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Plano Cartesiano 

 

Muitas vezes, para localizar um ponto em um plano, utilizamos dois números racionais, em 

uma certa ordem. Denominamos esses números de par ordenado. Exemplos: 

 
 

Assim: 

Indicamos por (x, y) o par ordenado formado pelos elementos x e y, onde x é o 1º elemento 

e y é o 2º elemento. 

 

Observações: 

1) De um modo geral, sendo x e y dois números racionais quaisquer, temos: . 

Exemplos: 

 
 

2) Dois pares ordenados (x,  y) e (r, s) são iguais somente se x = r  e  y = s. 

 

Representação gráfica de um Par Ordenado 

Podemos representar um par 

ordenado através de um ponto em um plano.

 Esse ponto é chamado de imagem do 

par ordenado. 

 

Coordenadas Cartesianas 

Os números do par ordenados são 

chamados coordenadas 

cartesianas. Exemplos: 

A (3, 5) ==> 3 e 5 são as coordenadas do 

ponto A. 

Denominamos de abscissa o 1º 

número do par ordenado, e ordenada, o 2º 

número desse par. Assim: 
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Plano Cartesiano  

Representamos um par ordenado em um plano cartesiano. 

Esse plano é formado por duas retas, x e y, perpendiculares entre si. 

A reta horizontal é o eixo das abscissas (eixo x). 

A reta vertical é o eixo das ordenadas (eixo y). O ponto 

comum dessas duas retas é denominado origem, que corresponde ao 

par ordenado (0, 0). 

 

Localização de um Ponto 

Para localizar um ponto num plano cartesiano, utilizamos a 

sequência prática: 

O 1º número do par ordenado deve ser localizado no eixo 

das abscissas. 

O 2º número do par ordenado deve ser localizado no eixo 

das ordenadas. 

No encontro das perpendiculares aos eixos x e y, por esses 

pontos, determinamos o ponto procurado. Exemplo: 

Exemplo 1:Localize o ponto (4, 3). 

 

Exemplo 2: localize os pontos (2,1), (-3,2), (-2,-2),(3,-3). 

 

 
 

Exemplo 3: 

 

Um polígono coordenado: 

 

Veja que cada ponto, que é o vértice pode ser indicado por dois 

pontos do plano, logo temos que: 

A (4,1) 

B (7,3) 

C (6,6) 

D (2,7) 

E (1,4) 



Visto que em um ponto qualquer P, as suas coordenadas cartesiana sempre serão indicadas 

por P(x,y)  onde x é o ponto pertencente ao eixo das abscissas e y um ponto pertencente ao eixo das 

coordenadas. 

 

Exercícios 

1) Pedro comprou ingressos para o cinema e sentou na poltrona (D; 9). No esquema abaixo, estão 

localizados pontos que representam algumas poltronas no cinema. Qual deles representa a poltrona 

escolhida por Pedro? 

 

 

 

 

(A) Ponto P 

(B) Ponto Q 

(C) Ponto Y 

(D) Ponto Z 
 

 

 

2) Observe a localização de alguns lugares que estão apresentados no plano cartesiano abaixo e 

responda: Que logradouro está localizado no par (3,1)? 

 

 

 

 

(A) Clube 

(B) Praça 

(C) Igreja 

(D) Escola 

 

 

 

 

 

 

3) Luísa não consegue resolver a seguinte questão: Dê a localização dos pontos A, B, C e D no plano 

cartesiano abaixo:” Qual é a resposta correta é? 

 

 

 

(A) A (3;4), B ( -2;4), C ( -4; -3), D ( -3;3) 

(B) A (4;3), B ( -2;4), C ( -3; -4), D (3; -3) 

(C) A (3;4), B (4; -2), C ( -3; -4), D ( -3;3) 

(D) A (4;3), B ( -2;4), C ( -4; -3), D (3; -3) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4) Bruno é novo no seu bairro. Sua mãe então fez um mapa com os principais lugares, para que ele não 

se perca. Qual é a localização da Escola e do Mercado, respectivamente, no mapa feito pela mãe de 

Bruno, abaixo? 

 

 

 

 

(A) (E,4) e (B,6) 

(B) (E,1) e (6, B) 

(C) (3, E) e (5, B) 

(D) (6, E) e (B,2) 

 

 

 

 

 

 

 

5) Você está jogando batalha naval e seus navios estão colocados na sua folha de acordo com a 

disposição abaixo (parte pintada de cinza escuro). Se o seu adversário disparar os seguintes tiros: 

(4,C), (5,C), (6,C), (7,C) e (8,C) afundará qual embarcação? 

 

 

 

 

(A) Porta-aviões 

(B) Cruzador 

(C) Contratorpedeiro 

(D) Rebocador  

 

 

 

 

 

 

6) Considere que os comitês científicos do CNPq possam se reunir em qualquer uma das cinco cidades 

apresentadas no mapa abaixo: Brasília, Manaus, Porto Alegre, Recife ou São Paulo. As cidades foram 

referenciadas no plano cartesiano x O y com centro em Brasília e com as unidades expressas em km. 

Sabendo que a cidade escolhida está localizada no segundo quadrante. Qual cidade foi escolhida pelos 

comitês científicos e qual é a sua localização? 

 

 

 

(A) Manaus (-1200,1300) 

(B) Manaus (1300, - 1200) 

(C) São Paulo (50, - 800) 

(D) São Paulo (- 800, 50)  
 

 

 

 



 

7)  Observe a planta de um clube desenhada em uma malha quadriculada. Ana fez o seguinte trajeto: 

saiu da quadra de tênis, passou pela piscina, pelo vestiário masculino e entrou no ginásio de esportes. 

Quais as coordenadas usadas por Ana quando estava exatamente em cada ponto do trajeto 

respectivamente?  

 

 

 

(A) (5;3), (3;5), (3;2) e (1;2) 

(B) (3;5), (5;3), (3;2) e (1;2) 

(C) (5;3), (3;5), (2;3) e (2;1) 

(D) (3;5), (5;3), (2;3) e (2;1) 

 

 

 

 

 

8) Fabiana deseja construir um retângulo unindo os pontos B, F, E e um quarto ponto, na figura abaixo. 

Qual seria a coordenada deste quarto ponto?  

 

 

 

 

(A) (2,3) 

(B) (4,3) 

(C) (3,2) 

(D) (3,4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) O terreno de Pedro está representado no plano cartesiano abaixo. Qual é o perímetro e a área, 

respectivamente deste terreno? Considere o centímetro 

como unidade de medida. 

 

 

 

 

 

(A) 15cm e 56cm² 

(B) 24cm e 35cm² 

(C) 26cm e 40cm² 

(D) 30cm e 49cm² 

 

 

 

 

Enviar as respostas dos estudantes do 7 ano: A, B; para este e-mail: naranevescepmg@hotmail.com 

Enviar as respostas dos estudantes do 7 ano: C e D; para este e-mail: vera.prof.cpmg@gmail.com 

Enviar as respostas dos estudantes do 7 ano: E; para este e-mail: jailson.loecadio@seduc.go.gov.br 
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