UPE-FFPP

1. Introdução
A Geometria é a parte da Matemática que estuda as figuras geométricas por meio de processos
algébricos ou analíticos. A Geometria Plana considera como conjunto universo o plano, a
Geometria Espacial considera o espaço como conjunto universo e a geometria Analítica estuda o
comportamento de uma curva qualquer através da análise de sua equação.
Documentos históricos mostram que as questões geométricas estavam inicialmente associadas a
problemas relativos à medida da Terra, como o próprio nome indica Geo + metria (geo = Terra e
metria = medida)
Por volta de 300 a.C, na cidade de Alexandria, o matemático grego Euclides resumiu todas as
descobertas dos babilônios, dos egípcios e dos gregos tales de Mileto, Pitágoras e Eudóxio, a
respeito da geometria.
A obra de Euclides – Elementos – é composta de treze volumes e trata a geometria como uma
ciência dedutiva. Essa dedução parte de um grupo de axiomas ou postulados que são a base dos
teoremas de geometria.
A Geometria é constantemente aplicada na vida prática: nos projetos de edifícios, pontes,
estradas, carros e aviões; na navegação aérea e marítima; na balística; no cálculo do volume de
areia, cimento e água; nos moldes de costura etc.

2. Noções Primitivas
As noções que temos sobre ponto, reta e plano são, em geral, intuitivas. Isto porque não são
definidas e, por isso, são denominadas noções primitivas da Geometria.
Mostramos abaixo, como essas noções são representadas habitualmente.
A
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Geralmente, para dar nome aos pontos usamos letras maiúsculas do nosso alfabeto; para as retas,
usamos letras minúsculas; e, para os planos, letras gregas minúsculas.
Agora, ampliaremos o nosso universo de trabalho, com o intuito de desenvolver o estudo da
Geometria Espacial. Vamos, então, chamar de espaço o conjunto de todos os pontos.
Consideremos o plano e a reta como conjunto de pontos.
2.1 Postulados ou axiomas
Assim como acontece com as noções geométricas, as propriedades geométricas são, em geral,
aceitas mediante demonstrações, sendo as primeiras, em particular, aceitas sem demonstração.
São as chamadas propriedades ou proposições primitivas, ou ainda postulados (ou axiomas), que
são proposições consideradas como verdadeiras sem serem demonstradas e apoiadas em
conceitos primitivos ou intuitivos.
Iniciamos a Geometria com postulados que relacionam as noções de ponto, reta e plano. São eles:
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Postulados da reta
P1 - Numa reta, bem como fora dela, existem infinitos pontos.
P2 - Por um ponto passam infinitas retas
P3 - Dois pontos distintos determinam uma reta que os contém.
Postulados do plano
P4 - Num plano, bem como fora dele, existem infinitos pontos.
P5 - Toda reta que tem dois pontos distintos num plano fica inteiramente contida nesse plano.
P6 - Três pontos não-colinerares determinam um plano.
P7 - Uma reta de um plano divide-o em duas regiões denominadas semiplanos.
P8 - Um plano divide o espaço em duas regiões que podemos denominar semi-espaços.
P9 - Por uma reta passam infinitos planos.
Nota:
Pontos coplanares são pontos que pertencem a um mesmo plano;
Figura é qualquer conjunto de pontos;
Figura plana é uma figura que tem todos os seus pontos num mesmo plano;
A Geometria Plana estuda as figuras planas.
Aplicações 1
01. Classificar em verdadeiro (V) ou falso (F):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Por um ponto passam infinitas retas;
Por dois pontos distintos passa uma reta;
Uma reta contém dois pontos distintos;
Dois pontos distintos determinam uma e uma só reta;
Por três pontos dados passa uma só reta.
Três pontos distintos são sempre colineares;
Três pontos distintos são sempre coplanares;
Quatro pontos todos distintos determinam duas retas;
Por quatro pontos todos distintos pode passar uma só reta;
Três pontos pertencentes a um plano são sempre colineares.
Quaisquer que sejam os pontos A e B, se A é distinto de B, então existe uma reta a tal que
A a e B a;
Quaisquer que sejam os pontos P e Q e as retas r e s; se P é distinto de Q, e, P e Q
pertencem às retas r e s, então r = s;
Qualquer que seja uma reta r, existem dois pontos A e B tais que A é distinto de B com
A r e B r;
Se A = B, existe uma reta r tal que A, B r.
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02. Dados os pontos distintos, M, N e P abaixo, responda:
M
N
P
a) Quantas retas você pode traçar passando por dois desses pontos?___________________
b) Quantas retas você pode traçar passando pelos 3 pontos ao mesmo tempo? ___________
c) Quantas retas você pode traçar passando pelo ponto M?__________________________

4. Segmento de reta
A noção estar entre é uma noção primitiva que obedece aos postulados que seguem:
Quaisquer que sejam os pontos A, B e P:
1.
2.
3.
4.

Se P está entre A e B, então A, B e P são colineares;
Se P está entre A e B, então A, B e P são distintos dois a dois (A B P A);
Se P está entre A e B, então A não está entre P e B, nem B está entre A e P; e ainda:
Qualquer que sejam os pontos A e B, se A é distinto de B, então existe um ponto P que
está entre A e B.

Assim, definimos segmento de reta: dados dois pontos distintos, a reunião do conjunto desses
dois pontos com o conjunto dos pontos que estão entre eles é um segmento de reta.
Desse modo, dados A e B, A B, o segmento de reta AB (indicado por AB ) é o que segue:

Nota: Dados dois pontos distintos A e B, a reunião do segmento de reta AB com o conjunto dos
pontos X tais que B está entre A e X é a semi-reta AB (indicada por AB ).
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4.1 Segmentos Consecutivos
Dois segmentos de reta são consecutivos se uma extremidade de um deles é também extremidade
do outro (uma extremidade de um coincide com uma extremidade do outro).

4.2 Segmentos Colineares
Dois segmentos de reta são colineares se estão numa mesma reta.

4.3 Segmentos Adjacentes
Dois segmentos consecutivos e colineares são adjacentes se possuem em comum somente uma
extremidade (não tem pontos internos comuns).
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4.4 Congruência de segmentos
A congruência de segmentos é uma noção primitiva que satisfaz aos seguintes postulados:
1. Reflexiva: Todo segmento é congruente a si mesmo
2. Simétrica: Se AB ≡ CD , então CD ≡ AB
3. Transitiva: Se AB ≡ CD e CD ≡ EF , então AB ≡ EF
Nota: Postulado do transporte de segmentos:
Dado um segmento AB e uma semi-reta de origem A’, existe sobre esta semi-reta um único
ponto B’ tal que A' B' seja congruente a AB .
Aplicações 2
01. Quantas semi-retas há numa reta, com origem nos quatro pontos A, B, C e D da reta?
02. Três pontos distintos de uma reta, quantos segmentos distintos podem determinar?
03. Quantos segmentos há que unem os pontos A e B distintos? Quantos há com extremidade A e
B?
04. Classifique em verdadeiro (V) ou falso (F):
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Se dois segmentos são consecutivos, então eles são colineares;
Se dois segmentos são colineares, então eles são consecutivos;
Se dois segmentos são adjacentes então eles são colineares;
Se dois segmentos são colineares então eles são adjacentes;
Se dois segmentos são adjacentes então eles são consecutivos;
Se dois segmentos são consecutivos, então eles são adjacentes.

05. Se PA e QB são segmentos congruentes de uma reta r, mostre que os segmentos PQ e AB
são congruentes.
06. O segmento AB de uma é igual ao quíntuplo do segmento CD dessa mesma reta. Determine
a medida do segmento AB , considerando-se como unidade de medida a quinta parte do
segmento CD .
07. P, A e B são três pontos distintos de um reta. Se P está entre A e B, que relação deve ser
válida entre os segmentos PA , PB e AB ?
08. P, Q e R são três pontos distintos de uma reta. Se PQ é igual ao triplo de QR e PR = 32 cm,
determine as medidas dos segmentos PQ e QR .

Prof. Evanilson

-5-

UPE-FFPP

09. Os segmentos AB e BC , BC e CD são adjacentes, de tal maneira que AB é o triplo de
BC , BC é o dobro de CD , e AD = 36 cm. Determine as medidas dos segmentos AB , BC e
CD .

5. Ângulo
Região Convexa
Um conjunto de pontos é convexo (ou é uma região convexa), se e somente se, dois quaisquer
pontos distintos A e B de são extremidades de um segmento AB contido em , ou unitário,
ou é vazio.
Exemplos
1) Uma reta r é um segmento de pontos convexos, pois

2) Um plano α é uma região convexa, pois se A e B são dois pontos distintos de α, o segmento
AB está contido em α.

3) Um segmento de reta também é uma figura convexa

4) Temos a seguir três figuras ainda não definidas que são convexas
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Região Côncava
Se uma região não é convexa ela é uma região côncava.

Definição
Denomina-se ângulo a região convexa formada por duas semi-retas que têm a mesma origem

O ponto A origem das semi-retas chama-se vértice, as semi-retas AB e AC são os lados do
ângulo. A identificação do ângulo é feita por BÂC ou simplesmente por Â (e outros).

5.1 Medida de um ângulo
A medida de um ângulo AÔB [indica-se: m(AÔB)] é um número real positivo associado ao
ângulo (dado pela medida de sua abertura) de forma tal que:
Ângulos congruentes – têm medidas iguais e, reciprocamente, ângulos que tem medidas
iguais são congruentes;
Se um ângulo é maior que outro, sua medida é maior que a deste outro;
A um ângulo soma está associado uma medida que é a soma das medidas dos ângulos
parcelas.
Nota: A medida de um ângulo dá-se o nome de amplitude do ângulo.
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5.2 Unidades de medidas de ângulos
1
dessa circunferência. Um
360
grau tem 60 minutos de grau e um minuto tem 60 segundos de grau.
1
2. Grado – é um arco unitário de uma circunferência equivalente a
dessa
400
circunferência.

1. Grau – é um arco unitário de circunferência que equivale a

Nota: Dos submúltiplos do grado dois se destacam: centígrado (0,01 gr) que também é
chamado minuto de grado e o decimiligrado (0,0001 gr) também chamado segundo de
grado.
3.

Radiano – é um arco unitário de uma circunferência cuja medida é igual ao comprimento
do raio dessa circunferência

Relação entre as unidades
xº
180

gr
200

rd

5.3 Ângulos consecutivos
Dois ângulos são consecutivos se um lado de um deles é também lado do outro (um lado de um
deles coincide com um lado do outro).

5.4 Ângulos adjacentes
Dois ângulos consecutivos são adjacentes se não têm pontos internos comuns. Como no exemplo,
AÔB e BÔC são ângulos adjacentes
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5.5 Ângulos opostos pelo vértice
Dois ângulos são opostos pelo vértice (o.p.v.) se os lados de um são as respectivas semi-retas
opostas aos lados do outro.

OA e OC opostos, OB e OD opostas

na figura AÔB e CÔD são opostos pelo vértice.

5.6 Congruência de ângulos
A congruência (símbolo
postulados:

) entre ângulos é uma noção primitiva que satisfaz aos seguintes

1. Reflexiva: Todo ângulo é congruente a si mesmo: ab ≡ ab
2. Simétrica: Se ab ≡ cd , então cd ≡ ab
3. Transitiva: Se ab ≡ cd e cd ≡ ef , então ab ≡ ef
Nota: Dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes.
5.7 Ângulo suplementar adjacente
Dado o ângulo AÔB, a semi-reta OC oposta à semi-reta OA e a semi-reta OB determinam um
ângulo BÔC que se chama ângulo suplementar adjacente ou suplemento adjacente de AÔB.

5.8 Ângulos particulares (reto, agudo, obtuso, raso, nulo e de uma volta)
Ângulo reto – é todo ângulo congruente a seu suplementar adjacente (medida igual a 90º);
Ângulo agudo – todo ângulo cuja medida é menor que a medida de um ângulo reto;
Ângulo obtuso – todo ângulo cuja medida é maior que a medida de um ângulo reto e menor que
a medida de um ângulo de meia – volta;
Ângulo raso - quando duas semi-retas são opostas, dizemos que formam um ângulo raso ou de
meia – volta;
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Ângulo nulo e ângulo de uma volta – quando duas semi-retas coincidem, obtemos dois ângulos:
o ângulo nulo e o ângulo de uma volta).

5.9 Ângulos complementares, ângulos suplementares e ângulos replementares
Dois ângulos são complementares se, e somente se, a soma de suas medidas é 90º. Um deles é o
complemento do outro;
Dois ângulos são suplementares se, e somente se, a soma de suas medidas é 180º. Um deles é o
suplemento do outro;
Dois ângulos são replementares quando a soma de suas medidas vale 360º
5.10 Bissetriz de um ângulo
Bissetriz de um ângulo é a semi-reta de origem no vértice que determina, com seus lados, dois
ângulos adjacentes congruentes.
Aplicações 3
01. Classifique em V (verdadeiro) ou F (falso):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Dois ângulos consecutivos são adjacentes
Dois ângulos adjacentes são consecutivos
Dois ângulos adjacentes são opostos pelo vértice
Dois ângulos opostos pelo vértice são consecutivos
Dois ângulos suplementares são adjacentes
Dois ângulos complementares são adjacentes
Dois ângulos adjacentes são complementares
Os ângulos de medida 10º, 20º e 60º são complementares
Os ângulos de medida 30º, 60º e 90º são suplementares

02. Os ângulos da figura são complementares? São adjacentes?

03. Oa e Ob são duas semi-retas colineares opostas. Oc é uma semi-reta qualquer. Os ângulos
aÔc e cÔb são adjacentes? São suplementares?

04. Calcular o valor de x no caso abaixo em que m(rÔs) = 90º
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05. A soma de dois ângulos adjacentes é 120º. Calcule a medida de cada ângulo, sabendo que a
medida de cada um deles é o triplo do outro menos 40º.

06. Calcular o complemento dos seguintes ângulos:
a) 25º
b) 47º

c) 37º25'

07. Calcular o suplemento dos seguintes ângulos:
a) 72º
b) 141º

c) 90º15’

08. Dado um ângulo de medida x, indicar:
a) seu complemento
b) seu suplemento
c) o dobro do seu complemento
d) a metade de seu suplemento

e) o triplo de seu suplemento
f) a sétima parte do complemento
g) a quinta parte do suplemento

09. Dar a medida do ângulo que vale o dobro do seu complemento.
10. Determinar a medida do ângulo igual ao triplo do seu suplemento.
11. Calcular o ângulo que vale o quádruplo do seu complemento.
12. Calcular um ângulo, sabendo-se que um quarto do seu suplemento vale 36º.
13. Qual é o ângulo que excede o seu complemento em 76º?
14. Qual é o ângulo que somado ao triplo do seu complemento dá 210º?
15. Dois ângulos estão na relação 4/9. Sendo 130º sua soma, determine o complemento do menor.
16. A razão entre dois ângulos suplementares é igual a 2/7. Determinar o complemento do menor.
17. O triplo do complemento de um ângulo aumentado de 50º é igual ao suplemento do ângulo.
Determinar a medida do ângulo.
18. Os ângulos α e β são opostos pelo vértice. O primeiro é expresso em graus por 9x – 2 e o
segundo por 4x + 8. Determinar esses ângulos.
19. Qual o complemento do ângulo x que verifica a relação 2x + 2 α + 4β + 70º = 90º?
20. Qual o suplemento do ângulo x que satisfaz a relação 3x - 6 α + 9β + 84º = 180º?
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Construções 1
01. Construir um ângulo reto, usando o prolongamento:

02. Construir um ângulo reto, sem usar o prolongamento:

03. Construir m ângulo de 22º 30’.

04. Construir um ângulo de 105º.
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6. Polígonos
Dada uma seqüência de pontos de um plano (A1, A2,..., An) com n 3, todos distintos, onde três
pontos consecutivos não são colineares, considerando-se consecutivos An –1, An e A1, assim como,
An,, A1 e A2, chama-se polígono à reunião dos segmentos A1 A2 , A2 A3 , ..., An 1 An , An A1 .
Indicação:
Polígono A1, A2, A3 ... An –1, An
Assim, concluímos que, polígono é um conjunto de segmentos consecutivos não-colineres no
qual os extremos do primeiro e do último coincidem.
Exemplos:

6.1 Elementos de um polígono
Observe o polígono ABCDE:

A, B, C, D, E são os vértices
Â, B, C, D, Ê são os ângulos internos
AB , BC , CD , DE , EA são os lados
Nota: Um polígono de n vértices, possui n lados e n ângulos.
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6.2 Polígono Simples
Um polígono é simples se, e somente se, a intersecção de quaisquer dois lados não consecutivos é
vazia.
6.3 Polígono Convexo e Polígono Côncavo
Um polígono simples é um polígono convexo se, e somente se, a reta determinada por dois
vértices consecutivos quaisquer deixa todos os demais (n – 2) vértices num mesmo semi-plano
dos dois que ela determina.
Se um polígono não é um polígono convexo, diremos que ele é um polígono côncavo.

Nota: Um polígono convexo não é uma região convexa nem é um conjunto de pontos convexos.
6.4 Interior e exterior de um polígono
Dado um polígono simples e um ponto não pertencente a ele. Se conduzirmos uma semi-reta com
origem no ponto que não passe por um vértice e intercepte o polígono, se o número de pontos da
intersecção for ímpar, então o ponto é interno ao polígono e se for par o ponto é externo ao
polígono.
O conjunto dos pontos internos de um polígono é seu interior e o conjunto dos pontos externos ao
polígono é seu exterior.
Nota: A reunião de um polígono com o seu interior é uma região poligonal ou superfície
poligonal.
6.5 Nome dos polígonos
De acordo com o número de lados os polígonos recebem nomes especiais:
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6.6 Polígono Regular
Um polígono que possui os lados congruentes é eqüilátero. Se possui os ângulos congruentes é
eqüiângulo. Assim, um polígono convexo é regular se, e somente se, é eqüilátero e eqüiângulo.
6.7 Diagonais de um polígono
Diagonal de um polígono é um segmento cujas extremidades são vértices não consecutivos do
polígono.
O número de diagonais d de um polígono de n lados (n 3) é dada por:
n(n 3)
2
6.8 Soma dos ângulos internos de um polígono convexo

d =

A soma Si dos ângulos internos de um polígono convexo de n lados (n

3) é dada por:

Si = (n – 2) . 180º
6.9 Soma dos ângulos externos de um polígono convexo
Ângulo externo de um polígono convexo é um ângulo suplementar adjacente a um ângulo
(interno) do polígono.
A soma dos ângulos externos Se de um polígono convexo é 360º.
6.10 Expressões do ângulo interno (ai) e do ângulo externo (ae) de um polígono regular
Como os ângulos internos de um polígono regular são congruentes vale a relação:
ai =

(n 2).180º
n

Os ângulos externos de um polígono regular são congruentes.
ae =
E ainda: ai + ae = 180º
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Aplicações 4
01. Responda:
a) Quantos vértices possui um heptágono?
b) Quantos lados possui um dodecágono?
c) Qual o número de ângulos internos de um polígono de 18 lados?
02. Um polígono regular possui a partir de um de seus vértices tantas diagonais quantas são as
diagonais de um hexágono. Ache:
a)
b)
c)
d)
e)

o polígono
o total de diagonais
a soma dos ângulos internos
a soma dos ângulos externos
a medida de cada ângulo interno e de cada ângulo externo

03. Na figura abaixo, determine as medidas x, y, z e w:

04. Determine a soma das medidas do ângulos externos de um decágono.
05. Determine o polígono cuja soma das medidas dos ângulos internos é:
a) 720º
b) 2 520º
06. Num decágono regular, determine:
a)
b)
c)
d)

a soma das medidas dos ângulos internos;
a medida de cada ângulo interno;
a soma das medidas dos ângulos externos;
a medida de cada ângulo externo.
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07. Qual a medida do ângulo interno e do ângulo externo de um quadrilátero regular?
08. Qual o polígono regular onde ai – ae = 36º ?
09. Determinar o polígono que tem 9 diagonais distintas.
10. Determinar o polígono cujo número de diagonais é o triplo do número de lados.
11. Determinar o maior ângulo de um pentágono cujos ângulos internos estão na razão 3:3:3:4:5.
12. Determinar o polígono convexo cuja soma dos ângulos internos é igual ao número de
diagonais multiplicado por 180º.
13. Determine o número de diagonais de um polígono regular convexo cujo ângulo externo vale
24º.
14. A razão entre o ângulo interno e o ângulo externo de um polígono regular é 9. Determinar o
polígono.
15. O ângulo interno de um polígono regular vale 1,5 vezes o seu ângulo externo. Determine o
polígono.
16. Determine o número de lados de um polígono regular ABCDE..., sabendo que as bissetrizes
AP e CP dos ângulos Â e C formam um ângulo que vale 2/9 do seu ângulo interno.
17. Aumentando-se o número de lados de um polígono de 3, seu número de diagonais aumenta de
21, determine o número de diagonais desse polígono.
18. As mediatrizes de dois lados consecutivos de um polígono regular formam um ângulo de 24º.
Determine o número de diagonais desse polígono.
19. Os números que exprimem o número de lados de tr~es polígonos estão em P.A. de razão 3.
Determinar o número de diagonais de cada um dos polígonos sabendo que a soma de todos os
seus ângulos internos vale 3240º.
20. Consideremos um quadrilátero convexo com dois ângulos opostos retos. Prove que as
bissetrizes dos outros dois ângulos internos do quadrilátero são semi-retas paralelas entre si
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Construções 2
01. Construir um pentágono regular com 3,0 cm de lado.

02. Construir um octógono regular com 2,0 cm de lado.
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7 . Triângulos
Dados três pontos A, B e C a reunião dos segmentos AB , AC e BC chama-se triângulo.
Indicação: triângulo ABC = ΔABC
ΔABC = AB

AC

BC

7.1 Elementos
Vamos destacar os principais elementos de um triângulo (veja figura acima):
Vértices: A, B e C
Lados: segmentos AB , AC , BC
Ângulos internos: A , B , C
Ângulos externos: a, b e c
Representação: ABC
Ainda, na figura acima temos que:
AB é o lado oposto ao ângulo C e vice-versa
AC é o lado oposto ao ângulo B e vice-versa
BC é o lado oposto ao ângulo A e vice-versa
O triângulo é o único polígono que não possui diagonais.
Nota: O interior de um triângulo é uma região convexa e o seu exterior uma região côncava. A
reunião do triângulo com seu interior é uma superfície triangular (ou superfície do triângulo).
7.2 Condição de existência
Em qualquer triângulo, a medida de uma lado deve ser sempre menor que a soma das medidas
dos outros dois lados.
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7.3 Classificação
Classificamos os triângulos em relação a seus lados ou a seus ângulos.
1. Em relação as medidas dos lados, classificamos os triângulos em:
Eqüilátero: quando os três lados são congruentes
Isósceles: quando dois lados são congruentes
Escaleno: quando os três lados têm medidas diferentes
2. Em relação às medidas dos ângulos, classificamos os triângulos em:
Acutângulo: quando os três ângulos são agudos
Retângulo: quando um dos ângulos é reto
Obtusângulo: quando um dos ângulos é obtuso
Nota: o lado oposto ao ângulo reto de um triângulo retângulo é sua hipotenusa e os outros dois
são os catetos do triângulo.
Veja o resumo abaixo:
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7.4 Congruência de triângulos
Um triângulo é congruente a outro (símbolo ) a outro se, e somente se, é possível estabelecer
uma correspondência entre seus vértices de modo que seus lados são ordenadamente congruentes
aos lados do outro e seus ângulos são ordenadamente congruentes aos ângulos do outro, ou seja,
são congruentes quando podemos sobrepor um ao outro.
A congruência entre triângulos é reflexiva, simétrica e transitiva.
7.5 Casos de congruência
A definição de congruência de triângulos dá todas as condições que devem ser satisfeitas para
que dois triângulos sejam congruentes.
1º caso: Lado, lado, lado – LLL
São congruentes dois triângulos que possuem os três lados respectivamente congruentes.

2º caso: Lado, ângulo, lado – LAL
São congruentes dois triângulos que possuem dois lados e o ângulo compreendido por esses lados
respectivamente congruentes.
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3º caso: Ângulo, Lado, Ângulo – ALA
São congruentes dois triângulos que possuem dois ângulos e o lado compreendido por esses
ângulos respectivamente congruentes.

4º caso: Lado, Ângulo Adjacente, Ângulo oposto - LAAo
São congruentes dois triângulos que possuem um lado, um ângulo adjacente e o ângulo oposto a
esse lado respectivamente congruentes.

5º caso: Cateto – hipotenusa
São congruentes dois triângulos retângulos que possuem a hipotenusa e um dos catetos
respectivamente congruentes.
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Aplicações 5
01. Verifique se é possível construir um triângulos cujos lados tenham as medidas seguintes:
a)
b)
c)
d)

4 cm, 6 cm e 9 cm
10 cm, 8 cm e 8 cm
7 cm, 5 cm e 2 cm
15 cm, 8 cm e 6 cm

02. Um aluno pretende construir um triângulo usando três varetas de madeira. Sabendo-se que as
varetas medem 1,20 m, 70 cm e 48 cm, respectivamente, verifique se é possível a construção
desse triângulo.
03. Dois lados de um triângulo medem 7 cm e 4 cm. Qual a medida inteira máxima e mínima que
o terceiro lado pode ter?
04. Observe os lados do triângulo. É correto afirmar que:
a) AB é o maior lado
b) AB = AC
c) AC é o menor lado
d) BC é o maior lado

05. O ângulo do vértice de um triângulo isósceles mede 67º 18’. Calcule os ângulos da base.
06. Os lados de um triângulo são: 10, x + 2, 12 – 2x. Qual o número de valores possíveis para x?
07. Calcule os ângulos agudos de um triângulo retângulo, onde o menor é 2/3 do maior.
08. No triângulo ABC, o ângulo B é 1/3 do ângulo A e o ângulo C é o dobro de A. Calcular o
valor de cada um dos ângulos desse triângulo e classifica-lo quanto aos ângulos.
09. Na figura, Q é o ponto médio de AB . QP é paralelo a BC . Sendo AC = 30 cm, determine
PO .
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10. Classificar em verdadeiro (V) ou falso (F)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

todo triângulo isósceles é eqüilátero
todo triângulo eqüilátero é isósceles
um triângulo escaleno pode ser isósceles
todo triângulo isósceles é triângulo acutângulo
todo triângulo retângulo é triângulo escaleno
todo triângulo retângulo é isósceles
existe triângulo isósceles obtusângulo
existe triângulo retângulo eqüilátero
todo triângulo acutângulo ou é isósceles ou é eqüilátero
todos os triângulos isósceles são congruentes
todos os triângulos eqüiláteros são congruentes
todos os triângulos retângulos são congruentes
todos os triângulos retângulos isósceles são congruentes
todos os triângulos acutângulos são congruentes

11. Usando um caso de congruência, indique os pares de triângulos congruentes.

12. O perímetro do triângulo é 34 cm. Determine o comprimento do menor lado.
x+7
x

x+3
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13. Assinale com X os pares de triângulos congruentes:

14. Os seguintes pares de triângulos são congruentes. Identifique o caso de congruência.
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15. Na figura o triângulo ABC é congruente ao triângulo CDE. Determine o valor de α e β.

16. Na figura , o triângulo PCD é congruente ao triângulo PBA. Determine o valor de x e y e a
razão entre os perímetros dos triângulos PCA e PBD.

17. Na figura ao lado, sabendo-se que C é ponto médio de BE, provar que os triângulos ABC e
DEC são congruentes.

18. Na figura, os triângulos ABC e CDA são congruentes. Calcular x e y
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19. O recíproco do teorema: “Num triângulo isósceles os ângulos da base são iguais”, é:
a)
b)
c)
d)
e)

os ângulos da base de um triângulo isósceles são iguais
se os ângulos da base de um triângulo são iguais, então o triângulo é isósceles
num triângulo isósceles os ângulos da base não são iguais
se os ângulos da base de um triângulo não são iguais, o triângulo não é isósceles
nenhuma das anteriores

20. Com três segmentos de comprimentos iguais a 10 cm, 12 cm e 23 cm...
a)
b)
c)
d)
e)

é possível formar apenas um triângulo retângulo
é possível formar apenas um triângulo obtusângulo
é possível formar apenas um triângulo acutângulo.
não é possível formar um triângulo
é possível formar qualquer um dos triângulos: retângulo, acutângulo ou obtusângulo
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Construções 3
01. Construir um triângulo ABC, das as medidas a, b e c dos lados.

02. Construa o triângulo ABC, sendo as medidas a e b de seus lados e a medida do ângulo Ĉ
formado por esses lados.
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03. Construa um triângulo ABC, conhecidas a medida a de um dos lados e as medidas dos
ângulos B̂ e Ĉ adjacentes a esse lado.

04. Construa um triângulo eqüilátero de lado l dado.
l

05. Construa um triângulo retângulo cujas medidas b e c dos catetos são dadas.
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06. Construa um triângulo retângulo conhecidas as medidas da hipotenusa AC e do cateto AB .

07. Construir um triângulo retângulo, sendo dados um dos ângulos agudos e a hipotenusa.
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7.6 Teorema do ângulo externo
Um ângulo externo de um triângulo é maior que qualquer um dos ângulos internos não
adjacentes.
Importante
Em qualquer triângulo, o ângulo interno e o externo num mesmo vértice são adjacentes
suplementares.
Em qualquer triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos
ângulos internos não-adjacentes a ele.
7.7 Desigualdades nos triângulos
1. Ao maior lado opõe-se o maior ângulo
Se dois lados de um triângulo não são congruentes, então os ângulos opostos a eles não são
congruentes e o maior deles está oposto ao maior lado.
2. Ao maior ângulo opõe-se o maior lado
Se dois ângulos de um triângulo não são congruentes, então os lados opostos a eles não são
congruentes e o maior deles está oposto ao maior lado.
3. A desigualdade triangular
Em todo triângulo cada lado é menor que a soma dos outros dois, ou ainda, em todo triângulo
cada lado é maior que a diferença dos outros dois.

7.8 Altura, Mediana e Bissetriz de um triângulo
1. Altura – é o segmento de reta que une um vértice ao lado oposto (ou ao seu prolongamento)
formando um ângulo de 90º).
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2. Mediana – é o segmento que une um vértice ao ponto médio do lado oposto.

3. Bissetriz – é o segmento que une um vértice ao lado oposto, dividindo o ângulo desse vértice
em dois ângulos de mesma medida.

Nota: Todo segmento de reta que une um vértice do triângulo ao lado oposto desse vértice, ou ao
seu prolongamento, recebe o nome de ceviana (altura, mediana e bissetriz).

7.9 Pontos Notáveis do triângulo
Os pontos notáveis de um triângulo são:
1. Ortocentro: é o ponto de encontro das três alturas do triângulo.
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2. Incentro: é o ponto de encontro das três bissetrizes do triângulo

3. Baricentro: é o ponto de encontro das três medianas do triângulo.

Nota: o baricentro também é chamado de centro de gravidade do triângulo.

O baricentro ou centro de gravidade do triângulo está a 1 do lado e 2 do vértice do ângulo.
3
3
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4. Circuncentro: é o ponto de encontro das três mediatrizes do triângulo.

Aplicações 6
01. Em cada um dos seguintes triângulos, aparece indicado o segmento AD . Ele representa uma
altura, uma bissetriz ou uma mediana nesses triângulos?
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02. Nos triângulos equiláteros a seguir, cada triângulo menor toca o ponto médio dos lados dos
triângulos maiores. Assim, o perímetro do menor triângulo vale:
a)
b)
c)
d)
e)

4,5 cm
5 cm
5,5 cm
6 cm
n.d.a.

03. Considerando-se os quatro pontos notáveis de um triângulo, pergunta-se:
a) Quais os que podem ser externos ao triângulo?
b) Qual o que pode ser ponto médio de um lado?
c) Qual o que pode ser vértice do triângulo?
04. Num triângulo ABC, os ângulos Â e B medem respectivamente 86º e 34º . Determine o
ângulo agudo formado pela mediatriz relativa ao lado BC e pela bissetriz do ângulo C.
05. Determine as medidas dos três ângulos obtusos formados pelas mediatrizes de um triângulo
eqüilátero.
06. As bissetrizes internas dos ângulos B e C de um triângulo ABC formam um ângulo de 116º.
Determinar a medida do menor ângulo formado pelas alturas relativas aos lados AB e AC desse
triângulo.
07. As três bissetrizes de um triângulo ABC se encontram num ponto O. Determine as medidas
dos ângulos AÔB, AÔC e BÔC em função dos ângulos Â, B e C do triângulo.
08. Achar os ângulos de um triângulo isósceles, sabendo que as bissetrizes dos ângulos da base
formam um ângulo que é o triplo do ângulo da base.
09. Na figura B = 40º; C = 60º. Se D é o incentro do triângulo ABC, quanto mede o ângulo x ?

10. Dois lados de um triângulo medem 3 cm e 11 cm. Determinar a mediana do terceiro lado,
sabendo que é expressa por um número inteiro par de centímetros.
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Construções 4
01. Dados os triângulos ABC, determinar o ortocentro de cada um deles:
a)

b)

c)

02. Dado o triângulo ABC, determinar o baricentro.
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03. Dados o triângulo ABC, determinar o incentro e o circuncentro.

04. Construir um triângulo ABC isósceles, em que a medida da base é 2,5 cm e a medida da
altura relativa à base é 4,0 cm.

05. Construir um triângulo ABC, sabendo que um lado mede 6,5 cm, o ângulo adjacente, 45º e a
altura relativa ao lado dado, 2,5 cm.
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06. Construir um triângulo no qual os lados medem 7,0 cm e 4,0 cm e a altura relativa ao lado
maior mede 3,0 cm;

07. Construir um triângulo equilátero cuja altura medida da altura é 4,0 cm.

08. Construir um triângulo isósceles cuja altura mede 3,5 cm e o ângulo da base, 50º.

09. Construir um triângulo ABC cujos lados medem 5,5 cm e 3,0 cm, e a mediana relativa ao
lado maior mede 2,5 cm.

Prof. Evanilson

- 38 -

UPE-FFPP

7.10 Relações métricas no triângulo retângulo
Consideremos o triângulo retângulo ABC:
Os elementos do triângulo dado são:

1ª relação: a medida de cada cateto é a média proporcional entre as medidas da hipotenusa e da
projeção deste cateto.
c2 = a.m

b2 = a.n

2ª relação: a medida da altura à hipotenusa é a média proporcional entre as medidas das
projeções dos catetos.
h2 = m. n
3ª relação: o produto das medidas dos catetos é igual ao produto da medida da hipotenusa pela
medida da altura relativa a essa hipotenusa.
b.c = a.h
4ª relação: o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos
catetos.
a2 = b2 + c2
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Aplicações 7
01. Num triângulo retângulo, os catetos medem 96 cm e 180 cm. Calcular a medida da
hipotenusa.
02. Consideremos um triângulo eqüilátero cujo lado mede l e a altura mede h. Determine o valor
de h em função de l.
03. Um retângulo tem a diagonal medindo
cm. Determine o perímetro desse retângulo.

229 cm e os lados medindo (x – 4) cm e (2x + 3)

04. No triângulo retângulo da figura seguinte, determine as medidas a, b, c e h indicadas.

05. Num triângulo retângulo os catetos medem 7 cm e 24 cm. Qual é a medida da altura relativa à
hipotenusa nesse triângulo.
06. Considerando a figura abaixo, determine o valor da expressão x + y.

07. Calcular a altura e as projeções dos catetos sobre a hipotenusa, no triângulo retângulo de
catetos 12 cm e 16 cm.
08. Calcular a hipotenusa, a altura relativa à hipotenusa, e as projeções dos catetos sobre a
hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos 3 e 4.
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09. Qual a área do quadrado sombreado?

10. Mostre que num triângulo retângulo, a soma dos inversos dos quadrados dos catetos é igual
ao inverso do quadrado da altura relativa à hipotenusa.

1

1

2

2

1
2

a c h

11. Por um ponto A de uma circunferência, traça-se o segmento AH perpendicular a um
diâmetro BC , conforme a figura abaixo. Se o ponto H determina no diâmetro segmentos de 4
cm e 9 cm, calcule a medida x do segmento AH , a medida y da corda AB e a medida z da corda
AC .
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Construções 5
01. Construir um quadrado de lado x, cuja área é igual à soma das áreas de dois quadrados dados
e cujos lados medem b e c, respectivamente.
b
c

02. Construir segmentos cujas medidas são

2,

3,

5,

6 ,...

03. Dado um segmento de medida 1, determinar a medida x, tal que
lu
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8. Paralelismo
8.1 Retas paralelas
Duas retas r e s são paralelas se, e somente se:
I.
r ≡ s (retas paralelas coincidentes) ou
II.
r e s são coplanares e não têm ponto em comum (retas paralelas distintas)
Nota: dizemos que dois segmentos de reta são paralelos se, e somente se, estão contidos em retas
paralelas.
Postulado das paralelas:
Dados uma reta r e um ponto A, existe uma única reta s que passa por A e é paralela a r
8.2 Retas concorrentes
Duas retas são concorrentes se, e somente se, têm um ponto comum
8.3 Retas reversas
Duas retas r e s são reversas se, e somente se, não são coplanares. Em outras palavras, duas retas r
e s são reversas se, e somente se, não existe um plano que contenha as duas simultaneamente.
Veja o resumo :

Prof. Evanilson

- 43 -

UPE-FFPP

8.4 Ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal
Duas retas r e s, interceptadas pela transversal t, formam oito ângulos.

Os pares de ângulos com um vértice em A e o outro em B são assim denominados:

Nota:
Duas retas paralelas, cortadas por uma transversal, determinam ângulos correspondentes
congruentes;
Duas retas paralelas, cortadas por uma transversal, determinam ângulos alternos (internos
ou externos) congruentes;
Duas retas paralelas, cortadas por uma transversal, determinam ângulos colaterais
(internos ou externos) suplementares.
8.5 Existência da paralela
Se duas retas coplanares distintas e uma transversal determinam ângulos alternos (ou ângulos
correspondentes) congruentes, então essas duas retas são paralelas.
8.6 Unicidade da paralela - Postulado de Euclides
Por um ponto passa uma única reta paralela a uma reta dada.
Com base neste axioma podemos provar o recíproco do teorema anterior.
Se duas retas paralelas distintas interceptam uma transversal, então os ângulos alternos (ou os
ângulos correspondentes) são congruentes.
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Aplicações 8

01. Na figura, sendo a // b, calcule

.

02. A soma dos quatro ângulos agudos formados por duas retas paralelas cortadas por uma reta
transversal é igual a 80º. Determinar o ângulos obtuso.
03. Sendo a paralela a b, calcule x.

04. Na figura sendo a // b, calcule x.

05. Na figura temos os ângulos
e
2x + 30º, determine o suplemento de
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06. Calcule o valor de x, sendo r // s.

07. Uma reta transversal corta duas retas paralelas. A soma dos quatro ângulos agudos é 204º.
Calcule os oito ângulos da figura.
08. Nas figuras abaixo, r // s // t. Determine as medidas desconhecidas indicadas.

09. Duas retas paralelas, cortadas por uma transversal, determinam dois ângulos colaterais
internos cujas medidas são a e b, sendo a = 3x + 38º e b = 5x – 10º. Determine, em graus, essas
medidas.
10. Na figura a seguir, as retas r e s são paralelas. Sabendo que a = 2x + 5º, d = 9x – 10º,
f = 3x + 10º, determinem:

a) o valor de x
b) as medidas a e b
c) a + b + c
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9. Perpendicularidade
9.1 Retas perpendiculares
Duas retas são perpendiculares se, e somente se, são concorrentes e formam ângulos adjacentes
suplementares congruentes.
Duas semi-retas são perpendiculares se estão contidas em retas perpendiculares. O mesmo vale
para dois segmentos de reta.
9.2 Retas Oblíquas
Se duas retas são concorrentes e não são perpendiculares diz-se que estas retas são oblíquas, ou
seja:
r s = {P} e r não é perpendicular a s então r e s são oblíquas.
9.3 Existência e Unicidade da Perpendicular
Num plano por um ponto dado de uma reta dada passa uma única reta perpendicular à reta
dada.
Por um ponto dado fora de uma reta dada existe uma e somente uma reta perpendicular à
reta dada.
Nota
Altura de um triângulo é o segmento de reta perpendicular à reta suporte de um lado do
triângulo com extremidades nesta reta e no vértice oposto ao lado considerado.
A mediatriz de um segmento é a reta perpendicular ao segmento pelo seu ponto médio.
9.4 Projeções e Distâncias
9.4.1 Projeção de um ponto sobre uma reta
Chama-se projeção ortogonal (ou simplesmente projeção) de um ponto sobre uma reta ao ponto
de intersecção da reta com a perpendicular a ela conduzida por aquele ponto.

9.4.2 Projeção de um segmento sobre uma reta
A projeção de um segmento de reta AB não é perpendicular a uma reta r, sobre esta reta é o
segmento de reta A' B' onde A’ é a projeção de A sobre r e B’ é a projeção de B sobre r.

Prof. Evanilson

- 47 -

UPE-FFPP

9.4.3 Distância entre um ponto e uma reta
A distância de um ponto à uma reta é a distância deste ponto à projeção dele sobre a reta.
Distância entre P e r é a distância entre P e P’ onde P’ é a projeção de P sobre r.

Aplicações 9
01. Na figura, calcule o valor de x.

02. Na figura, o triângulo ABC é eqüilátero e o triângulo CBD é isósceles.
2x + y.
03. Na figura, determine a medida de

,

e

Calcule o valor de

.

04. Sejam r, s e t retas no espaço. Se r é perpendicular a t e s é perpendicular a t, então:
a)
b)
c)
d)
e)

r e s são paralelas
r e s são perpendiculares
r e s são reversas
r, s e t são coplanares
nenhuma das afirmações

05. Determine a medida do menor ângulo formado pelas bissetrizes externas relativas aos vértices
B e C de um triângulo ABC, sabendo que o ângulo A mede 76º.
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10. Quadriláteros
Sejam A, B, C e D quatro pontos de um mesmo plano, todos distintos e três deles não colineares.
Se os segmentos AB , BC , CD e DA interceptam-se apenas nas extremidades, a reunião desses
quatro segmentos é um quadrilátero.
No quadrilátero ABCD, vamos destacar:

Os pontos A, B, C e D são os vértices dos quadrilátero.
Os segmentos AB , BC , CD e DA são os lados do quadrilátero
Os segmentos AC e BD são as diagonais do quadrilátero.
Como vimos, um quadrilátero tem duas diagonais (d = 2), a soma dos ângulos internos é igual a
360º (Si = 360º) e a soma dos ângulos externos também igual a 360º (Se = 360º).

10.1 Quadriláteros Notáveis
Os quadriláteros notáveis são os trapézios, os paralelogramos, os retângulos, os losangos e os
quadrados.

Veja a classificação na página seguinte:
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10.2 Propriedades dos Paralelogramos
1.
2.
3.
4.

Em todo paralelogramo dois ângulos opostos quaisquer são congruentes;
Todo quadrilátero convexo que têm ângulos opostos congruentes é paralelogramo;
Em todo paralelogramo dois lados opostos quaisquer são congruentes;
Em todo paralelogramo as diagonais interceptam-se nos respectivos pontos médios;

Nota:
Além das propriedades do paralelogramo, o retângulo tem a propriedade característica
que segue: em todo retângulo as diagonais são congruentes;
Todo losango tem diagonais perpendiculares;
Todo quadrado é um retângulo e também é losango;
10.3 Base Média do triângulo
Se um segmento tem extremidades nos pontos médios de dois lados de um triângulo, então:
1.
Ele é paralelo ao terceiro lado;
2.
Ele é metade do terceiro lado.
10.4 Base média do trapézio
Se um segmento tem extremidades nos pontos médios dos lados não paralelos de um trapézio,
então:
3.
Ele é paralelo as bases;
4.
Ele é igual a semi-soma das bases.

Aplicações 10
01. Associe V ou f a cada uma das afirmações:
a) As diagonais de um retângulo são congruentes;
b) As diagonais de um losango são congruentes;
c) As diagonais de um quadrado são congruentes;
d) As diagonais de um retângulo são perpendiculares entre si;
e) As diagonais de um losango são perpendiculares entre si;
f) As diagonais de um quadrado são perpendiculares entre si.
02. Um retângulo e um quadrado têm o mesmo perímetro. No retângulo, um dos lados mede 15
3
cm e a medida do outro lado é igual a
dessa medida. Qual é a medida de cada lado do
5
quadrado?
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03. Em um quadrilátero, as medidas de seus ângulos são diretamente proporcionais aos números
8, 3, 5 e 2. Nessas condições, determine as medidas dos quatro ângulos desse quadrilátero.
04. Calcular os lados de um paralelogramo, sabendo que o seu perímetro mede 84 m e que a
2
soma dos lados menores representa
da soma dos lados maiores.
5
05. Seja ABCD um trapézio de base maior AB = a e base menor CD = b. Sendo M o ponto
médio de AD , N o ponto médio de BC . Os pontos P e Q são os pontos de intersecção de MN
com as diagonais AC e BD respectivamente. Dados a e b, calcular MN , MP , MQ , NP , NQ
e PQ .
06. Calcular as bases de um trapézio sabendo que a base média mede 28 cm e que o segmento
desta, compreendido entre as diagonais, mede 8 cm.
07. Um retângulo e um quadrado têm o mesmo perímetro. Calcule o lado do quadrado sabendo
que o retângulo tem 6 cm e 2 cm de lados.
08. Num trapézio isósceles, a medida do ângulo obtuso representa

7
da medida do ângulo agudo.
2

Determine as medidas dos quatro ângulos desse trapézio.
09. Calcular as bases de um trapézio, sabendo que diferem de 14 cm e que a base média mede 25
cm.
10. No retângulo ABCD de lados AB = 4 e
diagonal AC . O segmento AM mede:
a)
b)
c)
d)
e)
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Construções 6
01. Construir um paralelogramo cujos lados medem 7,0 cm e 4,0 cm e o ângulo formado por eles
mede 60º.

02. Construir um retângulo, sabendo que a medida do lado é 6 cm e a medida da diagonal é 7 cm.

03. Construir um losango cujo lado mede 5,0 cm e o ângulo agudo, 60º.

04. Construir um quadrado cuja medida da diagonal é 5,0 cm.
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05. Construir um trapézio cujas bases medem 8,0 cm e 4,5 cm, um dos lados não-paralelos mede
3,0 cm, e o ângulo formado pela base maior e pelo lado não-paralelo é de 45º.

06. Construir um trapézio isósceles cujas bases medem 6,5 cm e 3,5 cm, e a medida da altura é
3,0 cm.

07. Construir um trapézio retângulo, sabendo que a base maior mede 7,5 cm; a altura mede 3,5
cm e o lado não perpendicular às bases mede 5,0 cm.
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11. Teorema de Tales
11.1 Razão entre dois segmentos
Consideremos os segmentos AB e CD da figura seguinte:

Determinando a razão entre esses dois segmentos, obtemos:

Isto quer dizer que o segmento AB cabe duas vezes no segmento CD , dizemos, então, que:
Razão entre dois segmentos é a razão entre os números que exprimem as medidas desses
segmentos, tomados numa mesma unidade.
Nota: Proporção é uma igualdade entre duas razões.
11.2 Segmentos proporcionais
Consideremos, agora, quatro segmentos: AB , CD , EF e GH , nessa ordem:

Notemos que:

Dizemos, então, que:
Quatro segmentos AB , CD , EF e GH , nessa ordem, são proporcionais quando os números
que exprimem suas medidas (tomadas na mesma unidade) formam uma proporção.
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Três ou mais retas paralelas entre si, em um mesmo plano, formam um feixe de retas paralelas
ou, simplesmente feixe de paralelas.
Uma reta desse plano que corta o feixe de paralelas é chamado reta transversal.

Um feixe de paralelas determina em duas transversais segmentos que são proporcionais.

Observando a figura, podemos considerar outras proporções, tais como:

11.3 Aplicações do Teorema de Tales

Toda paralela a um lado de um triângulo, que encontra os outros dois lados em pontos
distintos, determina sobre estes dois lados, segmentos que são proporcionais.
A bissetriz de um ângulo interno de um triângulo determina, sobre o lado oposto,
segmentos que são proporcionais aos lados do triângulo que formam o ângulo
considerado.
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Aplicações 11
01. Nas figuras, r // s // t. Determine os valores de x e y em cada caso:

02. Sendo r e s transversais de um feixe de paralelas, calcule x e y:

03. A figura ao lado mostra dois terrenos cujas laterais são paralelas. De acordo com a figura,
determine as medidas x e y.

04. No triângulo ABC da figura abaixo, tem-se DE // BC . Calcule as medidas dos lados AB e
AC do triângulo.
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05. No triângulo ABC da figura, tem-se que AP é a bissetriz do ângulo Â. Se as medidas estão
indicadas em centímetros, determine o perímetro do triângulo ABC.

06. No triângulo ABC, MN // BC e AD é a bissetriz interna do ângulo Â. Determine:

a) As medidas a, b e c indicadas na figura.
b) O perímetro do triângulo AMN.
c) O perímetro do triângulo ABC .

07. A figura a seguir nos mostra duas avenidas que partem de uma mesma praça A e cortam duas
ruas paralelas. Na primeira avenida, os quarteirões determinados pelas ruas paralelas têm 60 m e
50 m de comprimento, respectivamente. Na segunda avenida, um dos quarteirões determinados
mede 75 m. Qual o comprimento do outro quarteirão?
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Construções 7
1. Divisão de um segmento em n partes de mesma medida
Dado o segmento , AB , divida-o em 5 partes de medidas iguais

A

B

2. Dividir de um segmento numa razão dada
Determine, sobre o segmento AB , dois segmentos AM e MB , tal que

A

B

3. Dividir um segmento em partes proporcionais
Divida o segmento AB em partes proporcionais a 2, 3 e 4.

A
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4. Dados três segmentos de medidas a, b e c, obter a quarta proporcional desses segmentos, ou
a c
seja, um segmento de medidas x, tal que:
.
b x
Dados três segmentos de medidas a, b e c, obtenha nessa ordem, um quarto segmento de medida
a c
DX = x, tal que
.
b x

5. Dados dois segmentos de medidas a e b, obter a terceira proporcional desses segmentos, ou
a b
seja, um segmento de medidas x, tal que:
.
b x
Dados dois segmentos de medidas a e b, obtenha nessa ordem, a terceira proporcional DX = x, tal
a b
que
.
b x
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6. Dados dois segmentos de medidas a e b, denomina-se medida geométrica ou proporcional
a x
desses segmentos um segmento de medida x, tal que:
ou x2 = a.b ou x = a.b .
x b
Dados dois segmentos de medidas a e b, obtenha a média geométrica de medida x, tal que:
a x
.
x b

7. Média ou extrema razão (segmento áureo)
Determinar a média ou extrema razão de um segmento dado consiste em decompor esse
segmento em duas partes, tais que a razão entre a primeira parte e o segmento dado seja igual à
razão entre a segunda parte e a primeira parte.
Determinar a média ou extrema razão (segmento áureo) de um segmento AB com 4,0 cm
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12. Triângulos Semelhantes
Dois polígonos (ou duas figuras) são semelhantes quando satisfazem duas condições ao mesmo
tempo:
Os ângulos são respectivamente congruentes;
Os lados correspondentes são proporcionais.
Os triângulos constituem um caso especial: basta que verifiquem uma das duas condições de
semelhança. Se uma for satisfeita, automaticamente a outra será válida.
Exemplo:
Em dois triângulos semelhantes:
Os ângulos congruentes são chamados ângulos correspondentes;
Os lados opostos aos ângulos correspondentes são chamados lados homólogos.

12.1 Teorema Fundamental da Semelhança de Triângulos
Toda reta paralela a um lado de um triângulo e que encontra os outros dois lados em pontos
distintos determina com esses lados um triângulo semelhante ao primeiro.
12.2 Casos ou Critérios de Semelhança
1. Caso AA (ângulo – ângulo)
Se dois triângulos têm dois ângulos respectivamente congruentes, eles são semelhantes
2. Caso LAL (lado – ângulo – lado)
Se dois triângulos têm dois lados correspondentes com medidas proporcionais e o ângulo por eles
compreendido tem a mesma medida, eles são semelhantes.
3. Caso LLL (lado – lado – lado)
Se dois triângulos têm os três lados correspondentes com medidas proporcionais, eles são
semelhantes.
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Aplicações 12
01. Para cada um dos itens abaixo, escreva uma das seguintes afirmações:
1. Os triângulos são semelhantes
2. Os triângulos não são semelhantes
3. Os triângulos podem ser ou não semelhantes
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

O ABC tem lados 10 cm, 15 cm e 20 cm e o EFG tem lados 12 cm, 16 cm e 8 cm;
O PQR tem P de 60º e Q de 30º e o XYZ tem X de 60º e Y de 50º;
O MNO tem M de 70º e N de 30º e o RST tem R de 70º e S de 80 º;
O DLH tem um lado de 3 cm e um lado de 4 cm e o IJD tem um lado de 6 cm e um
lado de 8 cm;
Dois triângulos eqüiláteros
Dois triângulos isósceles
Um triângulo retângulo e um triângulo acutângulo
Dois triângulos retângulos com um ângulo agudo congruente

02. O perímetro de um triângulo é de 60 m, e um dos lados tem 25 m. Qual é o perímetro do
triângulo semelhante cujo lado homólogo ao lado dado é de 15 m?
03. Qual é a altura de um prédio cuja sombra tem 15 m, enquanto uma vara de 6 m colocada em
pé tem uma sobra de 2 m?
04. Calcule o valor de x em cada situação apresentada abaixo:
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4
a razão de semelhança. O triângulo T1
3
tem 38 cm de perímetro e dois lados do triângulo T2 medem 6 cm e 9 cm. Determine as medidas
dos lados do triânguloT1 e a medida do lado desconhecido do triângulo T2 .
05. Dois triângulos, T1 e T2 , são semelhantes, sendo

06. Num terreno em forma de triângulo retângulo, conforme nos mostra a figura, deseja-se
x
construir uma casa retangular cujas dimensões são indicadas, em metros, por x e . Nessas
2
condições, determine, a área ocupada pela casa.

07. As bases de um trapézio medem 18 cm e 25 cm, e a altura mede 14 cm. Calcule a altura do
menor triângulo que se obtém prolongando-se os lados não-paralelos até se encontrarem.
08. Na figura, Ĉ
Ê. Sabendo que AC = 12 cm, BC = 15 cm, CD = 6 cm e CE = 10 cm,
determine as medidas AB e DE .

09. Determine os valores de x e y, conforme as indicações:

10. Num triângulo isósceles de perímetro 32 cm, a base mede 8 cm. Calcule as medidas dos lados
congruentes de outro triângulo isósceles, semelhante ao primeiro, cuja base mede 2 cm.
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Construções 8
01. Construa um

02. Construa um
5
igual a .
7
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13. Circunferência e círculo
13.1 Definições
Circunferência é o lugar geométrico dos pontos eqüidistantes de um outro ponto
denominado de centro.
A reunião da circunferência com a sua região interna denomina-se círculo.
13.2 Elementos da Circunferência
Raio – é o segmento de reta traçado que parte do centro a qualquer parte da
circunferência;

Corda – é um segmento de reta que une dois pontos da circunferência;

Diâmetro – é uma corda que passa no centro da circunferência;
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Arco – é qualquer parte da circunferência;

Flecha – é o segmento da perpendicular que parte da circunferência ao meio da
corda;

Apótema – é o segmento da perpendicular que parte do centro da circunferência ao
meio da corda;

Ordenada – ordenada de um ponto da circunferência é o segmento da
perpendicular que parte da circunferência a qualquer parte do diâmetro;
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Tangente – é uma reta que toca a circunferência em um ponto;

Secante – é uma reta que corta a circunferência em dois pontos;

Setor Circular – é a superfície plana compreendida entre um arco e os raios que
passam pelas suas extremidades;

Segmento circular – é a superfície plana compreendida entre um arco e a corda
subtendida;
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Ângulo central – é o ângulo que tem o vértice no centro da circunferência e seus
lados são formados por raios;

Ângulo inscrito – é o ângulo que tem o vértice na circunferência e seus lados são
formados por cordas;

Ângulo de segmento – é o ângulo que tem o vértice na circunferência e seus lados
são formados por uma corda e uma tangente;

Ângulo Excêntrico Interno – é o ângulo que tem o vértice no interior da
circunferência e seus lados são formados por cordas;
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Ângulo Excêntrico Externo – é o ângulo que tem o vértice no exterior da
circunferência e seus lados são formados por duas secantes, ou por duas tangentes
ou por uma tangente e uma secante.
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13.3 Posições relativas de uma reta e uma circunferência
1º Caso: A reta é secante à circunferência

2º Caso: A reta é tangente à circunferência

3º Caso: A reta é exterior à circunferência
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Propriedades da Reta Tangente
Toda tangente a uma circunferência é perpendicular ao raio no ponto de tangência;
Os segmentos das tangentes traçadas de um mesmo ponto exterior são congruentes;
Se os lados de um triângulo ou de um quadrilátero são tangentes a uma
circunferência, dizemos que a circunferência está inscrita no triângulo ou no
quadrilátero;
13.4 Posições relativas de uma reta e uma circunferência
1º Caso: Exteriores – A linha dos centros é maior que a soma dos raios;

2º Caso: Tangentes Exteriores – A linha do centro é igual a soma dos raios;

3º Caso: Secantes – A linha dos centros é menor que a soma dos raios e maior que sua
diferença;
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4º Caso: Tangentes Internas – A linha dos centros é igual à diferença dos raios;

5º Caso: Concêntricas – As circunferências não secantes, uma interna à outra, que tem o
mesmo centro são chamadas concêntricas.

13.5 Medida de ângulos na circunferência
1. Todo ângulo inscrito em um segmento tem o vértice na circunferência e seus lados
passam nas extremidades do segmento;
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2. Todo ângulo inscrito numa semicircunferência é reto;

3. Todo ângulo central tem por medida a medida do arco correspondente;

4. Todo ângulo inscrito tem por medida a metade do arco correspondente;

5. Todo ângulo de segmento tem por medida a metade do arco correspondente;
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6. Todo ângulo excêntrico interno tem por medida a semisoma dos arcos correspondentes;

7. Todo ângulo excêntrico externo tem por medida a semidiferença dos arcos
correspondentes.
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13.6 Medida da Circunferência
O comprimento (C) da circunferência é igual a 2
C= 2

vezes o raio da mesma. Assim:
r

13.7 Arco capaz de um ângulo dado
É o arco de circunferência situado no exterior de um ângulo inscrito na mesma

Aplicações 13

01. Observe a figura seguinte e assinale com “x” as afirmações verdadeiras sobre os
componentes da mesma:

a) (
b) (
c) (
d) (
e) (

) o segmento
) o segmento
) o segmento
) o segmento
) o segmento

AB chama-se corda
AC chama-se raio
OA chama-se corda
OD chama-se raio
AC chama-se diâmetro

02. Na figura seguinte, determinar as medidas a e b:
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03. Considere as circunferências C1, C2, C3 e C4 da figura seguinte e dê a posição relativa
das circunferências:
a) C1 e C2_____________________
b) C2 e C3 ________________________________
c) C1 e C3 _____________________
d) C2 e C4 _____________________

04. Qual é o nome que cada reta recebe em relação à circunferência abaixo:

a) reta r __________________________ b) reta s_____________________________
c) reta t __________________________ d) reta z_____________________________
05. Em uma engrenagem a roda grande de raio 75 cm faz 90 voltas, enquanto a pequena dá
150 voltas. Assim, o raio da roda pequena é:

a) 45 cm
b) 50 cm
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06. Um disco laser tem diâmetro igual a 11,8 cm. Dado que a razão entre o comprimento da
circunferência e o seu diâmetro (na mesma unidade de medida) é o número (aproximadamente
3,14), qual é o comprimento da circunferência desse disco?
07. O diâmetro das rodas de um caminhão é de 80 cm. Suponha
caminhão percorre a cada volta da roda, sem derrapar.

= 3, calcule a distância que o

08. Um hexágono regular tem 8 cm de lado. Qualquer diagonal que passe pelo centro desse
polígono mede:
a) 16 cm

b) 18 cm

c) 20 cm

d) 24 cm

09. Os raios de duas circunferências medem 9,2 m e 2,3 m, respectivamente. Determinar sua
posição relativa, sabendo-se que a distância entre seus centros é de 6,9 m.
10. Qual a posição relativa de duas circunferências, cujos raios medem 8 cm e 3 cm, quando a
distância entre os centros mede 6 cm.
11. Seja um pentágono ABCDE inscrito numa circunferência de centro O. Sabe-se que AÔB
mede 70º. Chamando x e y os ângulos AÊD e BCˆ D , respectivamente, determine x + y.
12. Calcular os raios de duas circunferências tangentes interiores, sabendo que a distância dos
centros é de 4 cm e que a soma dos raios é de 10 cm.
13.Um ângulo de 47º é formado por duas tangentes e uma circunferência. Determine a medida do
menor arco compreendido entre as duas tangentes.
14. Determine a medida x em cada uma das figuras:

15. A distância entre os centros de duas circunferências tangentes exteriormente é de 33 cm.
4
Determinar seus diâmetros sabendo que a razão entre seus raios é .
7
16. Pode um setor circular coincidir com um segmento circular? Cite o caso
17. É possível obtermos uma corda que passa pelo ponto médio do diâmetro de uma
circunferência? Caso afirmativo, cite o caso.
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18. Na figura são dados: Perímetro do ABC é 16 cm, AB = 4,5 cm e AC = 5,5 cm. Se R, S, T
são pontos de tangência da circunferência com os lados do triângulo, quanto mede BS ?

19. Uma circunferência tem 60 cm de raio. Qual é o comprimento de um arco de 120º nessa
circunferência?
20. Duas pessoas partem do mesmo ponto A, conforme a figura. Uma delas percorre o contorno
do quadrado enquanto a outra percorre o contorno da circunferência, voltando ambas ao ponto ª
Qual delas vais percorrer uma distância maior? Quantos metros a mais?
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Construções 9
01. Traçar uma circunferência inscrita num triângulo dado.

02. Traçar a circunferência inscrita num quadrado dado.

03. Traçar a circunferência circunscrita a um triângulo dado.

04. Traçar a circunferência circunscrita a um quadrado dado.
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05. Traçar uma circunferência de raio dado e que seja tangente a uma reta dada num ponto A da
reta.
raio

A

06. Traçar uma circunferência que seja tangente a uma reta dada num ponto A e que passe por um
ponto B que não pertence à reta.

B

A

07. Traçar uma circunferência de raio dado e que seja tangente externamente a outra
circunferência dada no ponto A.
raio
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08. Dividir o ângulo AÔB em 5 partes congruentes.

09. Dado o segmento AB = 4,5 cm, construir o arco capaz de um ângulo
extremidades do arco.

45º, sendo A e B as

10. Determinar os pontos da reta s que “vêem” o segmento AB sob um ângulo
a reta s e o segmento AB .

, conhecendo-se

s

A
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Gabarito
Aplicações 1
01 a) V b) V c) V d) V e) F f) F g) V h) F i) V j) F k) V l) V m) V n) V 02 a) 3 b) nenhuma

c) infinitas

Aplicações 2
01 8 02 3 03 infinitos; um único 04 a) F b) F c) V d) F e) V f) F 06 25 u 07 PA +
09 24 cm; 8 cm; 4 cm.

PB = AB

08 24 cm; 8 cm (ou 48 cm e 16 cm)

Aplicações 3
01 a) F b) V c) F d) F e) F f) F g) F h) F i) F 02 sim; não 03 sim; sim 04 10º 05 40º e 80º 06 a) 65º b) 43º c) 52º35’ 07 a) 108º b) 39º
c) 86º45’ 08 a) 90º - x b) 180º - x c) 2(90º - x) d)

180º x
2

13 83º 14 30º 15 50º 16 50º 17 70º 18 16º; 16º 19 80º +

+2

e) 3(180º - x) f)
20 148º - 2

90º x
7
+3

g)

180º x
5

09 60º 10 135º 11 72º 12 36º

.

Aplicações 4
01. a) 7 b) 12 c) 18 02. a) dodecágono b) 54 c) 1800º d) 360º e) 150º 03. x = 85º, y = 60º e w = 73º 04. 360º 05. a) hexágono b) polígono
de 16 lados 06. a) 1440º b) 144º c) 360º d) 36º
07. 90º 08. pentágono 09. hexágono 10. eneágono 11. 150º 12. quadrilátero 13. 90
14. icoságono 15. pentágono 16. 20 17. 14 18. 90 19. 5; 20; 44
Aplicações 5
01 a) sim b) sim c) não d) não 02 não 03 4 cm e 10 cm 04 d 05 56º 21’ 06 1; 2; 3 07 90º ; 36º; 54º 08 54º; 18º e 108º (obtusângulo) 09 5
cm 10 a) F b) V c) F d) F e) F f) V g) V h) F i) F j) F k) F l) F m) F n) F 11 1 e 5 caso LLL 2 e 4 caso LLL 3 e 6 caso LLL 12 8 u 13 a;
c; f 14 a) ALA b) LAL c) LAA d) LLL 15 α = 10º e β = 12º 16 10; 19; 1 18 60º; 9º 19 b 20 d
Aplicações 6
01 a) mediana b) bissetriz c) altura d) mediana 02 a 03 a) circuncentro e ortocentro b) circuncentro c) ortocentro 04 60º 05 120º 06 52º
07 90º +

Â

2

; 90º +

B

2

; 90º +

C

2

08 36º; 72º; 72º 09 130º 10 10cm ou 12 cm

Aplicações 7
01 204 02

16

5

;

12

l 3
5

2

03 34 cm 04 5 cm; 4 cm; 3 cm; 2,4 cm 05 6,72 cm 06 49 cm 07

09 50 cm2 11 x = 6 cm; y =

2 13 cm; z = 3 13

48

5

cm;

36

5

cm;

64

5

cm 08 5;

9

5

;

cm

Aplicações 8
01 30º 02 160º 03 45º 04 7º12’ 05 140º 06 72º 07 51º e 129º 08 a) a = 120º; b = 60º; c = 70º;
c = 135º; d = 75º; e = 75º 09 a = 95º e b = 85º 10 a) 15º b) a = 35º; b = 55º c) 180º.

d = 50º; e = 50º b) a = 45º; b = 60º;

Aplicações 9
01 80º 02 195º 03 40º; 50º; 40º 04 e 05 52º
Aplicações 10
01 a) V b) F c) V d) F e) V f) V 02 12 cm 03 160º, 60º, 100º e 40º 04 30 m e 12 m

05

a b b a a b a b
; ; ; ; ;
2 2 2 2 2 2

06 36 cm; 20 cm 07 4 cm 08 140º, 140º, 40º, 40º 09 18 cm; 36 cm 10 d
Aplicações 11
01 a) x = 6; y = 15 b) x = 1; y =10 02 a) x = 10/3; y = 6 b) x = 10/3; y = 18/5 03 x = 18 m; y = 45 m 04 40; 80 05 20 cm 06 a) a = 18;
b = 6; c = 12 b) 45 c) 60 07 62,5 m
Aplicações 12
01 a) 1 b) 2 c) 1 d) 3 e) 1 f) 3 g) 2 h) 1 02 36 m 03 45 m 04 a) 9 b) 7,5 c) 40/3 d) 16 05 8 cm, 12 cm, 18 cm; 13,5 cm 06 288 m2 07 36 cm
08 9 cm; 8 cm 09 a) x = 18, y = 4/3 b) x = 27,5 y = 4 10 3 cm
Aplicações 13
01 a, d, e 02 a = 150º, b = 15º 03 a) secantes; b) tangentes externamente; c) tangentes externamente; d) externas 04 a) externa; b)
tangente; c) secante; d) tangente 05 45 cm 06 37,052 cm 07 2,4 m 08 a 09 tangentes 10 secantes 11 215º 12 3cm; 7 cm 13 133º 14 a) 57º
b) 18º 15 24 cm e 42 cm 16 Sim; a corda é um diâmetro 17 Sim; quando essa corda é o diâmetro 18 2,5 cm 19 125,60 cm 20 A pessoa
que contorna o quadrado vai percorrer 15,48 m a mais.
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