
Matemática
Aula 5 – Geometria Plana
Alexandre Alborghetti Londero

Nesta aula iremos aprender as
noções básicas de Geometria
Plana.

1 Ponto, reta e plano

Estes elementos primitivos da geometria euclidiana
não possuem definição exata. São regidos por pos-
tulados que auxiliam na sua compreensão e estudo.
O ponto é considerado adimensional, mas, intuitiva-
mente, podemos dizer que se ele se deslocar numa
mesma direção e sentido teremos uma reta. Por sua
vez o plano poderia ser definido pelo deslocamento
de uma reta desde que dados dois pontos quaisquer,
A e B, destas “novas retas” o segmento de reta com
origem em A e extremidade em B estiver totalmente
contido nesta região.

2 Posições relativas de duas retas

• Retas Reversas: Pertencem a planos distintos.

• Retas Coplanares: Pertencem ao mesmo plano,
podendo ser paralelas, coincidentes ou concor-
rentes.

– Paralelas: não possuem ponto em comum
e possuem o mesmo coeficiente angular.

– Coincidentes: possuem o mesmo coeficiente
angular e todos os pontos em comum. Po-
demos dizer que as coincidentes são retas
paralelas que possuem todos os pontos em
comum.

– Concorrentes: possuem diferentes coefici-
entes angulares e um ponto em comum.
Entre as retas concorrentes, destacam-se
as retas perpendiculares, que formam um
ângulo de 90o entre si.

3 Ângulos

Chama-se ângulo a região compreendida entre duas
semi-retas de mesma origem, não contidas numa
mesma reta.

• Ângulo Obtuso: é maior que 90o.

• Ângulo Agudo: é menor que 90o.

• Ângulo Retângulo: possui 90o.

• Ângulo Consecutivos: Dois ângulos são consecu-
tivos se o lado de um deles é também lado do
outro.

• Ângulo Adjacentes: Dois ângulos são adjacentes
se são ângulos consecutivos sem pontos internos
em comum.

• Ângulo Opostos Pelo Vértice: Dois ângulos são
OPV se os lados de um são respectivas semi-
retas opostas aos lados do outro.

• Ângulos Congruentes: Dois ângulos são congru-
entes quando têm a mesma medida. Ângulos
opostos pelo vértice são congruentes.

• Bissetriz de um Ângulo: É a semi-reta interna
ao ângulo que determina dois ângulos adjacentes
congruentes.
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• Ângulos Complementares: Dois ângulos são com-
plementares quando a soma de suas medidas é
igual a 90o.

• Ângulos Suplementares: Dois ângulos são su-
plementares quando a soma de suas medidas é
igual a 180o.

• Ângulos Replementares: Dois ângulos são re-
plementares quando a soma de suas medidas é
igual a 360o.

• Ângulos Explementares: Dois ângulos são exple-
mentares quando a diferença entre eles é igual a
180o.

• Relação de ângulos em duas retas cortadas por
uma transversal:

4 Teorema de Tales

Teorema de tales nos diz que um feixe de retas para-
lelas determina, sobre duas transversais quaisquer,
segmentos proporcionais.
A razão entre dois segmentos quaisquer de uma

transversal é igual à razão entre os segmentos corres-
pondentes da outra transversal.

AB e DE, BC e EF são segmentos correspondentes,
e temos a razão:

AB

BC
=

DE

EF

5 Teorema de Pitágoras

Num triângulo retângulo, o quadrado do compri-
mento da hipotenusa (c) é igual à soma dos qua-
drados dos comprimentos dos catetos (a e b), isto
é:

c2 = a2 + b2

a

b c

6 Polı́gonos

Polígonos são figuras fechadas formadas por segmen-
tos de reta e são caracterizados pelos seguintes ele-
mentos: ângulos, vértices, diagonais e lados. Podem
ser Côncavos (possuem pelo menos um dos ângu-
los internos maior que 180o) ou convexos (todos os
ângulos internos menores que 180o).

• Número de Diagonais de um Polígono Convexo:
A expressão que permite obter o número de
diagonais de um polígono convexo é:

D =
n(n− 2)

3

Sendo, D o número de diagonais e n o número
de lados.

• Soma de Ângulos num Polígono Convexo:

– Soma dos Ângulos Internos: Sendo n o
número de lados e Si a soma dos ângulos
internos, temos a expressão:

Si = 180o(n− 2)

– Soma dos Ângulos externos: A soma dos
ângulos externos (Se) é sempre 360o.

7 Triângulos

São polígonos de três lados cuja soma dos ângulos
internos é sempre igual a 180o.

• Tipos de Triângulos:

– Escaleno: possui os três lados e os três
ângulos diferentes.
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– Isóceles: possui dois lados e dois ângulos
internos congruentes.

– Equilátero: possui os três lados e os três
ângulos congruentes.

– Retângulo: possui um dos lados com ân-
gulo de 90o.

• Semelhança de Triângulos: Dois triângulos são
semelhantes se seus ângulos são congruentes, e,
portanto, possuem lados proporcionais. Exem-
plo:

AB

DE
=

BC

EF
=

AC

DF

• Pontos notáveis de um triângulo:

– Mediana: Segmento de reta com origem em
um dos lados do triângulo e extremidade
no ponto médio do lado oposto ao vértice.
Exemplo: semgmentos de retas vermelhos
são as medianas.

– Bissetriz: É uma semirreta com origem em
um dos vértices e divide ao meio o ângulo
correspondente ao vértice no qual ela parte.
Exemplo: O segmento BI é uma bissetriz
do vértice B.

– Altura: Segmento de reta com origem em
um dos vértices e perpendicular ao lado
oposto. Exemplo: os segmentos vermelhos

são as alturas relacionadas ao seus respec-
tivos vértices.

– Mediatriz: Segmento de reta que é per-
pendicular ao ponto médio de um lado do
triângulo.

– Baricentro: Ponto no qual as três medianas
se encontram.

– Incentro: Ponto no qual as três bssetrizes
se encontram. É o Ponto central de uma
circunferência inscrita no triângulo.

– Ortocentro: Ponto de encontro das três
alturas.

– Circuncentro: Ponto no qual as três medi-
atrizes se encontram.

– Observação: Num triângulo equilátero os
pontos notáveis são coincidentes. Exemplo:

8 Quadriláteros

Um quadrilátero é um polígono de quatro lados cuja
soma de todos os ângulos é 360o.

• Tipos de Quadriláteros

– Paralelogramo: quadrilatéro em que os la-
dos opostos são paralelos. A soma dos ân-
gulos consecutivos é de 180o, os lados e os
ângulos opostos são congruentes enquanto
os ângulos adjacentes são suplementares.

– Retângulo: Quadrilátero convexo com la-
dos opostos paralelos. Pode ser chamado
de paralelogramo retângulo ou ainda qua-
drilátero convexo que possui os 4 ângulos
iguais a 90o e lados opostos congruentes.
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– Losango: Quadrilátero convexo equilátero.
É um paralelogramo cujas diagonais são
perpendiculares e bissetrizes dos ângulos
opostos.

– Quadrado: Paralelogramo com os quatro
lados e ângulos iguais. Suas diagonais for-
mam um ângulo de 90o entre si.

– Trapézio: É o quadrilátero convexo com
dois lados paralelos. Os lados paralelos
são chamados de bases. Podem ser isóceles
(os lados não parelelos são congruentes) ou
retângulos (tem um lado perpendicular à
base).

9 Circunferência

A circunferência é a figura geométrica plana formada
por todos os pontos que estão a uma mesma distância
(raio = r) de um ponto fixo (centro = C). Não esqueça
que círculo é formado pela circunferência e pelos
pontos que preenchem o seu interior.
O segmento que possui as suas extremidades per-

tencentes à circunferência é chamado de corda. A
corda que contém o centro é chamada de diâmetro.

Quando duas cordas se cruzam, geram segmentos
proporcionais. Exemplo:

AP.PC = BP.PD

Uma reta que intercepta a circunferência em dois
pontos distintos é chamada de secante. Exemplo:

RP.PQ = RT.RS

Ao traçarmos duas retas concorrentes e tangentes
a uma circunferência em pontos distintos, o ponto de
intersecção com os pontos de tangência determina
segmentos congruentes. Exemplo:

PA = PB
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Quando se tem um segmento secante e um seg-
mento tangente partindo de um mesmo ponto, o
quadrado da medida do segmento tangente é igual à
multiplicação da medida do segmento secante pela
medida de sua parte externa. Exemplo:

(PQ)2 = PS.PR
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