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GEOMETRIA PLANA
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NA AULA ANTERIOR
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Geometria Plana

Retas paralelas  
Perpendiculares.

ROTEIRO DE AULA
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6. Postulado do Espaço
Um plano qualquer divide o espaço em duas partes e cada parte será 
chamada semiespaço.

7. Postulado de Euclides
Por um ponto fora de uma 
reta,  existe uma única reta 
paralela à reta dada.
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8. Posições Relativas entre duas retas
Duas retas no espaço são coplanares quando estão contidas no mesmo plano.
Duas retas coplanares são:
• Retas coincidentes: duas retas são coincidentes quando todos os seus pontos 

são comuns. Também são chamadas iguais. 
• Retas concorrentes: duas retas são concorrentes quando têm apenas um 

ponto comum.  
• Retas paralelas: duas retas coplanares são paralelas quando não têm ponto 

comum. 
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8. Posições Relativas entre duas retas
Retas reversas: duas retas são reversas quando não existe 
plano que as contenha. Retas reversas não admitem ponto 
comum. 
 
NOTA.: Observe que duas retas paralelas ou duas retas 
reversas não admitem ponto comum. A diferença consiste em 
saber que as paralelas têm um único plano que as contém, 
enquanto que as reversas não têm plano que as contém.  

Retas perpendiculares: duas retas concorrentes são 
perpendiculares quando formam ângulo reto.  

Retas ortogonais: duas retas reversas são ortogonais, 
quando uma reta paralela a uma delas é perpendicular à outra. 
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9. Determinação de Planos
Um plano pode ser determinado de quatro modos diferentes: 

2. Por uma reta r e um ponto fora dela. 

1. Por três pontos distintos e não 
colineares.
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9. Determinação de Planos
Um plano pode ser determinado de quatro modos diferentes: 

4. Por duas retas r e s paralelas 
distintas. 

3. Por duas retas r e s concorrentes. 
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10. Posições Relativas de Reta e Plano

1. Reta contida no plano: 
Uma reta está contida no plano se tiver dois pontos comuns com o plano. 

Considerando um plano α e uma reta r, eles podem ocupar as seguintes posições 
relativas: 



10

10. Posições Relativas de Reta e Plano
2. Reta concorrente com o plano: 
Uma reta e um plano são concorrentes se tiverem um único ponto comum. 



11

10. Posições Relativas de Reta e Plano
3. Reta paralela ao plano:
Uma reta e um plano são paralelos quando não têm ponto comum. 
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10.1 Teoremas
Teorema 1: “Se uma reta r é paralela a um 
plano α, então ela será paralela ou reversa a 
qualquer reta do plano.” 

Teorema 2: “Se uma reta não está contida 
num plano α e é paralela a uma reta do plano, 
então ela é paralela ao plano.” 
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11 Perpendicularismo

Uma reta é perpendicular a um plano se for 
concorrente com o plano e perpendicular a todas 
as retas do plano que passam pelo ponto de 
concorrência.  

Teorema: “Se uma reta é perpendicular a duas 
retas concorrentes de um plano, então ela é 
perpendicular ao plano.”  

Consequência: “Se uma reta é perpendicular a 
um plano, então ela será perpendicular ou 
ortogonal a qualquer reta desse plano.”   

11.1 Reta e Plano Perpendiculares             
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11 Perpendicularismo

Dois planos são perpendiculares se um 
deles contiver uma reta perpendicular ao 
outro.

11.2 Planos Perpendiculares                
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A respeito das características do ponto, em Geometria, assinale a alternativa 
correta:
a) O ponto pode ser definido como a menor unidade geométrica e é usado para 
definir outras figuras, como retas e planos.
b) O ponto não pode ser definido, mas algumas de suas características podem 
ser usadas para diferenciá-lo de outras figuras. Por exemplo, o fato de possuir 
apenas uma dimensão garante que não haja medidas possíveis nos pontos.
c) O ponto pode ser definido como o menor espaço entre duas figuras 
geométricas.
d) O ponto não pode ser definido e não possui dimensão nem formato, o que 
garante a precisão de seu uso nas localizações geográficas.
e) O ponto é o único ente geométrico que não pode ser definido.

ATIVIDADE
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O ponto é uma noção geométrica primitiva. Sua existência só pode 
ser garantida por axiomas, portanto, não há definição para os 
pontos. Além disso, pontos não possuem dimensão nem formato.

a) Incorreta!
Conforme já foi dito, o ponto não pode ser definido. Além disso, ele 
não possui dimensão ou formato, por isso, a ideia de “menor unidade 
geométrica” não faz sentido para os pontos, embora possa ser 
utilizada por questões didáticas.

ATIVIDADE
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b) Incorreta!
O ponto é uma figura adimensional, ou seja, possui dimensão zero. 
Em outras palavras: o ponto não possui dimensão.

ATIVIDADE
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c) Incorreta!
O ponto não possui definição.

ATIVIDADE
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d) Correta!

e) Incorreta!
Existem outras noções primitivas na Geometria, ou seja, outras 
“figuras” que não possuem definição, como a reta, o plano e o espaço.

ATIVIDADEATIVIDADE
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