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- Posições relativas de duas retas e um plano
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Retas paralelas situam-se em um

mesmo plano e não possuem pontos

em comum, ou seja, nunca se cruzam.

As retas paralelas mantêm sempre a

mesma distância entre si, mesmo se

prolongadas.
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Retas concorrentes situam-se em um mesmo plano e possuem um

único ponto em comum.
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Duas retas concorrentes que formam entre si ângulos retos são

chamadas retas perpendiculares.
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1) Que ideia (ponto, reta ou plano) sugere:

a) Um fio esticado?

b) A parede da cozinha?

c) Uma estrela no céu?

d) Um Quadro?

e) O encontro de duas paredes?

RETA

PLANO

PONTO

PLANO

RETA
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2) Use (V) para verdadeiro e (F) para falso em relação as proposições

abaixo:

( ) Se duas retas não possuem nenhum ponto em comum, são

chamadas de paralelas.

( ) Retas concorrentes não se cruzam.

( ) Duas retas concorrentes possuem apenas um ponto em comum.

( ) Retas perpendiculares não possuem nenhum ponto em comum.

V

F

V

F
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3) Observe a figura e relacione, no caderno:

a) Dois pares de ruas paralelas;

b) Dois pares de avenidas concorrentes.

R. Margarida e R. Primavera

R. Rio e R. do Sol

Av. Netuno e Av. dos Ipês

Av. Netuno e Av. das Hortências
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4) Um cavalo puxa uma carroça sempre em linha reta, em uma estrada

de terra umedecida pela chuva. O que você pode dizer das marcas

deixadas pelas duas rodas da carroça na estrada?

Dão a ideia de 

retas paralelas
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5) Observe a planta de um bairro mostrada na figura abaixo e responda:

1) Quais ruas são paralelas? 

A e C  ;  B e C.

A e B  ;  M e N.

2) Quais ruas são perpendiculares? 
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- Ângulos: Definição e Classificação


