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Matemática – 9.º Ano

Posição Relativa de Duas Retas



Quer um ponto, quer uma reta, quer um plano são entidades matemáticas
impossíveis de desenhar, contudo, podem ser representadas esquematicamente

Pontos, Retas e Planos

 Um ponto é representado por um pequeno círculo e designado por
uma letra maiúscula.

 Uma reta é representada por uma letra minúscula, ou por meio de
duas letras maiúsculas, correspondentes a dois dos seus pontos.

Isto porque uma reta fica definida por dois dos seus pontos, o que
significa que dados dois pontos do plano, existe uma e uma só reta
que os contém.



 Um plano é representado por um paralelogramo e designado por uma
letra grega, ou recorrendo a três letra maiúsculas, correspondentes a
três dos seus pontos, desde que não sejam colineares.

Um plano fica definido por três pontos não colineares.

Como dois pontos distintos definem uma reta, um plano também
fica definido por:
 Um ponto e uma reta que não o contenha;
 Duas retas estritamente paralelas;
 Duas retas concorrentes.



Duas retas podem, ou não, estar contidas no mesmo plano

Se não estiverem, dizem-se não
complanares.

Posição Relativa de Duas Retas

Se estiverem, diz-se que são
complanares.

Entre as retas complanares temos:  Retas concorrentes → se
tiverem um único ponto em
comum

 Retas paralelas → se não forem
concorrentes.



Posição relativa
de duas retas

 Não complanares

Se não existe nenhum plano que contenha
as duas retas.

 Complanares

Se estão contidas
no mesmo plano

 Concorrentes

Se tiverem um
único ponto em
comum

 Perpendiculares

 Paralelas

Se não forem
concorrentes.

 Oblíquas

 Estritamente
paralelas

 Coincidentes



Se duas retas forem intersetadas por uma secante, os ângulos
correspondentes são geometricamente iguais.

Demonstração

Sejam � e � dois ângulos correspondentes
determinados em � e � pela reta �

A soma de � com um suplementar de �
não é inferior a um ângulo raso, pois
nesse caso, pelo 5.º postulado de
Euclides, as retas � e � seriam secantes.

Por outro lado, a soma de � com um suplementar de � não é
superior a um ângulo raso pois neste caso � e � seriam também
secantes (basta considerar os ângulos suplementares adjacentes a
� e � do outro lado da secante e mais uma vez o 5.º axioma).
Assim, a soma de � com um suplementar de � é igual a um ângulo
raso, ou seja, � e � são iguais.


