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I-  JUSTIFICATIVA 

A Geometria Plana, de origem na obra “Os elementos” de Euclides, foi uma das primeiras 

teorias a ser axiomatizada. Seu estudo possibilita a compreensão da importância da 

axiomatização na construção de teorias matemáticas, em especial da consistência relativa da 

geometria euclidiana. Tal geometria permite uma descrição do mundo físico em que 

vivemos, levando o aluno a desenvolver o raciocínio matemático através do exercício da 

abstração para a elaboração dos conceitos geométricos e, também, através do exercício da 

indução e dedução de resultados.  

 

II - EMENTA    

História da Matemática – Geometria Plana. Noções e Proposições Primitivas. Segmento de 

Reta. Ângulos. Paralelismo. Perpendicularidade. Triângulos: conceito, elementos, 

classificação, congruência; Pontos Notáveis de um Triângulo; Semelhança de triângulos, 

Triângulos Retângulos; Triângulos quaisquer. Quadriláteros Notáveis.  Polígonos e seus 

elementos. Circunferência: ângulos; comprimento. Círculos. Áreas de figuras Planas. 

Teorema de Tales. Lugares geométricos. 

 

III- OBJETIVO GERAL   

Capacitar o aluno para a compreensão dos teoremas relacionados à geometria e para as 

aplicações de propriedades de figuras geométricas planas. 

 

IV- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Construir uma visão sobre a Geometria Euclidiana Plana como um sistema dedutivo. 

 Conceber conhecimentos e utilizar as noções e proposições entre ponto, reta e plano. 

 Ser capaz de compreender as posições relativas entre retas, retas e planos e entre planos. 

 Ampliar os conceitos de paralelismo, perpendicularismo e ângulo. 

 Efetuar a aplicação de áreas de superfícies planas e relações métricas nos polígonos 

regulares. 

 Realizar demonstrações dos resultados de geometria. 

 Desenvolver os conhecimentos geométricos na resolução de problemas. 

 

 



 
 

V- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

Noções e preposições primitivas; 

Segmentos de reta; 

Ângulos (introdução, conceitos, congruência e comparação, ângulo reto, obtuso, agudo e 

medida) 

Triângulos (conceitos, elementos, classificação, congruência de triângulos e desigualdade de 

triângulos); 

Paralelismo (conceitos e propriedades); 

Perpendicularidade (definições, existência e unicidade, projeções e distância) 

Quadriláteros notáveis (definição e elementos, propriedades e conseqüências);  

Pontos notáveis no triângulo (Baricentro -  medianas, incentro – bissetrizes internas, 

circuncentro – mediatrizes e ortocentro – alturas) 

Polígonos (definições e elementos, diagonais – ângulos internos e externos) 

Circunferência e círculos (definições e elementos, posições relativas, segmentos tangentes e 

ângulos na circunferência)  

Teorema de Tales; 

Semelhança de triângulos (casos ou critérios de semelhança); 

Triângulos retângulos (relações métricas e aplicações do teorema de Pitágoras); 

Triangulo quaisquer (relações métricas e cálculo de linhas notáveis); 

Polígonos regulares (conceitos e propriedades); 

Comprimento da circunferência (conceitos e propriedades); 

Área de superfícies planas; 

Lugares geométricos. 

 

VI- METODOLOGIA  

Os conteúdos serão apresentados através de aulas expositivas e dialogadas com resoluções de 

exercícios em sala de aula. 

 

VII- AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  

 3 Provas presenciais escritas (P1, P2, P3) -  individual e sem consulta, cada uma 

valendo 8,0; 

 3 Lista de atividades (LA) totalizando 2 pontos; 

NF =  (P1 + P2 + P3 + LA)/3. 
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IX- OBSERVAÇÕES / ACORDOS DIDÁTICOS  
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