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GEOMETRIA DE POSIÇÃO 
 
PROPOSIÇÕES GEOMÉTRICAS: As proposições geométricas são os postulados  ou axio-
mas  e os teoremas . 
Postulados ou axiomas  são as proposições iniciais que são aceitas sem demonstração. 
Teoremas  são as proposições que para serem aceitas carecem de demonstração. 
 
POSTULADO FUNDAMENTAL 
Existem, no espaço, uma infinidade de pon-
tos, de retas e de planos. 
 
POSTULADOS DA RETA 
1. Existe reta e, numa reta e fora dela, exis-

tem infinitos pontos. 
2. Dois  pontos  distintos determinam uma 

única reta. 
3. Por um ponto passam infinitas retas. 
4. Um ponto qualquer de uma reta divide es-

sa reta em duas partes e cada parte será 
chamada semi-reta. 

 
POSTULADOS DO PLANO 
1. Existe plano e, num plano e fora dele exis-

tem infinitos pontos. 
2. Três pontos distintos e não colineares, de-

terminam um único plano. 
3. Se dois pontos distintos de uma reta per-

tencem a um plano, então esta reta está 
contida no plano. 

4. Uma reta separa um plano em dois semi-
planos e esta reta é a origem dos semi-
planos opostos. 

 
POSTULADO DO ESPAÇO 
Um plano qualquer divide o espaço em duas 
partes e cada parte será chamada semi-
espaço. 
 
POSTULADO DE EUCLIDES 
Por um ponto fora de uma reta,  existe uma 
única reta paralela à reta dada. 
 
POSIÇÕES RELATIVAS DE DUAS RETAS 
Duas retas no espaço podem ser coplanares  
quando estão contidas no mesmo plano ou 
reversas  quando não estão contidas no 
mesmo plano. 
 
Retas coincidentes: duas retas são coinci-
dentes quando todos os seus pontos são co-
muns. Também são chamadas iguais. 
 

Retas concorrentes: duas retas são concor-
rentes quando têm apenas um ponto comum. 
 
Retas paralelas: duas retas coplanares são 
paralelas quando não têm ponto comum. 
 
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  
dou duas retas reversas  não admitem ponto 
comum. A diferença consiste em saber que 
as paralelas têm um único plano que as con-
tém, enquanto que as reversas não têm plano 
que as contém. 
 
Retas perpendiculares: duas retas concor-
rentes são perpendiculares quando formam 
ângulo reto. 
 
Retas ortogonais: duas retas reversas são 
ortogonais, quando uma reta paralela a uma 
delas é perpendicular à outra. 
 
 
DETERMINAÇÃO DE PLANOS 
Um plano pode ser determinado de quatro 
modos diferentes: 
1. por três pontos distintos e não colineares. 
2. por uma reta r e um ponto fora dela. 
3. por duas retas r e s concorrentes. 
4. por duas retas r e s paralelas distintas. 
 
 

POSIÇÕES RELATIVAS DE 
RETA E PLANO 

 
Considerando um plano α e uma reta r, eles 
podem ocupar as seguintes posições relati-
vas: 
1. Reta contida no plano: uma reta está 

contida no plano se tiver dois pontos co-
muns com o plano. 
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2. Reta concorrente com o plano:  uma reta 
e um plano são concorrentes se tiverem 
um único ponto comum. 

3. Reta paralela ao plano:  uma reta e um 
plano são paralelos quando não têm ponto 
comum.  

 
TEOREMAS: 
1. “Se uma reta r é paralela a um plano α, 

então ela será paralela ou reversa a qual-
quer reta do plano.” 

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

 
PERPENDICULARISMO 
1. RETA E PLANO PERPENDICULARES  

Uma reta é perpendicular a um plano se 
for concorrente com o plano e perpendicu-
lar 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, en-
tão ela é perpendicular ao plano.” 
 
Conseqüência: “Se uma reta é perpendi-
cular a um plano, então ela será perpendi-
cular ou ortogonal a qualquer reta desse 
plano.”  
 

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

 
QUESTÕES 

 
Marque verdadeiro (V) ou falso (F) em cada 
afirmativa: 
1. Se uma reta está contida num plano, a re-

ta e o plano têm infinitos pontos comuns. 
2. Uma reta e um plano secantes têm um 

ponto comum. 
3. Uma reta e um plano que têm um ponto 

comum são concorrentes (secantes). 
4. Uma reta e um plano paralelos não têm 

ponto comum. 
5. Dois planos distintos que têm uma reta 

comum são secantes. 
6. dois plano secantes têm infinitos pontos 

comuns. 

7. Se dois planos são secantes, então qual-
quer reta de um deles é concorrente ao 
outro. 

8. Se dois planos distintos são paralelos, 
qualquer reta de um deles é paralela ao 
outro. 

9. Duas retas distintas que têm um ponto 
comum são concorrentes. 

10. Duas retas distintas que não têm ponto 
comum, são paralelas. 

11. Duas retas concorrentes são coplanares. 
12. Duas retas coplanares são concorrentes. 
13. Duas retas paralelas estão sempre num 

plano. 
14. Duas retas que estão num plano são para-

lelas. 
15. Duas retas distintas não paralelas, são 

concorrentes. 
16. Duas retas que não têm ponto comum são 

reversas. 
17. Duas retas reversas não têm ponto co-

mum. 
18. Duas retas não coplanares são reversas. 
19. Duas retas coplanares são paralelas. 
20. Duas retas distintas e não concorrentes 

determinam um único plano que as con-
tém. 

21. Se uma reta é paralela a um plano, então 
ela é paralela a qualquer reta do plano. 

22. Se um plano é paralelo a uma reta r, qual-
quer reta do plano é reversa à reta r. 

23. Se uma reta e um plano são concorrentes, 
então a reta é concorrente com qualquer 
reta do plano. 

24. Se uma reta e um plano são secantes, en-
tão a reta é reversa a qualquer reta do 
plano. 

25. Se uma reta r é paralela a um plano, no 
plano existe reta paralela à reta r. 

26. Se uma reta r é secante a um plano, no 
plano existe reta paralela à reta r. 

27. Se dois planos são secantes, uma reta de 
um deles pode ser reversa com uma reta 
do outro. 

28. Se dois planos distintos são paralelos, 
uma reta de um deles e uma reta do outro 
podem ser concorrentes. 

29. Se dois planos são secantes, uma reta de 
um deles e uma reta do outro podem ser 
concorrentes. 

30. Duas retas que formam ângulo reto são 
perpendiculares. 
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31. Duas retas que são perpendiculares for-
mam ângulo reto. 

32. Duas retas que são ortogonais formam 
ângulo reto. 

33. Duas retas que formam ângulo reto são 
ortogonais. 

34. Se duas retas reversas formam ângulo re-
to, então elas são ortogonais. 

35. Se duas retas formam ângulo reto, então 
elas são perpendiculares ou ortogonais. 

36. Se duas retas são perpendiculares, toda 
reta paralela a uma delas é perpendicular 
a outra. 

37. Se duas retas são ortogonais, toda reta 
paralela a uma delas é perpendicular a ou-
tra. 

38. Se duas retas são ortogonais, toda reta 
paralela a uma delas forma ângulo reto 
com a outra. 

39. Uma reta e um plano secantes são per-
pendiculares. 

40. Uma reta e um plano perpendiculares são 
secantes. 

41. Uma reta perpendicular a um plano é per-
pendicular a infinitas retas do plano. 

42. Uma reta perpendicular a um plano é per-
pendicular a qualquer reta do plano. 

43. Uma reta perpendicular a um plano é re-
versa a todas as retas do plano. 

44. Uma reta perpendicular a um plano é or-
togonal a infinitas retas do plano. 

45. Uma reta perpendicular a um plano forma 
ângulo reto com todas as retas do plano. 

46. Se uma reta e um plano são paralelos, en-
tão toda reta perpendicular à reta dada é 
perpendicular ao plano. 

47. Se uma reta e um plano são perpendicula-
res, então toda reta perpendicular à reta 
dada é paralela ao plano, ou nele está 
contida. 

48. Uma reta e um plano, ambos perpendicu-
lares a uma outra reta em pontos distintos, 
são paralelos. 

49. Se dois planos são paralelos, então toda 
reta perpendicular a um deles é perpendi-
cular ao outro. 

50. Dois planos, ambos perpendiculares a 
uma mesma reta, são secantes. 

51. Duas retas, ambas perpendiculares a um 
mesmo plano, são reversas. 

52. Se duas retas são paralelas, então todo 
plano perpendicular a uma delas é per-
pendicular à outra. 

53. Dois planos secantes são perpendicula-
res. 

54. Dois planos perpendiculares são secan-
tes. 

55. Se dois planos são perpendiculares, então 
toda reta de um deles é perpendicular ao 
outro. 

56. Se dois planos são perpendiculares, então 
toda reta de um deles, perpendicular à in-
tersecção dos planos, é perpendicular ao 
outro. 

57. Dois planos perpendiculares a um terceiro, 
são paralelos. 

58. Dois planos perpendiculares a um terceiro, 
são perpendiculares entre si. 

59. Se dois planos são paralelos, então todo 
plano perpendicular a um deles é perpen-
dicular ao outro. 

60. Se dois planos são perpendiculares, então 
toda reta perpendicular a um deles é para-
lela ao outro, ou está contida neste outro. 

61. Se dois planos são perpendiculares, então 
toda reta paralela a um deles é perpendi-
cular ao outro. 

62. Se uma reta e um plano são paralelos, en-
tão todo plano perpendicular à reta dada é 
perpendicular ao plano dado. 

63. Se uma reta e um plano são paralelos, en-
tão todo plano perpendicular ao plano da-
do é perpendicular à reta dada. 

 
 
 

REPOSTAS 
 
X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 X V V F V V V F V V 
1 F V F V F F F V V F 
2 F F F F F V F V F V 
3 F V V F V V F F V F 
4 V V F F V V F V V V 
5 F F V F V F V F F V 
6 V F V F X X X X X X 

 


