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EMENTA

           Tratamento axiomático da geometria euclidiana plana: axiomas de incidência e de
ordem, axiomas de medição de segmentos, axiomas de medição de ângulos; congruência;
teorema  do  ângulo  externo  e  consequências;  o  axioma  das  paralelas;  semelhança  de
triângulos;  pontos notáveis  do triângulo;  desigualdades no triângulo;  perpendicularismo e
paralelismo; o círculo e Polígonos; lugares geométricos; funções trigonométricas. Áreas de
figuras geométricas. Geometria plana: o seu lugar na Matemática; o seu lugar no currículo de
Matemática,  em  particular  nos  programas  de  Matemática  dos  anos  finais  do  Ensino
Fundamental  e  do  Ensino  Médio,  tendo  em  conta  orientações  curriculares  nacionais  e
internacionais; dificuldades de aprendizagem nesses temas.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

1. Retas e Ângulos

1.1. Segmentos, semi-retas, semi-planos e ângulos.

1.2. O Teorema de Pasch e de CrossBar.

1.3. Os Axiomas de Medição de Segmentos.

1.4. Os Axiomas de Medição de Ângulos.

1.5. Perpendicularismo (relação entre: retas, semi-retas e segmentos).

1.6. O círculo: raio, cordas, interior e exterior do círculo.

1.7. Conjuntos convexos.



2. Congruência

2.1. Polígonos

2.1.1: Triângulos.

2.1.2: Quadriláteros.

2.1.3: Outros.

2.2. Classificação de triângulos quanto a medidas dos lados e ângulos.

2.3. Critério de congruência entre triângulos: os casos LAL, ALA, LLL.

2.4. Bissetriz, mediana e altura de um triângulo.

2.5. O Teorema da Mediatriz.

2.6. Existência e unicidade da perpendicular a uma reta passando por um ponto.

3. O Teorema do Ângulo Externo e Consequências

3.1. O Teorema do ângulo externo.

3.2. O critério LAA de congruência entre triângulos.

3.3. O critério de congruência entre triângulos retângulos (cateto hipotenusa).

3.4. Existência de uma paralela a uma reta dada, por um ponto fora dela.

3.5. Desigualdade triangular.

3.6. Relações entre medidas de ângulos e lados de um triângulo.

3.7. Teorema da dobradiça e seu recíproco.

3.8. Reta tangente por um ponto de um círculo.

4. Perpendicularismo e paralelismo

5. O Axioma das Paralelas e suas Consequências

5.1. O axioma das paralelas.

5.2. A soma dos ângulos internos de um triângulo.

5.3. Operações com ângulos: bissecção, trissecção de alguns ângulos e outras.

5.4. Traçado das tangentes a um círculo

5.5. Trapézio e paralelogramos: seus elementos e suas propriedades.

5.6. Teorema fundamental da proporcionalidade e o Teorema de Tales.



6. Semelhança

6.1. Semelhança entre triângulos e os critérios de semelhança.

6.2. O Teorema de Pitágoras e seu recíproco.

6.3. Relações métricas no triângulo retângulo.

6.4. Figuras semelhantes.

6.5. Os Teoremas da interseção reta-círculo e de dois círculos.

7. Ângulos Inscritos no Círculo e Polígonos

7.1. Posições relativas de retas e círculos.

7.2. Ângulos inscritos num círculo.

7.3. Pontos notáveis de um triângulo: inscrição e circunscrição de círculos.

7.4. Polígonos regulares: inscrição e circunscrição.

7.5. Comprimento de um círculo e de arcos de círculos.

8. Áreas

8.1. Áreas de regiões poligonais.

8.2. Os axiomas de área.

8.3. Áreas de polígonos.

8.4. Área do disco e do setor circular.

8.5. A relação entre semelhança e área.

OBJETIVOS

           Compreender a Geometria como um sistema axiomático e dedutivo;  revisar e
consolidar  resultados da Geometria  Plana,  visando proporcionar  ao aluno uma formação
sólida para atuar na educação básica.

METODOLOGIA

A Metodologia serão aulas expositivas ministradas síncronas no google meet ao longo do
período (semanais) e também aulas assíncronas disponibilizadas na Plataforma (semanais),
onde a cada seção teremos uma lista de exercícios versando sobre o tema. Esta lista pode
ter caráter avaliativo,  mas também pode ser apenas informativo e de treino. O professor
ainda reservará um tempo para tirar dúvidas sobre o conteúdo e/ou as listas (síncronas -
semanais).



A previsão é de quatro aulas semanais realizadas de modo síncrono e o equivalente a duas
aulas de modo assíncrono em atividades a serem realizadas pelos estudantes. 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

De  acordo  com  as  normas  estabelecidas  na  Resolução  CONEP  Nº12  de  04/04/18,
especialmente  as Seções V e VIII  e Resolução CONEP Nº4 de 25/03/21: O sistema de
avaliação constará de três provas realizadas de modo síncrono, com entrega prevista em 3h
(três horas), cada uma,  e seis atividades  realizadas de modo assíncrono, com entrega em
30h (trinta horas), todas valendo 100(cem) pontos. Para que o aluno seja aprovado, a média
das notas das nove atividades deve ser maior ou igual a 60 (sessenta) pontos e este deve
ter, no mínimo, 75% de entrega das atividades como meio para contar a frequência. Caso o
aluno não obtenha a nota necessária para a sua aprovação, tenha perdido alguma prova
síncrona  ou  queira  melhorar  sua  nota,  ele  terá  a  oportunidade  de  fazer  uma  prova
substitutiva síncrona no final do período que substituirá a menor nota dentre as três provas
síncronas ou o valor da prova síncrona perdida. O conteúdo da prova substitutiva será todo o
conteúdo estudado durante o semestre. A nota final será a soma das notas das atividades
dividida por 90 (noventa).
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