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Plano de Disciplina

1. Identificação da Disciplina

1.1 Nome da Disciplina:

1.2 Pré-Requisito:

1.3 Carga Horária:

1.4 Período:

1.5 Núm. de Créditos

1.6 Curso:

GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA

Matemática Fundamental

67 horas/ aula

2o

4 Aulas/ Semana

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA

2. Ementa
A Geometria Euclidiana como modelo de sistematização da Matemática: origem e história.

O método axiomático. Axiomas e teoremas da geometria euclidiana. Grandezas comensu-

ráveis. Medição de segmentos e de ângulos. Perpendicularismo e paralelismo e Triângulos.

Polígonos. Congruências. Semelhanças. Círculos. Relações métricas no triângulo retângulo

e no círculo. Áreas .

3. Objetivos da Disciplina
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3.1 Geral:

Estudar a Geometria Plana abordada pelo método dedutivo, aumentando a compreen-

são sobre os métodos de indução e de dedução, realizando os conceitos de axioma, con-

jectura, teorema e demonstração, bem como explorar situações-problema em Geometria

Plana, propondo ao estudante procurar regularidades, fazer conjecturas e generaliza-

ções, pensar de maneira lógica e aumentar o domínio do rigor matemático.

3.2 Específicos:

• Desenvolver a capacidade de construção e representação de figuras geométricas.

• Apresentar os problemas clássicos da geometria grega e o uso de régua e compasso.

• Apresentar a geometria euclidiana plana através de uma axiomática, visando uma

formalização que contribua para o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático

do aluno e para a compreensão do método axiomático e da sua importância histórica

no desenvolvimento da matemática e do seu rigor.

• Proporcionar e auxiliar o aluno a compreender e a usar os teoremas da geometria

Euclidiana, por meio da resolução de problemas geométricos.

4. Conteúdo Programático

4.1 Uma Breve Introdução Histórica da Geometria Euclidiana:

• Os egípcios e a utilização do triângulo retângulo 3, 4, 5 na antiguidade;

• Um exemplo de medição de ângulos retos análogo o Egito antigo, utilizado no

mundo contemporâneo por alguns mestres de obra.

4.2 O plano, retas e segmentos:

• Introdução

• Axiomas: grupo I, axiomas de incidência

• Axiomas: grupo II, parte 1: métrica e ordem na reta

• Axiomas: grupo II, parte 2: ordem no plano

4.3 Ângulos e Congruências de segmentos e ângulos:
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• Introdução

• Axiomas: grupo III, medida de ângulos

• Congruência de segmentos

• Congruência de ângulos

• Triângulos

4.4 4 Congruência de triângulos e consequências:

• Introdução

• Axiomas: grupo IV, congruência de triângulos

• Os critérios ALA e LLL de congruência de triângulos

• Teorema de ângulo externo

4.5 5 Perpendicularismo e desigualdades triangulares:

• Introdução

• Perpendicularismo

• As desigualdades triangulares

• Triângulos retângulos

4.6 6 Paralelismo:

• Introdução

• Existência de retas paralelas

• Condições de paralelismo

• Axiomas: grupo V, axioma das paralelas

• Paralelas como lugar geométrico

4.7 7 Circunferências e aplicações:

• 1 Introdução 2 Definições e conceitos básicos 3 Tangência entre retas e circunfer-

ências 4 Mediatriz de segmentos 5 Pontos Notáveis de Triângulos: Circuncentro

6 O princípio de continuidade para circunferências 7 Posição relativa de retas e

circunferências

4.8 8 Quadriláteros e áreas de figuras planas:

• Introdução

• Quadriláteros em geral
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• Quadriláteros notáveis

• Áreas de figuras planas - Introdução

• Regiões poligonais do plano

• Axiomas: grupo VI, axiomas sobre áreas

• Áreas de retângulos e triângulos retângulos

• Áreas de paralelogramos e triângulos

• Área de Círculos

4.9 9 Semelhança, Teorema de Pitágoras e aplicações:

• Introdução

• Semelhança e o teorema fundamental da proporcionalidade

• Semelhança de Triângulos

• Teorema de Pitágoras

• Pontos notáveis de triângulos: Baricentro

• Pontos notáveis de triângulos: Ortocentro

• Pontos notáveis de triângulos: Incentro

5. Metodologia de Ensino

• O conteúdo programático será desenvolvido por meio de aulas expositivas em sala de

aula;

• Aplicação e resolução de exercícios propostos, listas de exercício, seminários individuais

ou em grupo e trabalhos extra classe;

• Trabalhos individuais ou em grupo.

6. Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem

• Realização de provas escritas;

• Resolução de listas de exercícios individuais e/ou grupo;

• Seminário com defesa de problemas propostos.
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O Exame de Avaliação Final corresponde otalidade do conteúdo abordado durante o semestre

letivo e será realizado pelo aluno que obtiver média parcial (MP ) maior ou igual 4,0emenordoque7,0.4, 0 ≤

MP < 7, 0OndeaMPamdiaaritmticadostrsexamesdeavaliaoindividuaisrealizados.OalunoqueobtiverMP≥

7, 0 estará aprovado. O aluno que obtiver a média do exame final maior ou igual a 5, 0

(MF = 5, 0) estará aprovado no exame final. A média final e o exame final são calculados

da seguinte forma:

NEF =
25− 3MP

2
e MF =

6MP + 4NEF
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7. Recursos Didáticos
Quadro branco; Projetor multimídia; Apostilas; Livros.

8. Bibliografia

8.1 Básica:

REZENDE, Eleane Q. e Queiroz. Geometria Euclidiana Plana e Construções Ge-

ométricas elementares., Maria. Campinas, Ed. UNICAMP, 2008.
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8.2 Complementar:

LIMA, Elon Lages Medidas e Formas em Geometria. Coleção do Professor de Matemática.

n.o 3. Rio de Janeiro. Sociedade Brasileira de Matemática. 2a Edição. 1997.

WAGNER, Eduardo. Construções Geométricas. Coleção do Professor de Matemática

no 9. 4a Edição. Rio de Janeiro, Sociedade Brasileira de Matemática. 2001.

Plano de Ensino aprovado em Reunião do Colegiado do Curso.
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