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QUESTÃO 1: 
Assinale a alternativa falsa. 
a) Dado um ponto, existe uma reta que passa por 
ele. 
b) Dois pontos são sempre colineares. 
c) Três pontos são sempre coplanares. 
d) Dois pontos determinam uma única reta. 
e) Três pontos não colineares são sempre 

distintos. 

QUESTÃO 2: 
Sobre a determinação de planos, a afirmação falsa 
é: 
a) três pontos não colineares determinam um 
plano. 
b) uma reta e um ponto fora dela determinam um 
plano. 
c) duas retas paralelas distintas determinam um 
plano. 
d) duas retas concorrentes determinam um plano. 
e) três pontos distintos determinam um plano. 

QUESTÃO 3: 
Dois planos distintos e perpendiculares são 
determinados 
por no mínimo: 
a) 4 pontos. 
b) 5 pontos. 
c) 6 pontos. 
d) 7 pontos. 
e) 8 pontos. 

QUESTÃO 6: 

Demonstre o seguinte teorema usando os 

postulados vistos em sala. 

Dada uma reta m e um ponto X fora dela, existe 

um único plano que contém o ponto X e a reta m. 

QUESTÃO 7: 

Determinar a quantidade de planos que podem 

passar por um ponto R dado. 

QUESTÃO 8: 

Quantos planos podem pasar por dois pontos 

distintos? E quantos planos podem passar por três 

pontos distintos que não estejam alinhados ? E se 

os três pontos estiverem alinhados ? 

QUESTÃO 9: 
Quais são os entes primitivos na geometria? Como 
são representados? 

 
 
TOME UM SUCO..... 
 
 
 
 
QUESTÃO 10: 
Use a figura a seguir para responder às 
questões 
de 03 a 07. 

 
 

 
 
QUESTÃO 11: 
03: 
Quais pontos pertencem a reta r? 
0 4. 
Quais pontos pertencem ao plano α ? 
0 5. 
Qual ponto pertence a r ∩ s ? 
0 6. 
Qual ponto pertence a r ∩ t ? 
0 7. 
Qual reta está contida no plano α ? 

QUESTÃO 12: 
Um ponto P que pertence a uma reta r, divide-a em 
duas semi-retas opostas. O ponto P é origem de 
ambas 
as semi-retas. 
Se A e B são dois pontos de r, distintos de P, sob 
que 
condição podemos  afirmar que o ponto P pertence 
ao 
segmento de reta AB? 



QUESTÃO 13: 
Assinale verdadeiro (V) ou falso (F). 
( ) Três pontos distintos sempre determinam três 
retas 
distintas. 
( ) Três pontos colineares e distintos dois a dois 
determinam uma única reta. 
( ) Três pontos distintos determinam um único 
plano. 
( ) Três pontos não colineares determinam um 
único 
plano. 

QUESTÃO 14: 
Assinale verdadeiro (V) ou falso (F). 
( ) Três pontos sempre são colineares. 
( ) Três pontos sempre são coplanares. 
( ) Quatro pontos coplanares determinam um único 
plano. 
( ) Se o ponto P de uma reta r pertence a um plano 
α, 
então a reta r está contida em   

 QUESTÃO 15:( Unicamp-SP) 
É comum encontrarmos mesas com 4 pernas que 
mesmo apoiadas em um piso plano, balançam e 
nos 
obrigam a colocar um calço em uma das pernas se 
a 
quisermos firme. 
Explique, usando argumentos de geometria, 
porque 
isso não acontece com uma mesa de 3 pernas 

EXERCÍCIO 16. UEM-PR (modificado) 
Sobre retas e planos na Geometria Euclidiana, 
assinale 
o que for correto. 
01. Os vértices de qualquer triângulo são 
coplanares. 
02. Se duas retas não se interceptam, então elas 
são 
necessariamente paralelas. 
04. Em dois planos, se em um deles existem duas 
retas 
distintas paralelas ao outro plano, então os planos 
são necessariamente paralelos. 
08. Se uma reta é paralela a um plano, então ela é 
paralela a todas as retas do plano. 
Some os números dois itens corretos. 

EXERCÍCIO 17: 
Na pirâmide de vértice V e base quadrada ABCD, 

quantos são os pares de retas reversas? 

 

EXERCÍCIO 18: 
No vértice A do paralelepípedo reto-retângulo 
ABCDEFGH, encontra-se um pequeno inseto. 
Sempre deslocando-se em linha reta, o inseto 
segue o seguinte trajeto: 
 
1. percorre a diagonal da face ABCD; 
2. percorre a aresta perpendicular à face ABCD; 
3. percorre a aresta reversa à aresta BF: 

 

O segmento de reta que liga o ponto de partida e o 
de chegada: 
a) é a aresta AD. 
b) é a aresta AE. 
c) é a diagonal do paralelepípedo AG. 
d) é a diagonal AH. 
e) é a diagonal AC. 

 
EXERCÍCIO 19: 
Observe e classifique as afirmações abaixo como 
sendo verdadeiras ou falsas: 
 
I. Se um plano intercepta dois outros planos 
paralelos, 
então as intersecções são retas paralelas. 
II. Se dois planos são paralelos, qualquer reta de 
um 
deles é paralela a qualquer reta do outro. 
III. Se uma reta é paralela a dois planos, então 
esses 
planos são paralelos. 
IV. Se dois planos são paralelos, uma reta de um 
deles pode ser reversa a uma reta do outro. 
 
Marque a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras. 
b) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras. 
c) Apenas as afirmações I e IV são verdadeiras. 
d) Apenas as afirmações II e IV são verdadeiras. 
e) Apenas as afirmações III e IV são verdadeiras. 

EXERCÍCIO 20.( Fatec-SP) 



O ponto A pertence à reta r, contida no plano 
A reta s, perpendicular a 

ponto B. O ponto C pertence a s e dista 52  cm 

de B. Se a projeção ortogonal de AB em r mede 5 
cm e o ponto B dista 6 cm de r, então a distância 
de A a C, em centímetros, é igual a : 
a) 9 /5 
b) 9 
c) 7 
d) 4 
e) 3/ 5 

EXERCÍCIO 21: 
A figura abaixo ilustra um prisma hexagonal regular 
reto ABCDEFA1B1C1D1E1F1, com altura medindo 
7 e lado da base medindo 12. 

 
Analise a veracidade das afirmações seguintes, 
referentes 
às posições relativas de retas e planos contendo 
vértices do prisma ABCDEFA1B1C1D1E1F1. 
 
I. A reta contendo a aresta AB e a reta contendo a 
aresta D1E1 são paralelas. 
 
II. A reta contendo a aresta AB e a reta contendo a 
aresta C1D1 são reversas. 
 
III. O plano contendo a face ABB1A1 e o plano 
contendo a face DEE1D1 são paralelos 
 
IV. O plano contendo a face ABB1A1 e o plano 
contendo a face CDD1C1 são paralelos 
 
V. A reta contendo a aresta AB é paralela ao plano 
contendo a face CDD1C1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOME UM SUCO DE COUVE COM ABACAXI... 


