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Lista 3

Primeiro contato a geometria plana de Hilbert

1. Considere a geometria plana de 5 pontos comP = {A,B,C,D,E} cujas retas são todos os pares de
pontos:

(a) Verifique que ela satisfaz os 3 primeiros axiomas de incidência de Hilbert, e é portanto umageome-
tria de incidência.

(b) Essa geometria satisfaz o Axioma de Playfair? Justifique.

2. Vamos verificar a independência entre os grupos de Axiomas (planares) de Incidência e de Ordem. Cons-
trua contra-exemplos para mostrar que:

(a) (O1) independe de (I1), (I2) e (I7);

(b) (O2) independe de (I1), (I2), (I7) e (O1);

(c) (O3) independe de (I1), (I2), (I7), (O1) e (O2);

(d) (O5) independe de (I1), (I2), (I7), (O1), (O2) e (O3);

(e) cada um dos Axiomas de Incidência (I1), (I2) e (I7) é independente de (O1), (O2) e (O3).

O quinto Axioma de Ordem de Hilbert

Seja` ⊂ π uma reta em uma geometria de incidência plana, satisfazendo aos Axiomas de ordem (O1),
(O2), (O3) e (O5), mas não necessariamente (O4).

3. Vamos verificar que a relação∼` é transitiva, i.e.:

A ∼` C ⇒ A ∼` B eB ∼` C ⇒ A ∼` C.

(a) Suponha primeiroA,B,C não-colineares e prove a transitividade neste caso.

Daqui para frente suponhaA,B,C colineares, sobre uma retam ∈ R.

(b) Mostre que existe um pontoD, tal queD ∈ `, masD /∈ m.

(c) Mostre que existe um pontoE tal queE − A − D.

(d) Mostre queA ∼` E.

(e) Mostre que{A,B,E}, {A,C,E} e {B,C,E} são não-colineares, respectivamente. Aplique a
transitividade a cada uma dessas triplas.

(f) Conclua a transitividade no caso geral.

4. Vamos mostrar o Teorema 5 de Hilbert:` divideπ emexatamentedois semi-planos.

(a) Mostrè divideπ em pelo menos dois semi-planos emπ.

Daqui para frente sejamA,B,C /∈ ` tais queB,C /∈ π`,A.

(b) SupondoA,B,C não-colineares, mostre queC ∈ Π`,B

Daqui para frente suponhaA,B,C colineares.

(c) Mostre que existemD = [AB] ∩ ` eE 6= D tal queE ∈ `.

(d) ConstruaF ∈ (AE) tal queF ∼` B eF ∼` C.

(e) Conclua què determina no máximo dois semi-planos emπ.


