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Primeiro contato a geometria de Hilbert

1. Definimos a relação binária “<” de ordem entre segmentosda seguinte forma:

[AB] < [CD] ⇔ [AB] ≡ [CB′], com [CB′] ⊂ [CD) e C − B′ − D.

Nesse caso, dizemos que[AB] émenor que[CD] ou, equivalentemente, que[CD] émaior que[AB], o que define
a relação binária complementar “>”. A partir dos Axiomas de Hilbert, mostre que essas relações satisfazem:

(a) Transitividade:Se[AB] < [CD] e [CD] < [EF ], então[AB] < [EF ];

(b) Tricotomia: Dados dois segmentos[AB] e [CD] apenas uma das relações é verdadeira:

[AB] ≡ [CD] ou [AB] < [CD] ou [AB] > [CD].

2. SejamO,A,B ∈ π pontos não-colineares; prove que as seguintes definições de interior do ânguloÂOB são
equivalentes:

intÂOB =
⋃

C∈[AB]

[OC) =
⋃

A′∈[OA)
B′∈[OB)

[A′B′] = π(OB),A ∩ π(OA),B .

3. Vamos mostrar que todo ângulo não-planar̂AOB divide o plano em duas regiões, apenas uma das quais é convexa.

(a) Mostre que a interseção de conjuntos convexos é convexa.

(b) Mostre que todo semi-plano é convexo.

(c) SejamA′ ∈ [OA) eB′ ∈ [OB); mostre que existemA′′ eB′′ tais queA′′ − A′ − B′ eA′ − B′ − B′′.

(d) Conclua a demonstração do enunciado.

4. Assumindo que[AD) ⊂ intĈAB e queD está fora do
triânguloABC, prove que:

[CB) ⊂ intÂCD e [DA) ⊂ intĈDB.

5. Definimos a relação binária “<” de ordem entre ângulosda seguinte forma:

ÂOB < ĈPD ⇔ ÂOB ≡ ĈPE, com E ∈ intĈPD.

Nesse caso, dizemos quêAOB é menor quêCPD, ou, equivalentemente, quêCPD é maior queÂOB, o que
define a relação binária complementar “>”. A partir dos Axiomas de Hilbert, mostre que essas relações satisfazem:

(a) Compatibilidade:SeÂOB ≡ Â′O′B′ e ĈPD ≡ Ĉ ′P ′D′, entãôAOB < ĈPD se, e somente se,̂A′O′B′ <

Ĉ ′P ′D′.

(b) Transitividade:SeÂOB < ĈPD e ĈPD < ÊQF , entãôAOB < ÊQF .

(c) Tricotomia: Dados dois ânguloŝAOB e ĈPD apenas uma das possibilidades é verdadeira:

ÂOB ≡ ĈPD ou ÂOB < ĈPD ou ÂOB > ĈPD.
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Geometria euclidiana a partir dos Axiomas de Hilbert

Os Teoremas mencionados próximos exercícios são numerados segundo as notas de Hilbert e as Proposições se-
gundo Os Elementos de Euclides.

6. Teorema 11 (Caso A.L.A. de congruência): Se em dois triângulos um lado e os dois ângulos adjacentes são respec-
tivamente congruentes, então os triângulos são congruentes.

Nota: É necessário demonstrar apenas que mais um dos lados dos triângulos são congruentes e então teremos a
congruência dos triângulos completamente demonstrada (utilizando resultados de Hilbert).

(a) Apresente e justifique quais são os argumentos necessários para tornar essa nota verdadeira.

(b) Utilizando essa nota, demonstre por absurdo que o Teorema é verdadeiro.

7. Com relação à Proposição I.5: mostre que a demonstração de Euclides pode ser inteiramente justificada a partir da
formulação de Hilbert.

8. Com relação à Proposição I.7: SejamA,B,C pontos não colineares, dado o triânguloABC, não é possível que
exista o triânguloABD com [AC] ≡ [AD], [BC] ≡ [BD] eC 6= D.

(a) Descreva o problema encontrado na demonstração de Euclides referente a essa Proposição.

(b) Complete a demonstração de Euclides, solucionando o problema encontrado.
Dica: Utilize a segunda parte da Proposição I.5

9. Justificando com os teoremas e axiomas apresentados por Hilbert, demonstre as seguintes proposições:

(a) Proposição I.14: SejamA ∈ ` um ponto sobre uma reta eB �` C. Mostre que se[AB) e [AC) formam
ângulos adjacentes com a soma congruente ao ângulo planarΠ, entãoA,B,C são colineares.

(b) Proposição I.15: Caso duas retas se cortem, fazem os ângulos opostos pelo vértice iguais entre si.

10. Analise a demonstração da Proposição I.16 e a corrija,
justificando o fato de quêECF < ÂCD. Utilize a se-
paração do plano e a transitividade trabalhadas na lista
anterior e os Axiomas de Ordem.
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