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Retas e círculos

Demonstre as seguintes proposições, destacando se requerem ou não o postulado de interseção reta-círculo. Em todos
casos, adote a notação:

C := C[OA](O) eC′ := C[O′A′](O
′).

1. SeC = C′ como conjunto de pontos, entãoO = O′. Em outras palavras, o centro de um círculo é único.

2. (a) A reta` perpendicular ao raio[OA] no pontoA é tangente aC, e (exceto pelo pontoA) está completamente
fora deC.

(b) Reciprocamente, sèé tangente aC emA, então é perpendicular a[OA]. Conclua que, para qualquer ponto
A de um círculo, existe uma única reta tangente ao círculo nesse ponto.

3. Se` contém um pontoA deC, mas não é tangente aC, entãò encontraC em exatamente dois pontos.

4. (a) SeO,O′, A são pontos colineares distintos, entãoC é tangente aC′.

(b) Reciprocamente, seC ⊥A C′, então seus centrosO eO′ são colineares comA.

5. SeC eC′ se intersectam no pontoA e não são tangentes, então eles têm exatamente dois pontos em comum.

6. SeC é tangente aC′ entãoC ⊂ {intC′} ∪ {A} ouC ⊂ {intC′}c.

7. Assumindo o Postulado das Paralelas (P), vamos provar o teorema do ângulo inscrito (TAI): dadosA,B, P ∈ C
quaisquer, o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito:

ÂOB = 2 ∙ ÂPB = ÂPB + ÂPB.

(a) Prove o Teorema do Ângulo Externo euclidiano (TAEe): um ângulo externo a um triângulo é igual à soma dos
ângulos internos opostos.

(b) Nos casos em queP ∈ (OB) ouP ∈ (OA), prove o TAI.

(c) No caso em que[PO) ∈ intÂPB, mostre que o TAI reduz-se ao caso anterior.

(d) Conclua que o TAI vale em geral.

8. SejamA,B ∈ C; entãoABCD é um quadrilátero inscrito se, e somente se,

ÂCB ≡ ÂDB.

Aritmética de segmentos

9. Explique passo a passo como podemos, com régua e compasso, efetuar as seguintes operações com segmentos:

(a) a + b (b) a − b (c) a ∙ b (d)
a

b

10. Mostre que um pontoA ∈ ` divide os demais pontos de` em dois subconsjuntos̀′A e `′′A, os dois lados deA, tais
que` = `′A ∪ {A} ∪ `′′A, com as seguintes propriedades:

(i) seA /∈ [BC], B eC são pontos do mesmo lado com relação aA;

(ii) seA ∈ [BC], B eC são pontos em lados opostos.

11. Sobre uma retàorientada por[OX):

(a) DadoA ∈ `, mostre que seu antípoda−A em relação aO existe e é único.

(b) mostre que−(−A) = A.

(c) Seja1 := [OU ] ⊂ [OX) uma unidade; mostre que(−1).A = −A.

12. (a) Fixada uma unidade, construa segmentos de tamanho
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