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1.1Função de 1o grau 

Definição 

Chama-se função polinomial do 1o grau, ou função afim, a qualquer 

função f : R → R dada por uma lei da forma f(x) = ax+b, onde a e b são números 

reais dados e a 0. 

Na função f(x) = ax+b, o número a é chamado de coeficiente de xe o 

número b é chamado termo constante ou independente. 

Veja alguns exemplos de funções polinomiais do 1o grau: 

f(x) = 5x−3, onde a = 5 e b = −3 

f(x) = −2x−7, onde a = −2 e b = −7 

 

1.1.1 Raiz ou Zero da Função 

Valor de x onde o gráfico intercepta o eixo x, das abscissas. Pode ser 

obtido fazendo-se f(x)= 0. 

1.1.2 Gráfico 

O gráfico de uma função polinomial do 1o grau, y = ax+b, com a 0, é uma 

reta oblíqua aos eixos OY (ordenadas) e Ox (abscissas). 

O gráfico intercepta o eixo das abscissas (x) na raiz da função e o eixo 

das ordenadas (y) no ponto b(x = 0). 

O coeficiente de x, a, é chamado coeficiente angular da reta e, como 

veremos adiante, a está ligado à inclinação da reta em relação ao eixo Ox. 

 



 

 

O termo constante, b, é chamado coeficiente linear da reta. Para x = 0, 

temos y = a·0+b = b. 

Assim, o coeficiente linear é a ordenada do ponto em que a reta corta o 

eixo Oy. 

 

 

 

1.2. Função do 2º Grau 

 

A função do 2o grau, também denominada função quadrática, é definida 

pela expressão do tipo: 

 

1.3 Gráfico de uma função do 2o grau 

O gráfico de uma função quadrática é uma parábola. 

  



 

1.3.1 Coordenadas do vértice 

A coordenada x do vértice da parábola pode ser determinada por: 

 

Exemplo: Determine as coordenadas do vértice da parábola

  

Temos:  

 

Logo, a coordenada x será igual a 2, mas e a coordenada y? 

Simples: Vamos substituir o valor obtido da coordenada x e determinar 

o valor da coordenada y. Assim, para determinarmos a coordenada y da parábola 

y = x2−4x+3, devemos substituir o valor de x por 2. 

(2)2−4·(2)+3 = 4−8+3 = −1 

Logo, as coordenadas do vértice serão V = (2,−1) 

 

1.3.2  Raízes (ou zeros) da função do 2o grau 

Denominam-se raízes da função do 2o grau os valores de x para os quais 

ela se anula. 

y = f(x) = 0 

Como determinar a raiz ou zero da função do 2o grau? 

Exemplo: determine a raiz da função y = x2+5x+6 : 

Fazendo y = f(x) = 0, temos x2+5x+6 = 0 



 

Agora basta resolver a equação aplicando a fórmula de Bhaskara. 

 

Achamos que x = −2 e x = −3. 

1.3.3  Concavidade da parábola 

Explicarei esta parte com um simples desenho. 

 

Quando a > 0, a concavidade da parábola está voltada para cima e 

quando a < 0, a parábola está voltada para baixo. Exemplos 

y = f(x) = x2−4 a = 1 > 0 y =  



 

f(x) = −x2+4 a = −1 < 0 

1.3.4  Quando o discriminante é igual a zero 

Quando o valor de ∆ = b2−4ac = 0, o vértice a parábola encontra-se no 

eixo x. A coordenada y será igual a zero. 

Exemplo: 

 

As coordenadas do vértice serão V = (−1,0) 

 

Gráfico 

 

 



 

1.4  Função Exponencial 

Dizemos que uma função é exponencial quando a variável se encontra 

no expoente de um número real, sendo que esse número precisa ser maior que 

zero e diferente de um. Podemos explicitar tal condição usando a seguinte 

definição geral: 

f : R → R tal que y = ax, sendo que a > 0 e a 6= 1. 

Gráfico de uma função exponencial é definido de acordo com o valor da 

base a, observe os dois gráficos a seguir: 

 

1.5  Função Logarítmica 

As funções na forma f(x) = loga?x são consideradas logarítmicas, com a 

> 0 e a?1, sendo f : . 

Exemplos: 



 

f(x) = log2x 

f(x) = log5(x−2) 

f(x) = log(a−2)4 

f(x) = log0,5x 

O gráfico da função logarítmica é determinado de acordo com as 

seguintes condições: 

1. Crescente: Base maior que 1. 

2. Decrescente: Base maior que zero e menor que 1. 

1.5.1Função crescente 

 

1.5.2Função decrescente 

 

 



 

2.1Progressão Aritmética 

P.A é um tipo de sequência numérica que a partir do segundo elemento cada 

termo (elemento) é a soma do seu antecessor por uma constante. 

(5,7,9,11,13,15,17) essa sequência é uma P.A, pois os seus elementos são 

formados pela soma do seu antecessor com a constante 2. 

a1 = 5 

a2 = 5+2 = 7 

a3 = 7+2 = 9 

a4 = 9+2 = 11 

a5 = 11+2 = 13 

a6 = 13+2 = 15 

a7 = 15+2 = 17 

Essa constante é chamada de razão e representada por r. Dependendo do 

valor de r a progressão aritmética pode ser crescente, constante ou decrescente. 

P.A crescente: r > 0, então os elementos estarão em ordem crescente. 

P.A constate: r = 0, então os elementos serão todos iguais. 

2.2 Termo Geral de uma P.A 

P.A decrescente: r < 0, então os elementos estarão em ordem decrescente. 

Considere uma P.A finita qualquer (a1,a2,a3,a4,...,an) de razão igual a r, sabemos 

que: 

 

a2−a1 = r → a2 = a1+r 



 

a3−a2 = r → a3−a1−r = r → a3 = a1+2r 

a4−a3 = r → a4−a1−2r = r → a4 = a1+3r 

an = a1+(n−1)·r 

Portanto o termo geral de uma P.A é calculado utilizando a seguinte fórmula: 

an = a1+(n−1)·r 

 Exemplo 1: 

Calcule o 16o termo de uma P.A, sabendo que a1 = −10 e r = 3. 

an = a1+(n−1)·r 

a16 = −10+(16−1)·3 

a16 = −10+15·3 

a16 = −10+45 a16 = 35 

O 16o termo de uma P.A é 35. 

2.2.1 Soma dos termos de uma P.A finita 

Se tivermos uma P.A finita qualquer, para somarmos os seus termos 

(elementos) chegaremos à seguinte fórmula para somarmos os n elementos de uma 

P.A finita. 

Sn =  

Exemplo 2: 

Determine uma P.A sabendo que a soma de seus 8 primeiros termos é 324 e 

que a8 = 79. 

Retirando os dados: 

 

 

 

 



 

Precisamos encontrar o valor de r (razão) para encontrar o valor dos outros 

elementos. 

an = a1+(n−1)·r 

79 = 2+(8−1)·r 

79 = 2+7·r 

79−2 = 7r 

r 

r = 11 

 

3.1Matrizes 

Definição de Matriz 

Antes de mais nada, devemos atentar ao conceito de matriz. Trata-se de uma 

representação matemática que inclui em linhas (horizontais) e colunas (verticais) 

alguns números naturais não-nulos. 

Os números, chamados de elementos, são representados entre parênteses, 

colchetes ou barras horizontais. 

 



 

3.2 Representações de uma matriz 

3.2.1 Classificação das Matrizes 

Matrizes Especiais 

Há quatro tipos de matrizes especiais: 

Matriz Linha: formada por uma única linha, por exemplo: 

 

 

 

 

Matriz Coluna: formada por uma única coluna, por exemplo: 

 

 

 

 

 

Matriz Nula: formada por elementos iguais a zero, por exemplo: 

 

 

 

Matriz Quadrada: formada 

pelo mesmo número de linhas e colunas, por exemplo: 
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Matriz Transposta: A matriz transposta (indicada pela letra t) é aquela 

que apresenta os mesmos elementos de uma linha ou coluna comparada com 

outra matriz. 

No entanto, os elementos iguais entre as duas são invertidos, ou seja, a 

linha de uma apresenta os mesmos elementos que a coluna de outra. Ou ainda, 

a coluna de uma possui os mesmos elementos da linha de outra. 

 

 

 

Matriz Oposta 

Na matriz oposta, os elementos entre duas matrizes apresentam sinais 

diferentes, por exemplo: 

 

 

 

 

Matriz Identidade 

A matriz identidade ocorre quando os elementos da diagonal principal 

são todos iguais a 1 e os outros elementos são iguais a 0 (zero): 

 

 

 

Matriz Inversa 

A matriz inversa é uma matriz quadrada. Ela ocorre quando o produto de 

duas matrizes for igual a uma matriz identidade quadrada de mesma ordem. 

A·B = B·A = In (quando a matriz B é inversa da matriz A) 



 

 

0 

 

 

 

 

Observação: Para encontrar a matriz inversa utiliza-se a multiplicação 

de matrizes. 

3.2.2 Igualdade de Matrizes 

Quando temos matrizes iguais, os elementos das linhas e das colunas 

são correspondentes: 

 

4.1Determinantes e Sistemas Lineares 

Os sistemas lineares são formados por um conjunto de equações 

lineares de m incógnitas. Todos os sistemas possuem uma representação 

matricial, isto é, constituem matrizes envolvendo os coeficientes numéricos e a 

parte literal. Observe a representação matricial do seguinte sistema: 



 

 

1 

 

Matriz incompleta (coeficientes numéricos) 

 

Matriz Completa 

 

Representação Matricial 

 

A relação existente entre um sistema linear e uma matriz consiste na 

resolução de sistemas pelo método de Cramer. 

Vamos aplicar a regra de Cramer na resolução do seguinte sistema: 

 

Aplicamos a regra de Cramer utilizando a matriz incompleta do sistema 

linear. Nessa regra utilizamos Sarrus no cálculo do determinante das matrizes 

estabelecidas. Observe o determinante da matriz dos sistemas: 



 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Regra de Sarrus : Soma dos produtos da diagonal principal subtraída 

da soma dos produtos da diagonal secundária. Substituir a 1◦ coluna da matriz 

dos sistemas pela coluna formada pelos termos independentes do sistema. 

 

Substituir a 2a coluna da matriz dos sistemas pela coluna formada pelos 

termos independentes do sistema. 

 

 

 

Substituir a 3a coluna da matriz dos sistemas pela coluna formada pelos 

termos independentes do sistema. 

 

 

 

 

 

 

De acordo com regra de Cramer, temos: 
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5.1Análise Combinatória e Binômio de 

Newton 

Ela nos permite determinar quantos agrupamentos podemos formar com 

uma contagem direta. A análise combinatória vai nos permitir determinar quantos 

agrupamentos podemos formar com os elementos de um conjunto sem 

descrever cada um desses agrupamentos. 

5.2 Princípio Fundamental da contagem 

Vejamos o seguinte problema: 

Problema 1: As cidades A e B são ligadas por 5 linhas de ônibus e por 

4 companhias aéreas. 

De quantos modos uma pessoa pode ir de A a B, usando ônibus e 

voltando de avião? 

Solução: Para ir de A a B e retornar pode ser decomposto em duas 

etapas: 

Etapa 1: Viagem de ida 
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Etapa 2: viagem de volta 

Como a viagem de ida tem que ser de ônibus, há cinco maneiras para 

fazê-la. Já para a viagem de volta, temos quatro possibilidades. Como cada 

viagem de ida, existem cinco modos de a pessoa fazer a viagem de volta, é fácil 

ver que a pessoa poderá fazer as viagens de ida e volta de 5·4 = 20 modos 

diferentes. 

Problema 2: Quantas comissões, de duas pessoas cada uma, podem 

ser obtidas com as pessoas B,C,D ? 

Solução: Se utilizamos a regra do produto obtemos: 3·2·1 = 6 

comissões. No entanto, existem 3 comissões, BC, BD e CD. Será necessário um 

certo cuidado ao aplicar a regra do produto, por isso faremos uma nova 

abordagem dos problemas de análise combinatória, fornecendo opções. 

5.2.1 Agrupamentos simples e com repetição 

Se em um determinado agrupamento, cada elemento aparece uma única 

vez, ele será chamado de agrupamento simples. Caso contrário, se um elemento 

puder aparecer mais de uma vez, o agrupamento é dito com repetição. Desse 

modo, se queremos saber quantos números de 3 algarismos distintos existem 

no sistema decimal, devemos considerar cada número com um agrupamento 

simples. Caso não apareça a palavra distintos no problema, então deveríamos 

levar em conta as possibilidades e termos números com ou sem repetição. 

 

Tipos de agrupamentos 

 

Estes que se formam com os elementos de um conjunto podem ser 

classificados em dois tipos: Arranjos: agrupamentos que se distinguem um do 

outro pela natureza e pela ordem de elementos. 

Combinações: agrupamentos que se diferenciam apenas pela natureza 

de seus elementos. Observação: Se no agrupamento do tipo arranjo, usamos 

todos os elementos do conjunto; com siderando o agrupamento, ele passa a ser 
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chamado permutação. Para fixarmos essas noções, vamos classificar os 

agrupamentos abaixo: 

1- Números de 4 algarismos no sistema decimal. 

Solução: Seja 3970 tal número. Se mudarmos a ordem pelo menos de 

dois de seus algarismos, o número muda de valor. Assim, cada número é um 

arranjo. 

2- Triângulos formados por 5 pontos tomados em uma 

circunferência. 

Solução: um triângulo é obtido unindo-se três pontos quaisquer dos 5 

que foram formados dados. Como o triângulo ABC e o triângulo ACB ou BAC 

etc. são o mesmo triângulo, a ordem dos elementos não muda o agrupamento e 

temos uma combinação. 

3- Filas que podemos formar com 4 pessoas. 

Solução: Uma fila se diferencia de outra apelas pela ordem de seus 

elementos. Além disso, em cada fila os elementos a nossa disposição são 

usados. Logo, essa fila chama-se permutação. 

 

5.3. Fatorial 

É um número natural, então: 

0! = 1 

1! = 1 

n! = n .(n−1)....2.1,se 2 ≤ n 

Onde o símbolo n! lê-se fatorial do número n. 

 

Exemplo: 

3! = 3.2.1 = 6 

5! = 5.4.3.2.1 = 120 
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 6! = 6.5.4.3.2.1 = 720 

 

Observe que: 

n! = n.(n−1)! = n.(n−1).(n−2)! =etc. 

 

Assim teremos: 

7! = 7.6! = 7.6.5! = 7.6.5.4! etc. 

5.4 Cálculo combinatório - agrupamento 

simples 

 

Aqui iremos aprender a calcular quantos agrupamentos podem ser 

formados com os elementos de um conjunto, sendo que cada elemento aparece 

somente uma vez no agrupamento. 

5.4.1 Arranjos Simples 

Exemplo: Quantos números de três algarismos distintos podemos formar 

com 4 dígitos 1, 2, 3, 4, 5? 

Solução: cada número é arranjo óbvio, pois a ordem do número altera o 

agrupamento. Queremos então saber quantos arranjos tomados 3 a 3 podemos 

formar com os 5 algarismos dados. 

Esse valor representado por: A35. 

5.4.2  Permutação Simples 

Como já foi dito anteriormente, o número de permutações de n 

elementos (Pn) é igual ao número de arranjos de n elementos tomados n a n. 

Logo: 
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Pn = ann = n! = n! = n! 

ou seja, 

Pn = n! 

(n−n)!0! 

5.4.3  Combinações Simples 

Representando por Cnp o número de combinações simples de elementos 

tomados p a p, temos: 

Cpn = n! 

P!(n− p)! 

 

Observe que: 

Cnp·Pp = Apn 

Atenção: Para resolver um problema de análise combinatória vamos 

seguir os passos abaixo: 

Veja o tipo de agrupamento usado no problema 

Observe se o agrupamento é simples ou se é com repetição 

Caso o problema seja sobre arranjo, opte por aplicar a regra ao produto, 

caso contrário use fórmulas. 

5.5 Binômio de Newton 

Esta é a forma como se escreve o teorema do Binômio de Newton. 

Binômio de Newton foi definido pelo físico e matemático Isaac Newton, esse 

estudo veio para complementar o estudo de produto notável. Produto notável diz 

que um binômio elevado ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro monômio 

mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo monômio mais o quadrado do 

segundo monômio. 

(a+b)2 = a2+2ab+b2 
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Essa forma só é válida se o binômio for elevado ao quadro (potência 2), 

se ele estiver elevado à potência 3, devemos fazer o seguinte: 

(a+b)3 = (a+b)2·(a+b) 

Como sabemos que 

(a+b)2 = a2+2ab+b2 

Basta substituirmos: 

(a+b)3 = (a+b)2.(a+b) = (a2+2ab+b2)·(a+b) = a3+3a2b+3ab2+b3 

E se for elevado à quarta, à quinta, à sexta potência, devemos utilizar 

sempre o binômio elevado à potência anterior para resolver. O binômio de 

Newton veio para facilitar esses cálculos, pois com ele calculamos a enésima 

potência de um binômio. O estudo de Binômio de Newton engloba: Coeficientes 

Binomiais e suas propriedades Triângulo de Pascal e suas propriedades Fórmula 

do desenvolvimento do binômio de Newton  

6.1Polinômios e Equações,  

Trigonometria e Números Complexos 

6.1.1 Equação Polinomial 

Equação polinomial ou algébrica é toda equação da forma p (x) = 0, em 

que p (x) é um polinômio: 

P (x) = anxn+an−1xn−1+...+a1x+a0 de grau n, com n ≥ 1. 

Veja alguns exemplos: 

x4+9x2−10x+3 = 0 

10x6−2x5+6x4+12x3−x2+x+7 = 0 x8−x6−6x+2 = 0 

x10−6x2+9 = 0 
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As raízes de uma equação polinomial constituem o conjunto solução da 

equação. Para as equações em que o grau é 1 ou 2, o método de resolução é 

simples e prático. Nos casos em que o grau dos polinômios é 3 ou 4, existem 

expressões para a obtenção da solução. 

6.1.2 Teorema Fundamental da Álgebra (TFA) 

Toda equação polinomial p(x)=0, de grau n onde n≥1, admite pelo menos 

uma raiz complexa. 

Exemplo1 

Determine o valor do coeficiente K, sabendo que 2 é a raiz da equação: 

2x4+kx3−5x2+x−15 = 0 

Se 2 é raiz da equação, então temos: 

2(2)4+k(2)3−5(2)2+2−15 = 0 

2·16+k·8−5·4+2−15 = 0 

32+8k−20+2−15 = 0 

8k+34−35 = 0 

8k−1 = 0 

8k = 1 k  

Temos que o valor do coeficiente k é 1/8. 

Exemplo 2 

Determine o valor de m, sabendo que −3 é raiz da equação: 

mx3+(m+2)x2−3x−m−8 = 0. 

Temos que: 

m(−3)3+(m+2)(−3)2−3(−3)−m−8 = 0 m(−27)+(m+2)(9)+9−m−8 = 0 

−27m+9m+18+9−m−8 = 0 −27m+9m−m = 8−18−9 

−19m = −19 m = 1 

O valor de m é 1. 
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6.2 Trigonometria 

A trigonometria é a parte da matemática que estuda as relações 

existentes entre os lados e os ângulos dos triângulos. 

6.2.1 Funções Trigonométricas 

As funções trigonométricas são as funções relacionadas aos triângulos 

retângulos, que possuem um ângulo de 90◦. São elas: seno, cosseno e tangente. 

 

 

As funções trigonométricas estão baseadas nas razões existentes entre 

dois lados do triângulo em função de um ângulo. 

Ela são formadas por dois catetos (oposto e adjacente) e a hipotenusa: 

 

Lê-se cateto oposto sobre a hipotenusa. 

 

Lê-se cateto adjacente sobre a hipotenusa. 

 

Lê-se cateto oposto sobre cateto adjacente. 
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6.2.2  Círculo Trigonométrico 

O círculo trigonométrico ou círculo unitário é usado no estudo das 

funções trigonométricas: seno, cosseno e tangente. 

 

6.2.3 Teoria Euclidiana 

Alguns conceitos importantes da geometria euclidiana nos estudos da 

trigonometria são: Lei dos Senos 

A Lei dos Senos estabelece que num determinado triângulo, a razão 

entre o valor de um lado e o seno de seu ângulo oposto, será sempre constante. 

Dessa forma, para um triângulo ABC de lados a, b, c, a Lei dos Senos é 

representada pela seguinte fórmula: 

 

Lei dos Cossenos 

A Lei dos Cossenos estabelece que em qualquer triângulo, o quadrado 

de um dos lados, corresponde à soma dos quadrados dos outros dois lados, 

menos o dobro do produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo entre eles. 



 

 

32 

Dessa maneira, sua fórmula é representada da seguinte maneira: 

Lei das Tangentes 

A Lei das Tangentes estabelece a relação entre as tangentes de dois 

ângulos de um triângulo e os comprimentos de seus lados opostos. 

Dessa forma, para um triângulo ABC, de lados a, b, c, e ângulos ?, ? e 

?, opostos a estes três lados, têm-se a expressão: 

 

6.2.4 Teorema de Pitágoras 

O Teorema de Pitágoras, criado pelo filósofo e matemático grego, 

Pitágoras de Samos, ( 570 a.C. - 495 a.C.), é muito utilizado nos estudos 

trigonométricos. 

Ele prova que no triângulo retângulo, composto por um ângulo interno 

de 90◦ (ângulo reto), a soma dos quadrados de seus catetos corresponde ao 

quadrado de sua hipotenusa: 

a2 = c2+b2 

Onde: 

a:hipotenusa  
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c e b: catetos 

 

6.3 Números Complexos 

Os números complexos formam um conjunto numérico que é mais 

abrangente que os números reais. Eles surgiram após inúmeros estudos, 

sobretudo após tentativas de se resolver equações do segundo e do terceiro 

grau. Nessa época, os matemáticos se depararam raízes quadradas de números 

negativos, que não podem ser expressas no conjunto dos números reais. Assim, 

os matemáticos passaram a denotar essas raízes usando a letra i. A base 

principal foi adotar 

i = √−1 . 

Definição 

 

Quando vamos solucionar equações do tipo x2+1 = 0, nos deparamos 

com x=± −1. Como não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto 

dos números reais, convencionou-se utilizar a notação i2 = −1 para representar 

esse número negativo. Com isso, o resultado da equação anterior seria x = ±i . 

Esse número i é conhecido como unidade imaginária. Assim, um número 

complexo, que chamamos de Z, tem a forma Z = a+bi, com a,b ∈ R 

Chamamos o número a de parte real, Re(Z) = a, e b de parte imaginária, 

Im(Z) = b. Esta notação é chamada de forma algébrica. 
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6.3.1 Adição de Números Complexos 

A adição de números complexos é realizada através da adição dos 

termos semelhantes, ou seja, somamos as partes reais de cada número e depois 

as partes imaginárias. Sejam Z1 e Z2 dois números complexos, tais que: 

Z1 = a+bi e Z2 = c+di 

Definiremos a adição de e da seguinte forma: 

Z1+Z2 = a+bi+c+di 

Z1+Z2 = (a+c)+(b+d)i 

Exemplo 

Seja Z1 = 3+2i e Z2 = 5−3i, então: 

Z1+Z2 = 3+2i+2−3i 

Z1+Z2 = 3+5+(2−3)i 

Z1+Z2 = 8−i 

6.3.2 Subtração de Números Complexos 

A subtração de números complexos é análoga à adição. Calculamos a 

diferença entre as partes reais de cada número e depois as partes imaginárias. 

Z1−Z2 = (a+bi)−(c+di) 

Z1−Z2 = (a−c)+(b−d)i 

Exemplo 

Sejam Z1 = 7+10i e Z2 = 3+6i, então: 
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6.4 Multiplicação de Números Complexos 

Para multiplicar números complexos utilizamos o mesmo método 

adotado na expansão de um produto notável, multiplicando cada termo do 

primeiro fator por todos os membros do segundo fator. Assim: 

Z1·Z2 = (a+bi)·(c+di) 

Z1·Z2 = (ac+adi+bci+dbi2) , como i2 = −1 Z1·Z2 = (ac−bd)+(ad+bc)i 

Exemplo Sejam Sejam Z1 = 2+5i e Z2 = 1+3i, então: 

Z1·Z2 = (2+5i)·(1+3i) 

Z1·Z2 = (2·1−5·3)+(2·3+5·1)i 

Z1·Z2 = −13+11i 

6.4.1 Divisão de Números Complexos 

Para dividir números complexos multiplicamos o dividendo e o divisor 

pelo conjugado do divisor. O conjugado de um número complexo Z = a+bi será 

Z = a−bi . Sempre que multiplicamos um número complexo pelo seu conjugado, 

o denominador será um número real. Sejam Z1 = a+bi e Z2 = c+di dois números 

complexos. 

Definiremos a divisão de Z1 e Z2 da seguinte forma: 

 

Exemplo 
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6.4.2 Argumento e módulo de um Número 

Complexo 

Podemos representar um número complexo em um sistema de 

coordenadas. Esse sistema de coordenadas é chamado de Plano de Argand-

Gauss. É composto por dois segmentos de reta perpendiculares. O segmento 

horizontal comporta as partes reais dos números complexos e o segmento 

vertical, as partes imaginárias. Como exemplo, observe como será representado 

o número complexo Z = a+bi no Plano de Argand-Gauss: 

 

 

 

 

 

O segmento de reta OZ é chamado de módulo do número complexo, 

representado por |z|. Na figura abaixo, o ângulo entre o eixo Ox e o segmento 

OZ é chamado de argumento de Z, representado por θ . 
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6.4.3 Argumento de Z 

No Triângulo retângulo formado pelos vértices OZ, temos que: 

 

Sendo θ o argumento de Z. 

Para encontrar o argumento de Z, podemos utilizar:

 

 

 

 

 

6.4.4 Módulo de Z  

Aplicando o teorema de Pitágoras teremos:  
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6.5  Forma Trigonométrica de um Número 

Complexo 

Cada número complexo pode ser expresso em função do seu módulo e 

argumento. Quando isso acontece dizemos que o número complexo está na 

forma trigonométrica ou polar. Considere o número complexo Z = a+bi, em que 

z 6= 0 Como vimos anteriormente: 

 

Substituindo os valores de a e b no complexo Z = a+bi . 

 

6.5.1  Produto de Números Complexos na 

forma Polar 

Assim, para multiplicar dois números complexos na forma polar, basta 

multiplicar seus módulos e somar seus argumentos. 
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6.5.2 Potência de um Número Complexo 

Como vimos anteriormente, para multiplicar números complexos, basta 

multiplicar seus módulos e somar seus argumentos. 

Se multiplicarmos um número complexo Z por ele mesmo n vezes, 

teremos: 

 

Assim, elevando Z a uma potência n, teremos que: 

 

Exemplo: Calcular Z3, sendo 

  



 

 

40 

7.1 Geometria Plana 

A geometria plana ou euclidiana é a parte da matemática que estuda as 

figuras que não possuem volume. A geometria plana também é chamada de 

euclidiana, uma vez que seu nome representa uma homenagem ao geômetra 

Euclides de Alexandria, considerado o "pai da geometria". Curioso notar que o 

termo geometria é a união das palavras "geo"(terra) e "metria"(medida); assim, 

a palavra geometria significa a "medida de terra". 

7.2 Conceitos de Geometria Plana 

Alguns conceitos são de suma importância para o entendimento da 

geometria plana, a saber: 

7.2.1 Ponto 

Conceito adimensional, uma vez que não possui dimensão. Os pontos 

determinam uma localização e são indicados com letras maiúsculas. 

7.2.2  Reta 

A reta, representada por letra minúscula, é uma linha ilimitada 

unidimensional (possui o comprimento como dimensão) e pode se apresentar 

em três posições: 

a) Horizontal 

b) Vertical 

c) Inclinada  

Dependendo da posição das retas, quando elas se cruzam, ou seja, 

possuem um ponto em comum, são chamadas de retas concorrentes. Por outro 
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lado, as que não possuem ponto em comum, são classificadas como retas 

paralelas. 

7.2.3 Segmento de Reta 

Diferente da reta, o segmento de reta é limitado pois corresponde a parte 

entre dois pontos distintos. A semirreta é limitada somente num sentido, visto 

que possui início e não possui fim. 

7.2.4 Plano 

Corresponde a uma superfície plana bidimensional, ou seja, possui duas 

dimensões: comprimento e largura. Nessa superfície que se formam as figuras 

geométricas. 

7.2.5 Ângulos 

Os ângulos são formados pela união de dois segmentos de reta, a partir 

de um ponto comum, chamado de vértice do ângulo. São classificados em: 

a) Ângulo reto (A = 90◦) 

b) Ângulo agudo 0 < A < 90◦ 

c) Ângulo obtuso 90◦ < A < 360◦ 

7.2.6 Área 

A área de uma figura geométrica expressa o tamanho de uma superfície. 

Assim, quanto maior a superfície da figura, maior será sua área. 

7.2.7  Perímetro 

O perímetro corresponde a soma de todos os lados de uma figura 

geométrica. 
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7.2.8 Triângulo 

 

Polígono (figura plana fechada) de três lados, o triângulo é uma figura 

geométrica plana formada por três segmentos de reta. 

7.2.9 Classificação Quanto aos Lados 

a) Triângulo equilátero: possui todos os lados e ângulos internos 

iguais (60◦); 

b) Triângulo isósceles: possui dois lados e dois ângulos internos 

congruentes; 

c) Triângulo escaleno: possui todos os lados e ângulos internos 

diferentes. 

7.2.10 Classificação Quanto aos Ângulos 

a) Triângulo retângulo: possui um ângulo interno de 90◦; 

b) Triângulo obtusângulo: possui dois ângulos agudos internos, ou 

seja, menor que 90◦, e um ângulo obtuso interno, maior que 90◦; 

c) Triângulo acutângulo: possui três ângulos internos menores que 

90◦. 
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7.2.11Quadrado 

 

Polígono de quatro lados iguais, o quadrado é uma figura geométrica 

plana que possuem os quatro ângulos congruentes: retos (90◦). 

7.2.12  Retângulo 

 

Figura geométrica plana marcada por dois lados paralelos no sentido 

vertical e os outros dois paralelos, no horizontal. Assim, todos os lados do 

retângulo formam ângulos reto (90◦). 
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7.2.13 Círculo 

 

Figura geométrica plana caracterizada pelo conjunto de todos os pontos 

de um plano. O raio (r) do círculo corresponde a medida da distância entre o 

centro da figura até sua extremidade. 

7.2.14  trapézio 

 

Chamado de quadrilátero notável, pois a soma dos seus ângulos 

internos corresponde a 360◦, o trapézio é uma figura geométrica plana. 

Ele possui dois lados e bases paralelas, donde uma é maior e outra 

menor. 

São classificados em: 

a) Trapézio retângulo: possui dois ângulos de 90◦; 

b) Trapézio isósceles ou simétrico: os lados não paralelos possuem 

a mesma medida; 

c) Trapézio escaleno: todos os lados de medidas diferentes. 
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7.2.15  Losango 

 

Quadrilátero equilátero, ou seja, formado por quatro lados iguais, o 

losango, junto com o quadrado e o retângulo, é considerado um paralelogramo. 

Ou seja, é um polígono de quatro lados os quais possuem lados e ângulos 

opostos congruentes e paralelos. 

7.3  Diferenças entre figuras Planas e 

Espaciais 

As figuras geométricas podem ser planas ou espaciais dependendo da 

quantidade de dimensões necessárias para a sua construção. Por exemplo, um 

plano é necessário e suficiente para a construção de um quadrado. Por outro 

lado, é impossível construir um cubo sobre o plano, uma vez que o cubo possui 

três dimensões. 

Sendo assim, compreender a maior das diferenças entre figuras planas 

e espaciais depende de entender bem as dimensões do espaço e as figuras que 

podem ser construídas em cada uma delas. 

7.3.1 As Dimensões do Espaço 

O ponto é uma figura geométrica que não possui dimensão nem formato. 

Podemos dizer que o número de dimensões necessárias para desenhar um 

ponto é zero. Por sua vez, a reta é uma figura geométrica que apresenta apenas 

uma dimensão. É por esse motivo que ela tem comprimento infinito, mas não 

possui largura ou profundidade. As retas também podem ser consideradas como 

"espaço de uma dimensão", ou seja, é possível construir, dentro de uma reta,  
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figuras geométricas que possuem uma dimensão ou menos. Essas figuras são: 

ponto, segmentos de reta, semirretas e a própria reta. Exceto pelo ponto, que 

possui dimensão zero, todas essas figuras são unidimensionais. 

O plano é uma figura geométrica que possui duas dimensões. É por isso 

que ele tem comprimento e largura infinitos, mas possui profundidade nula. Os 

planos são considerados o "espaço de duas dimensões". Sendo assim, é 

possível construir qualquer figura geométrica que possua duas ou menos 

dimensões dentro de um plano. São exemplos dessas figuras: ponto, retas, 

semirretas, segmentos de retas, triângulos, quadriláteros, círculos, curvas etc. 

Qualquer figura que pode ser construída dentro de um plano, mas não 

pode ser construída em uma reta, é uma figura plana. Por essa razão, figuras 

bidimensionais são denominadas de figuras planas. 

O espaço é uma figura geométrica que possui três dimensões e, por isso, 

apresenta comprimento, largura e profundidade infinitos. Sendo assim, o espaço 

é um "espaço de três dimensões", ou seja, qualquer figura que possua três 

dimensões ou menos pode ser construída dentro dele. As figuras que precisam 

do espaço tridimensional para serem construídas são chamadas de 

tridimensionais ou espaciais. São exemplos de figuras espaciais: pirâmide, 

prisma, cubo, esfera, cilindro etc. 

Exemplos de figuras planas 
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A figura a seguir mostra a tentativa de construir uma figura tridimensional 

dentro de um plano. Note que é impossível, pois a maior parte dessa figura é 

relativa à profundidade inexistente no plano. 

 

 

 

 

 

Por fim, observe um exemplo de figura tridimensional, também 

conhecida como sólido geométrico: 

 

Como as figuras planas não possuem profundidade, pode-se calcular 

apenas sua área e perímetro. No caso das figuras espaciais, é possível calcular 

área e volume. 
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8.1Geometria Analítica 

8.1.1 O Ponto 

Observe a seguinte figura: 

 

Temos P em azul, em geometria analítica chamamos P de ponto. Na 

figura acima, temos um ponto no plano, ou seja, com duas coordenadas. 

8.1.2 Informações Importantes 

 

O Ponto sempre será representado por letras maiúsculas de nosso 

alfabeto , por exemplo, ponto A, ponto B, ponto C, etc; 

No plano há infinitos pontos; 

Em coordenadas do plano o ponto pode ser representado por P = (x,y), 

veremos a seguir no plano cartesiano; 

Podemos calcular a distância entre dois pontos; 

Podemos calcular a distância entre ponto e uma reta; 

Por um ponto passam infinitas retas; 
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Podemos calcular a distância entre um ponto e um plano. 

8.2 O Plano Cartesiano 

 

A figura acima contém uma representação do Plano Cartesiano, formado 

por eixos que se cortam em um ângulo de 90 graus. Cada eixo representa uma 

coordenada de pontos no plano. O eixo x é chamado eixo das abscissas. O eixo 

y é chamado eixo das ordenadas. A seguir veremos como representar um ponto 

nesse plano. 

8.2.1 Coordenadas do Ponto no Plano 

 

Chamamos de coordenadas os valores que x e y assumem para cada 

ponto. 

De modo geral, cada ponto é representando da seguinte maneira. 

P = (x,y) 

Onde x é a coordenada que pertence ao eixo das abscissas e y é a 

coordenada que pertence ao eixo das ordenadas. 
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O plano Cartesiano possui duas retas numeradas infinitas que se cruzam 

num angulo de 90 graus; 

As retas que formam o plano são chamadas de Eixos Coordenados, pois 

seguem uma ordem numérica; 

O plano Cartesiano é infinito; 

Plano Cartesiano com números 

 

A figura anterior mostra como são dispostos os números nos eixos 

coordenados, observe que seguem o mesmo formato que vimos nas retas 

numéricas, exceto que agora são duas retas. 

Pontos No Plano 

 

Quadrantes 

O plano Cartesiano é divido em quatro partes, cada parte recebe o nome 

de quadrante. Cada quadrante tem uma informação peculiar para os pontos que 

a ele pertencem. 
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Cada parte dos eixos coordenados possui um sinal, positivo ou negativo, 

veja a figura: 

 

Características dos Pontos em Cada Quadrante 

No primeiro quadrante o x e y são números positivos. O que nos dar 

pontos como, P = (3,4) ou A = (2,6); 

No segundo quadrante, x é negativo e y é positivo. Assim temos pontos 

como, B=(−3,1) e C = (−5,4); 

No terceiro quadrante x é negativo e y é negativo. Portanto são pontos 

como, F = (−5,−3) ou G = (−4,−1); 

No quarto quadrante x é positivo e y é negativo. Temos pontos como, H 

= (6,−3) ou I = (7,−3). 

Pontos que Pertencem aos Eixos Coordenados 
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O que acontece quando uma das coordenadas do ponto é zero? 

Bem, quando um ponto tem o formato P (0,y) dizemos que ele pertence 

ao eixo das ordenadas. Esse ponto não pertence a nenhum quadrante, ele estará 

representando em cima do eixo y. Veremos na figura a frente. 

Da mesma maneira se um ponto é escrito da forma C = (x,0) ele não 

pertence a nenhum quadrante, nesse caso dizemos que ele pertence ao eixo x, 

sua representação estará em cima do eixo x. 

Vejamos a figura abaixo: 

 

Vamos agora analisar cada ponto e descobrir a qual quadrante ou eixo 

ele pertence. 

1- Observe o ponto A = (4,0), pelas características explicadas, ele 

pertence ao eixo x. Veja na figura como ele está representado, 

um ponto em cima do eixo x; 

2- Observe o ponto B = (6,2), o x e o y são positivos, é característica 

de ponto do primeiro quadrante, veja na figura; 

3- O ponto C = (0,1) possui x igual a zero, e y = 1, que são 

características de um ponto que pertencem ao eixo y. 

4- O ponto D = (−2,2) possui x negativo e y positivo, portanto ele 

pertence ao terceiro quadrante; 

5- O ponto E = (−4,−1) possui o x e o y negativos, características de 

pontos do quarto quadrante. 
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Notação 

Sendo P um ponto qualquer do plano, e 

1oQ = Primeiro quadrante; 2oQ = segundo quadrante; 

3oQ = Terceiro quadrante; 

4oQ = Quarto quadrante; X = Eixo x; Y = Eixo y. 

Vamos a usar a seguinte notação para dizer que um ponto P pertence a 

determinado quadrante ou eixo coordenado. 

∈ 1oQ 

P ∈ 2oQ 

P ∈ 3oQ 

P ∈ 4oQ 

P ∈ X P ∈Y 

Por outro lado, vamos a usar a seguinte notação para dizer que um ponto 

P não pertence a determinado quadrante ou eixo coordenado. 

P ∈/ 1oQ 

P ∈/ 2oQ 

P ∈/ 3oQ 

P ∈/ 4oQ 

P ∈/ X 

P ∈/ Y 

Vamos agora usar os símbolos para identificar cada ponto no plano, veja 

a figura abaixo: 
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Usando a notação e pondo cada ponto no seu quadrante ou eixo 

coordenado obtemos o seguinte: 

B ∈ 1oQ; 

D ∈ 2oQ; 

H ∈ 3oQ; 

E ∈ 4oQ; 

A ∈ X; 

C ∈Y. 

Descobrir o Quadrante sem Ter o Gráfico 

É possível e necessário saber em qual quadrante um ponto se encontra 

apenas olhando suas coordenadas, afinal as provas não irão dar a resposta de 

mão beijada. 

Observe os pontos abaixo: 

A = (0,5); 

A = (10,5); 

A = (−3,−2); 

A = (3,0); 

A = (−9,0); 

A = (−7,1); 

A = (4,−5); 
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A = (6,−6); 

Para descobrir basta lembrar o sinal (positivo ou negativo) que cada 

coordenada tem em cada quadrante. 

A = (0,5). Quando x é zero, o ponto pertence ao eixo y, A ∈Y; 

A = (10,5). O x é positivo e o y também então A ∈ 1oQ 

A = (−3,−2). x é negativo e y é negativo, logo A ∈ 3oQ 

A = (3,0). Como y é igual a zero A ∈ X 

A = (−9,0). Como y é igual a zero A ∈ X 

A = (−7,1). x é negativo e y é positivo, logo A ∈ 2oQ 

A = (4,−5). x é positivo e y é negativo, assim A ∈ 4oQ 

A = (6,−6). x é positivo e y é negativo A ∈ 4oQ 

8.3  Distância Entre dois Pontos 

Conforme falamos no início é possível calcular a distância entre dois 

pontos no plano. 

Observe a figura: 

 

Na figura, temos os 

pontos P e Q em azul, 

cujas coordenas são, P = 

(x1,y1) e Q = (x2,y2). 

Calcular a distância entre 

eles é o mesmo que 

descobrir o comprimento 

do segmento de reta que 

une P a Q. 
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Observe que na imagem temos um triângulo retângulo, e com o uso do 

Teorema de Pitágoras, não vamos fazer essa demonstração aqui, chegamos a 

seguinte fórmula: 

 

Vejamos alguns exemplos. 

1- Calcular a distância entre os pontos P = (3,8) e Q = (1,3). 

Para isso usaremos a fórmula acima, tendo em vista que x1 = 3, x2 = 1, y1  

Portanto a distância entre A e B é29. 

 

 

2- Calcular a distância entre os pontos P = (−3,−4) e Q = (0,−4). Os 

valores que possuímos são x1 = −3, x2 = 0, y1 = −4 e y2 = −4. 

 

 

Portanto a distância entre P e Q é 3. 

3- Calcular a distância entre os pontos P = (0,0) e Q = (10,−4). Os 

valores que possuímos são x1 = 0, x2 = 10, y1 = 0 e y2 = −4. 
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Portanto a distância entre P e Q é 229. 

 

A raiz de 116 não é exata, obtivemos os dados acima fazendo a 

fatoração em fatores primos. 

 

4- Calcular a distância entre os pontos P = (−3,−5) e Q = (−9,−3). x1 

= −3, x2 = −9, y1 = −5 e y2 = −3. 
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9.1 Estudo das Retas 

9.1.1 A Reta No Plano Cartesiano 

Observe algumas retas representadas no Plano Cartesiano. 

 

A reta acima passa pelos pontos A = (−1,−1) e B = (1,1). 

A reta acima passa pelos pontos A = (−3,1) e B = (2,2). 
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A reta acima passa pelos pontos A = (0,3) e B = (3,0). 

 

A reta acima passa pelos pontos A = (0,3) e B = (4,3). 
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A reta acima passa pelos pontos A = (2,0) e B = (2,3). 

9.1.2 Informações Importantes 

A reta é representa por letra minúscula de nosso alfabeto. Na figura 

abaixo representamos a reta r, mas podemos ter retas com t,a,s,b,x,y etc; 

 

 Uma reta possui infinitos pontos; 

 Por dois pontos passa uma única reta; 

 Há infinitas retas no plano; 

 A retas podem ser paralelas, concorrentes ou reversas; 

 Toda reta possui uma equação geral e uma equação reduzida da 

reta. 

9.1.3 A Equação Geral da Reta 

A reta possui uma equação geral que é escrita da forma  ax+by+c = 0 

É possível descobrir a equação geral da reta de duas formas, a primeira 

é conhecendo dois pontos e seu coeficiente angular, a segunda é conhecendo 

dois pontos e usar uma matriz quadrada e um ponto genérico (x,y) a equação é 

encontrada fazendo o cálculo do determinante da matriz em questão. 

Vamos então mostrar como usar as duas formas para encontrar a 

equação geral da reta. 
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 Primeira Forma 

Dados dois pontos A = (x1,y1) e B = (x2,y2) e sabendo que m, que é o 

coeficiente angular, é dado por: 

 

A equação geral da reta assume a seguinte forma: 

y−y1 = m(x−x1) 

Onde x e y são pontos genéricos, x1 e y1 são pontos dados. 

Exemplo: Sejam os pontos A = (3,2) e B = (0,5), determine a equação 

geral da reta que passa por A e B. 

Solução: Sabemos que x1 = 3, x2 = 0, y1 = 2 e y−2 = 5, então vamos 

encontrar o coeficiente angular da reta, que é dado por: 

 

Portanto o coeficiente angular da reta é −1, agora vamos substituir os 

valores na fórmula da equação. Para isso temos os seguintes dados: x1 = 3 e y1 

= 2 e m = −1. 

 

Observe que o x precisa ser o primeiro, por questão de estética, por isso 

invertemos a posição dele com o y. 
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 Segunda forma 

Dados dois pontos A = (x1,y1) e B = (x2,y2) e um ponto genérico P = (x,y), 

a equação geral da reta é dada por: 

x y 1 

 

Exemplo: Sejam os pontos A = (3,2) e B = (0,5), determine a equação 

geral da reta que passa por A e B. 

Para descobrirmos a equação da reta devemos calcular o seguinte 

determinante. 

x y 1 

 

Vamos usar a regra de Sarrus para encontrar o determinante. 

Primeiramente vamos repetir as duas primeiras colunas da matriz. 

 

A diagonal principal possui os seguintes elementos, representados pelas 

linhas: 

 

Para o cálculo do determinante vamos multiplicar os elementos de cada 

diagonal, que são três, e somá-los. 

0·2·1 = 0 Primeira diagonal 

5·1·x = 5x Segunda diagonal 

1·3·y = 3y Terceira diagonal  
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Somando o resultado das três diagonais obtemos 0+5x+3y = 5x+3y 

A diagonal secundária possui os seguintes elementos, representados 

pelas linhas: 

 

Faremos o mesmo com as diagonais secundárias. 

x·2·1 = 2x Primeira diagonal  

y·1·0 = 0 Segunda diagonal 

1·3·5 = 15 Terceira diagonal 

Somando o resultado das três diagonais obtemos 

2x+0+15 = 2x+15 

Por fim vamos subtrair o resultado a diagonal principal pelo resultado da 

diagonal secundária e devemos igualar a zero. 

5x+3y−(2x+15) = 0 

5x+3y−2x−15 = 0 

3x+3y−15 = 0 x+y−5 = 0 

Portanto a equação geral da reta que passa pelos pontos A = (3,2) e B = 

(0,5) é   

r : x+y−5 = 0 

9.1.4 Equação afim ou Reduzida da reta 

Possui a seguinte forma 

y = mx+n 

O número n é a ordenada do ponto onde a reta intersecta o eixo OY. Se 

n = 0, a reta passa pela origem. 

O número m é o coeficiente angular da reta. 

Se m > 0 então a reta é crescente. 
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Se m < 0 então a reta é decrescente. 

 

Se m = 0 então a reta é uma constante. E sua equação é y = n. 

 

Para fins de cálculo para encontramos a equação reduzida da reta, basta 

encontrar a equação geral e isolar o y. 
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No exemplo anterior obtivemos x+y−5 = 0, para encontrar a equação 

reduzida da reta basta isolar o y. 

x+y−5 = 0 y = −x+5 

9.2  Posição Relativas entre Retas 

Dadas duas retas r e s, elas podem ser: 

 Paralelas; 

 Concorrentes; 

 Reversas. 

9.2.1 Retas Paralelas 

Retas paralelas pertencem ao mesmo plano, mas não possuem pontos 

em comum. A imagem abaixo mostra as retas r e s paralelas. 

 

9.2.2  Retas Concorrentes 

Retas Concorrentes possuem um único ponto. Há duas possibilidades 

para a concorrência de retas. 
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Retas perpendiculares, elas se encontram em um único ponto formando 

um ângulo de 90 graus, conforme figura abaixo. 

 

Retas que se cruzam em ângulos diferente de 90 graus. Essas são 

chamadas de concorrentes oblíquas. 
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9.2.3  Retas reversas. 

São retas que não pertencem ao mesmo plano. 

 

A figura anterior é um cubo, cada uma de suas faces representa um 

plano diferente, de modo que se uma reta está contida numa face ela será 

reversa da reta contida em outra face. 
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9.3  Distância de Um Ponto a Uma Reta 

Sejam um ponto A = (x0,y0) e uma reta r : ax+by = c, para calcularmos a 

distância de A a r devemos tomar a menor distância possível entre A e algum ponto 

de r. 

Observe a figura abaixo 

 

Na tentativa de encontrar a distância entre ponto e reta podemos traçar o 

segmento  em verde, o segmento  em azul claro, o segmento  em 
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amarelo ou o segmento  em preto. Observe que cada segmento tem um tamanho 

diferente, então como saber qual será a distância procurada? 

Explicaremos a seguir. 

Definição: A distância de um ponto a uma reta é sempre representada pelo 

comprimento do menor segmento traçado do ponto a reta. Tal segmento forma um 

ângulo de 90◦ com a reta. 

Veja a figura abaixo: 

 

 

9.3.1 Fórmula Para o Cálculo da Distância entre 

Ponto e Reta 

Sejam a reta r : ax+by = c e um ponto A = (x0,y0) então a distância de A a reta 

r é dada por: 

d  

 

Exemplo 

Seja A = (3,0) e r : 2x+y = 2, calcule a distância de A a r. 
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Solução Como A = (3,0) então x0 = 3 e y0 = 0. Por outro lado, r : 2x+y = 2 então 

a = 2, b = 1 e c = 2. 

Vamos então substituir os valores na fórmula. 

d  

d  

d  

d  

 

Fazendo a racionalização obtemos: 

d  

 

 

Assim a distância de P a r é  
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10.1 Estudo dos Vetores 

Introdução aos vetores 

 

10.2 Coordenadas e distância na reta. 

 

A reta r é posta em correspondência biunívoca com o conjunto dos números 

reais R da seguinte maneira: 

1- À origem O faz-se corresponder o número 0 dos conjunto dos números 

reais ; 

2- A cada ponto X 6= O da semirreta OA corresponde ao número real 

positivo x = d(O,X); 

3- A cada ponto Y 6= O da semirreta OB corresponde o número real 

negativo y = −d(O,X). 
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Sejam X e Y pontos da reta r com coordenadas x e y, respectivamente.  

Dizemos que o ponto 

Y está à direita do ponto X (ou que o ponto X está à esquerda do ponto Y) se, 

e somente se x < y. 

Desta forma, os pontos que pertencem a semirreta distintos de O estão à 

esquerda de O e os pontos da semirreta oposta a  estão à direita de O. Definição 2 

Chamaremos de Eixo Φ uma reta sobre a qual foi escolhido uma semirreta  

de origem O com sentido de percurso induzido pela semirreta  

Proposição 1 Se x e y são as coordenadas, respectivamente, dos pontos X e 

Y sobre o eixo Φ, então: 

d(X,Y) = |x−y|. 

Exemplo 

Sejam X e Y pontos de coordenadas x e y, respectivamente, no eixo φ. Então, 

a coordenada do ponto médio M do segmento MN é m = x+2
y. 
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Figura 10.4: Ponto médio M de XY: d(M,X) = d(M,Y) 

Solução. Suponhamos que x está a esquerda de y, conforme figura acima ( o 

caso em que x está à direta de y é provado análogamente). Como o ponto médio M 

está entre X e Y, temos que x < m < y e portanto, 

 

10.3 Vetores no plano 

1. Equipolência de segmentos orientados. 

Seja AB um Segmento orientado de origem A e extremidade B. Isto é, no 

segmento AB estabelecemos o sentido de percurso de A para B. Dizemos então que 

o segmento BA tem sentido de percurso oposto ao segmento AB. 

Definição 3. Dizemos que os segmentos orientados AB e CD são 

equipolentes, e escrevemos AB ≡CD, quando satisfazem às seguintes três 

propriedades: 

1- Têm o mesmo comprimento; 

2- São paralelos ou colineares; 

3- Têm o mesmo sentido. 

Dois segmentos colineares AB eCD, conforme figura acima, tem o mesmo 

sentido quando induzem o mesmo sentido de percurso na reta que os contém. Se AB 

e CD são segmentos paralelos e de igual comprimento, AB e CD têm o mesmo sentido 

quando ABCD é um paralelogramo. Assim, na figura abaixo, no item (a) AB ≡ CD, 

porque ABCD é um paralelogramo e, no item (b) AB 6≡CD, pois ABCD não é um 

paralelogramo. 



 

 

74 

A seguir enunciaremos uma proposição que nos permite verificar quando dois 

segmentos são equipolentes. 

 

Figura 10.5: Segmentos colineares AB e CD com (a) sentidos opostos e 

(b) o mesmo sentido 

 

Figura 10.6: sentido de segmentos 

Proposição 2. AB ≡CD ⇔ ponto médio de AD = ponto médio de BC. 

Observação 1. Se A, B , C e D são pontos do plano temos, pela 

proposição acima, que AB ≡ 

10.3 Vetores no Plano 

 

CD ⇔ AC ≡ BD. proposição 3. Dados os pontos A,B e C, existe um único 

ponto D tal que AB ≡CD. A equipolência em coordenadas de um sistema 

ortogonal XOY onde A = (a1,a2), B = (b1,b2), C = (c1,c2) e D = (d1,d2) são pontos 
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do plano π, será caracterizada pela proposição a seguir. proposição 4. AB ≡CD 

⇔ b1−a1 = d1−c1 e b2−a2 = d2−c2. 

10.3.1 Vetores no plano 

A definição a seguir, juntamente com a relação de equipolência, permite 

classificar os segmentos orientados. 

Definição 3. Seja A e B pontos no plano. O vetor  é o conjunto de 

todos os segmentos orientados equipolentes a AB. Cada segmento equipolente 

a AB é um representante do vetor , conforme figura abaixo. 

 

Figura 10.7: Vetores Equipolentes 

 

Observação 2. 

Os seguimentos orientados AB e CD são equipolentes se somente se 

representam o mesmo vetor. Isto é  

Dado um ponto A do plano, o vetor é o vetor nulo. Note que 

 para qualquer que seja o ponto B do plano. 

Pela proposição 3, dado um vetor  e um ponto qualquer C, existe um 

único ponto D tal que   Isto é, qualquer do plano é origem de um único 

segmento orientado representante do vetor  
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Na prática, manipulamos os vetores por meio de suas representações 

em coordenadas em um sistema de eixos ortogonais dado. 

 

 

Observe que se AB ≡CD, então pela proposição 4: 

. Onde C = (c1,c2) e D = 

(d1,d2). Isto é as coordenadas de um vetor podem ser calculadas usando 

qualquer segmento orientado que o represente. 

 

No item (c) da observação 2, temos que, se um vetor  tem AB como 

um segmento orientado que o represente, então existe um único ponto P tal que 

 Assim, se 

 

O que nos permite enunciar a proposição a seguir: 

Proposição 5. Seja XOY um sistema de eixos ortogonais do plano. Para 

todo vetor v existe um único ponto P tal que . Além disso, as coordenadas 

do ponto P coincidem com as coordenadas do vetor  . 

Lembramos que a escolha de um sistema de eixos ortogonais nos 

permite identificar pontos no plano com pares ordenados de números reais em 

R2. A proposição 5 nos permite estabelecer outa identificação em que a cada 

vetor do plano corresponde também um par ordenado em R2, de modo que: 

Ponto do plano (P) ⇔ Vetor do plano Par ordenado em R2 [(x,y)] 

Operações com vetores. 

Adição de vetores. 
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A adição de vetores é a operação que a cada par de vetores 

associa o vetor designado e chamado soma dos 

vetores  

Interpretação geométrica da soma de vetores. 

A adição de vetores em coordenadas é definida na proposição a seguir: 

Proposição 1. Sejam coordenadas em relação a 

um sistema de eixos ortogonais XOY. Então,  

Exemplo 1. Sejam determine o vetor soma de 
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Figura 10.8: soma de vetores 

 

 

 

A adição de vetores e a multiplicação de escalares por vetores 

satisfazem propriedades similares às propriedades aritméticas das operações 
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numéricas. Isso permite converter problemas geométricos em problemas 

algébricos. Propriedades das operações com vetores. 

• Propriedades da adição de vetores. Sejam  vetores do plano. 

Valem as seguintes propriedades:  

 

10.3.2 Propriedades da Multiplicação de 

Escalares por Vetores. 

Sejam u e v vetores do plano e λ ,µ ∈ R. Valem as propriedades: 

1- Associatividade:  

2- Existência de elemento neutro multiplicativo: O número 

 

3-  Propriedades distributivas:  

 

Exemplo 3. Verifique que os pontos médios dos lados de um quadrilátero 

do plano são os vértices de um paralelogramos. 

Solução: Seja ABCD um quadrilátero e sejam X, Y, Z e W os pontos 

médios dos lados AB, BC, CD e DA, respectivamente, conforme figura acima. 

Sabendo que XYZW é um paralelogramo se, e somente se  

basta verificar que  

Como X é ponto médio de AB, temos: 
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Figura 10.9: exemplo 3 

 

É o ponto médio de BC, assim, 

 

É ponto médio de CD, logo, 

 

W é ponto médio de AD, portanto, 

 

Logo, 

. 

Analogamente, . 

Portanto, e XYWZ é um paralelogramo. 
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11.1Combinação Linear de Vetores. 

Definição 1. 
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11.2  Produto interno. 

O produto interno é também uma operação com vetores, que associa a 

cada par de vetores um escalar, outro nome também utilizado é produto escalar, 

dando ênfase à natureza do resultado da operação. 

Para uma abordagem geométrica do produto interno precisaremos de 

dois conceitos preliminares: norma de um vetor e ângulo entre dois vetores. 

1. Norma. A norma ou comprimento do vetor  é o número dado 

pelo comprimento de um segmento representante de  . 

Observação 2 
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11.2.1Ângulo entre vetores. 

Observação 4. 

O ângulo entre dois vetores está bem definido. Para provar esse fato, 

use que a soma de dois vetores independe de seus representantes e o caso LLL 

de congruência de triângulos. 
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11.2.2  Produto interno em coordenadas. 

(b) Medimos os ângulos em radianos ou em graus, onde π radianos = 

180º . 

(c) Note que equivalentemente, 180º.  

(d) Tem-se:  
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Produto interno. O produto interno dos vetores do plano é o 

número real:  

 

 

Observação 5. 

1. Da comutatividade da multiplicação de números reais e da 

Observação 4, concluímos que o produto interno é comutativo, ou 

seja,  

2.  Se  temos, pela observação 4, que  

  

3. Logo, 

Nesse sentido, o produto interno mede essencialmente o ângulo 

entre dois vetores do plano. 

O produto interno de um vetor com ele mesmo é não negativo. Com 

efeito, sendo  

Sejam dois vetores do plano.  

Então ,.  

Exemplo 7. Sejam  calcule  

Solução. Usando a definição de produto interno em coordenadas temos: 

 

O produto interno possui as propriedades descritas na proposição a 

seguir. 
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Proposição 3. Sejam vetores arbitrários do plano e λ ∈ R. 

Então: 

 

Exemplo 8. Determine x de modo que o produto interno dos vetores 

 seja igual a 5. 

Solução. Temos:  

Observação 6. Tomando o módulo em ambos lados da identidade que 

define o produto interno e sabendo que para todo θ, obtemos a 

desigualdade de Cauchy-Schwarz: 

. 

Além disso, vale a igualdade se, e somente se são múltiplos um 

do outro, pois  se e só se  

Proposição 4. Para todos os vetores do plano vale a 

desigualdade triangular: 

valendo a igualdade se e somente se um dos 

vetores é zero ou se são múltiplos positivos um do outro. 
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Definição 2. O vetor  é perpendicular (ou ortogonal) ao vetor e 

escrevemos se  

Os vetores são ortonormais quando são unitários e ortogonais. 

Proposição 5. Dois vetores são perpendiculares se, e somente se, seu 

produto interno é zero: 

 

Proposição 6. Se é um vetor não nulo, então: 

 para algum λ ∈ R. 

Observação 7. Dois vetores não nulos e perpendiculares nunca 

são múltiplos um do outro e portanto, todo vetor do plano se escreve de modo 

único como combinação linear destes vetores. 

O produto interno está intimamente relacionado com à noção de 

projeção: 

Definição 3. Sejam   vetores representados por 

segmentos orientados com a mesma origem. Seja  o pé da perpendicular 

baixada do ponto B sobre a reta que contém o pontos A e C. 

 

A projeção ortogonal do vetor  na direção do vetor  é o vetor 

 conforme  figura abaixo: 
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Figura 11.2: Projeção ortogonal 

Proposição 7. A projeção ortogonal do vetor  na direção do vetor 

 é definida da seguinte maneira: 

 

Em particular, se o vetor  é unitário, temos: 

 

Observação 8.  

Exemplo 9. Determine a projeção ortogonal de vetor  na 

direção do vetor  

Solução.  

 

Há mais duas operações com vetores que não existem no plano, mas 

existem no espaço. Definiremos a seguir as coordenadas de um vetor no espaço 

e enunciaremos as operações citadas. 
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12.1Coordenadas no espaço. 

Um sistema de eixos ortogonais OXYZ no espaço ξ da Geometria Euclidiana 

consiste de três eixos mutuamente perpendiculares, OX, OY, e OZ, com a mesma 

origem O, conforme figura abaixo. 

 

Figura 12.1: 

Observação 1. 

Em termos de coordenadas, a diferença do plano e espaço é uma terceira 

coordenada denominada z, assim o vetor  do espaço é representado em 

coordenadas  

As fórmulas para o cálculo do ponto médio e distância entre dois pontos são 

similares ao do plano, salvo a inclusão da terceira coordenada, que se obtém com 

cálculo análogo. 

As propriedades da soma de vetores e multiplicação de um vetor por escalar, 

aplicam-se ao espaço de modo análogo ao do plano, incluindo no cálculo a terceira 

coordenada. 
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O produto interno é também aplicado analogamente ao plano e goza das 

mesmas propriedades. 

Vamos então enunciar as propriedades com vetores no espaço que não 

constam no plano. 

12.2 Produto vetorial. 

O produto interno, como vimos, é um número real e tem sentido tanto no plano 

quanto no espaço. 

 

Um dispositivo prático para determinar o produto vetorial consiste em calcular 

o determinante simbólico da matriz 3 × 3 cujos elementos da primeira linha são os 

vetores , os elementos da segunda linha 

são as coordenadas do vetor  e os da terceira linha são as coordenadas do vetor 

 

 

Proposição 1. Propriedades do produto vetorial.  

Para quaisquer vetores do espaço  
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 Valem as seguintes propriedades:  

 

13.1 Produto misto. 

O produto misto dos vetores do espaço é o número real 

 



 

 

92 

O produto misto de  nada mais é , pela propriedade (f) do produto 

vetorial, que o determinante da matriz do tipo 3×3 que tem por linhas as coordenadas 

dos vetores na ordem em que são listados. Ou seja, 

 

Proposição 2. Propriedades do produto misto. 

Sejam  vetores do espaço e seja λ ∈ R. Então: 

; 

, 

, 

; 

0 se,  e somente se os vetores  são LD. Ou seja, 

  se, e  somente se, são LI;  

4. O sinal do produto misto muda quando permutamos dois de seus fatores: 

, 

, 

. 

Mostraremos a seguir algumas aplicações de vetores no cálculo de áreas e 

volumes. 

13.2 Área de Paralelogramos e Triângulos. 

1. Área de paralelogramos. 

(a) Consideremos o paralelogramo ABDC da figura abaixo: 
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A área do paralelogramo acima é obtida multiplicando-se a medida da base 

|AC| pela medida da altura |EB|. Se , então |EB| = |AB|sinθ e portanto, 

Área (ABDC)= |AB||AC|sinθ. 

Usando a linguagem vetorial e o produto interno, vamos obter uma expressão 

muito simples para o cálculo da área do paralelogramo ABDC. 

 

De fato, se,  então: 

 

Sendo sin2θ = 1−cos2θ, temos: 

(Área ABDC)2  

Observação 1. 
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A área do paralelogramo cujos lados adjacentes são representantes dos 

vetores , é igual ao módulo do determinante da matriz 

cujas linhas são as coordenadas de respectivamente: 

 

É claro que a área do paralelogramo ABDC é também igual ao módulo 

do de terminante da matriz cujas colunas são as coordenadas dos vetores 

 

 

Exemplo 1. Determine a área do paralelogramo ABDC, onde A = (1,2), 

B = (3,1) e C = (4,1). 

 

Solução. Como AB = (2,−1) e AC = (3,−1), temos: 

Área(ABDC)=  

Sejam vetores não colineares, e seja C o 

quarto vértice do paralelogramo OACB. 

 

A altura do paralelogramo OACB, considerando o segmento OA como 

base, é 
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Logo, 

 

 

Ou seja, a norma do produto vetorial de é a área do 

paralelogramo que tem os segmentos OA e OB como lados adjacentes. 

Observação 2. A identidade 

. 

nos diz que o quadrado da área do paralelogramo ABCD cujos lados 

adjacentes são 

AB e AC, onde é o determinante da matriz 

 

chamada matriz de Gram de ordem 2. Ou seja, 

 

A vantagem desta fórmula é que ela serve para calcular tanto a área de 

um paralelogramo no plano quanto no espaço e independe do sistema de eixos 

ortogonais adotado. 

13.3 Área de um triângulo. 
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Sejam ABC o triângulo de vértices A, B, eC e ABDC o paralelogramo de 

lados adjacentes AB e  AC conforme figura acima. Como os triângulos ABC e 

DCB são congruentes, temos: 

 

Onde  representa a matriz cujas linhas são as coordenadas dos 

vetores  

Portanto, Área (∆ABC)=  

Exemplo 2. Calcule a área do triângulo de vértices A = (4,2), B = (6,1) e 

C = (3,2). 

Solução. Temos então: 

Área(ABC)= , é a área procurada. 

13.4 Volume de um Paralelepípedo. 

O produto misto dos vetores do espaço é o número real 

 

O produto misto de  nada mais é, pela propriedade (h) do 

produto vetorial, que o determinante da matriz do tipo 3×3 que tem por linhas as 

coordenadas dos vetores na ordem em que são listados. Ou seja, 
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13.4.1Interpretação Geométrica do Produto 

Misto. 

Sejam A,B,C e D pontos não coplanares e Ψ o paralelepípedo que tem 

os segmentos AB,AC e AD como arestas adjacentes. 

Considerando o paralelogramo λ de lados adjacentes AB e AC como 

base de Ψ, 

Vol(Ψ) = Área (λ).h 

onde h é a altura de Ψ relativa à base λ. 

Se  sabemos que, 

 

Portanto, 

Vol  

Ou seja, o volume de Ψ é o módulo do produto misto dos vetores

: 

Vol , 

ou em termos dos vértices A,B,C e D, 

Vol . 

 

14.1Elipse 

Uma Elipse ε de Focos F1 e F2 é o conjunto de pontos P do plano cujas somas 

das distâncias a F1 e F2 é igual a uma constante 2a > 0, maior do que a distância entre 

os focos 2c ≥ 0. Ou seja, sendo 0 ≤ c < a e d(F1,F2) = 2c. 
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ε = P|d(P,F1)+d(P,F2) = 2a 

 

F1 e F2 são chamados de focos da elipse; 

A reta r que passa pelos focos F1 e F2 é chamada reta focal em vermelho na 

figura a seguir; 

 

A interseção da elipse com a reta focal r é exatamente dois pontos, A1 e A2, 

que são chamados de vértices da elipse sobre a reta focal, veja a figura acima; 

O segmento A1A2 tem comprimento 2a e é chamado eixo focal da elipse; 
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O centro C da elipse é o ponto médio do eixo focal A1A2. Observe que o centro 

C é também ponto médio do segmento F1F2, que é o segmento que tem os focos como 

vértices e comprimento 2c. Veja figura acima; 

A reta não focal é a reta s perpendicular a reta r que passa pelo centro C, em 

laranja na figura abaixo; 

A elipse intersecta a reta não focal s em exatamente dois pontos, B1 e B2 

denominados vértices da elipse sobre a reta não focal; 

O eixo não focal da elipse é o segmento B1B2 de comprimento 2b, onde b2 = 

a2−c2; 

O número é a excentricidade da elipse. Note que 0 ≤ e < 1; a 

O número a é a distância do centro aos vértices sobre a reta focal, b é a 

distância do centro aos vértices sobre a reta não focal e c é a distância do centro aos 

focos. 

 

Observação: A elipse ε é simétrica em relação à reta focal, à reta não focal e 

ao centro. 
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14.2 Forma Canônica da Elipse 

Vamos analisar a elipse a partir de um sistema de eixos ortogonais e com sua 

definição vamos obter sua equação. 

14.2.1 Equação da Elipse com Centro na Origem e 

Reta Focal Coincidente com o Eixo OX 

Com as características acima os focos e vértices de ε são: 

F1 = (−c,0)A1 = (−a,0)B1 = (0,−b) 

F2 = (c,0)A2 = (a,0) B2 = (0,b) 

E a equação da elipse com centro na origem e reta focal coincidente com o 

eixo OX, na forma canônica, é: 

  

14.2.2Elipse com Centro na Origem e Reta Focal 

Coincidente com o Eixo OY 

Para esse caso temos os seguintes para o foco e vértices: 
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E a equação da elipse com centro na origem e reta focal coincidente com o 

eixo OX, na forma canônica, é: 

 

14.2.3 Elipse com Centro no Ponto O =(x0,y0) e Reta 

Focal Paralela ao Eixo OX 
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Os elementos desta elipse são: 

 Reta focal r : y = y0; 

 Reta não focal s : x = x0 

 Focos F1 = (x0−c,y0) e F2 = (x0+c,y0); 

 Vértices sobre a reta focal: A1 = (x0−a,y0) e A2 = (x0+a,y0); 

 Vértices sobre a reta não focal B1 = (x0,y0−b) e B2 = (x0,y0+b). 

A equação da elipse com os dados acima é dada por: 

 

14.2.4 Elipse com Centro no Ponto O =(x0,y0) e Reta 

Focal Paralela ao Eixo OY 

 

Os elementos desta elipse são: 

 Reta focal r : x = x0; 

 Reta não focal s : y = y0 

 Focos F1 = (x0,y0−c) e F2 = (x0,y0+c); 

 Vértices sobre a reta focal: A1 = (x0,y0−a) e A2 = (x0,y0+a); 

 Vértices sobre a reta não focal B1 = (x0−b,y0) e B2 = (x0+b,y0). 
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A equação da elipse com os dados acima é dada por: 

 

Exemplo: Os pontos (4,0) e (−4,0) são vértices de uma elipse cujos focos são 

os pontos (3,0) e (−3,0). Determine a Equação da elipse. 

Solução: Primeiro precisamos descobrir se o centro da elipse é na origem do 

plano cartesiano ou em um ponto do plano. Sabemos que C é o ponto médio dos 

segmentos F1F2 e A1A2, ou seja, 

Nosso próximo passo é descobrir sobre qual eixo a reta focal está, se é sobre OX ou 

sobre OY. 

Como F1 = (−3,0) e F2 = (3,0) então a reta focal está sobre o eixo OX. 

Logo a equação da elipse deve ser da forma: 

 

Agora vamos encontrar os valores de a e b. Vale lembrar que b2 = a2−c2 

 

Usando a fórmula para o cálculo da distância entre dois pontos encontramos 

 

De modo análogo, vamos encontrar c, pois b depende de c e a. 

 

Agora com os valores de a e c encontramos b2 



 

 

104 

 

Com os valores encontrados, basta substituí-los na equação 

 

 

15.1Hipérbole. 

Uma hipérbole H de focos F1 e F2 é o conjunto de todos os pontos P do plano 

para os quais o módulo da diferença de suas distâncias a F1 e F2 é igual a uma 

constante 2a > 0, menor que a distância entre os focos 2c > 0: 

H = P||d(P,F1)−d(P,F2)| = 2a, 0 < a < c, d(F1,F2) = 2c 
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Elementos da Hipérbole 

Os pontos F1 e F2 são os focos da hipérbole e a reta que os contém r é a reta 

focal, em vermelho na figura acima; 

A interseção da hipérbole H com a reta focal r consiste em exatamente dois 

pontos, A1 e A2, chamados de vértices da hipérbole; 

O segmento A1A2 é denominado eixo focal da hipérbole e seu comprimento é 

d(A1,A2)= 2a 

O ponto médio C do eixo focal A1a2 é o centro da hipérbole. O centro C 

também é o ponto médio do segmento F1F2 delimitado pelos focos: 

 

Observe que d(C,F1) = d(C,F2) = c e d(C,A1) = d(C,A2) = a 

A reta s que passa pelo centro C e é perpendicular à reta focal r é a reta não 

focal da hipérbole, ela não intercepta a hipérbole; 

O segmento B1B2, perpendicular ao eixo focal que tem como ponto médio C e 

comprimento 2b, onde b2 = c2 −a2, é denominado eixo não focal da hipérbole, e B1 e 

B2 são vértices imaginários da hipérbole; 
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A excentricidade da hipérbole  

15.2 Hipérbole com centro na origem e reta focal 

coincidente com o eixo OX 

Teremos os elementos na seguinte condição 

 

15.2.1 Equação da hipérbole com centro na 

origem e reta focal coincidente com o eixo OX. 

 

15.3 Hipérbole com centro na origem e reta focal 

coincidente com o eixo OY. 

Teremos os elementos na seguinte condição 

F1 = (0,−c) A1 = (0,−a) B1 = (−b,0) 

F2 = (0,c) A2 = (0,a) B2 = (b,0) 

15.3.1 Equação da hipérbole com centro na 

origem e reta focal coincidente com o eixo OY. 
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15.4 Hipérbole com centro no ponto O=(x0,y0) e 

reta focal paralela ao eixo OX. 

Teremos os elementos na seguinte condição 

F1 = (x0−c,y0) A1 = (x0−a,y0) B1 = (x0,y0−b) 

F2 = (x0+c,y0) A2 = (x0+a,y0) B2 = (x0,y0+b) 

 

15.4.1 Equação da hipérbole com centro na 

origem e reta focal coincidente com o eixo OX. 

 

 

15.5 Hipérbole com centro no ponto O=(x0,y0) e 

reta focal paralela ao eixo OY 

Teremos os elementos na seguinte condição 

F1 = (x0,y0−c) A1 = (x0,y0−a) B1 = (x0−b,y0) 

F2 = (x0,y0+c) A2 = (x0,y0+a) B2 = (x0+b,y0) 

PARALELA AO EIXO OY 

15.5.1 Equação da hipérbole com centro na 

origem e reta focal coincidente com o eixo OY. 
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16.1Parábola. 

Seja um reta t e um ponto do plano F que não pertence a reta t. Uma parábola 

P de foco F e diretriz t é o conjunto de todos os pontos do plano cuja distância a F é 

igual à sua distância a t. 

P = {P|d(P,F) = d(P,t)} 

 

A reta focal r da parábola P é a reta que contém o foco e é perpendicular à 

mediatriz; 

 

O ponto V da parábola P que pertence à reta focal é o vértice de P. Se A é o 

ponto onde t intersecta r, então V é o ponto médio do segmento AF; 

O número 2p = d(F,t) é o parâmetro da parábola P. Note que d(V,F) = p. 

Importante, toda parábola é simétrica em relação à sua reta focal. 

16.2 Parábola com vértice na origem e reta focal 

coincidente com o eixo OX. 

Temos dois casos, o foco pode estar à direita ou à esquerda da reta diretriz. 

Caso1: O foco F está à direita da diretriz t. 
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Como o vértice da parábola P é a origem V = (0,0), temos que o foco é o ponto 

F = (p,0) e a reta diretriz é o t : x = −p, onde 2p = d(F,t). A equação nesse caso será 

y2 = 4px 

 

 

 

Caso2: O foco F está à direita da diretriz t. 
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Como o vértice da parábola P é a origem V(0,0), temos que o foco é o 

ponto F = (−p,0) e a reta diretriz é o t : x = p, onde 2p = d(F,t). A equação nesse 

caso será 

y2 = −4px 

16.3 Parábola com vértice na origem e reta 

focal coincidente com o eixo OY. 

Caso1: O foco F está acima da diretriz t. 
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Como o vértice da parábola P é a origem V(0,0), temos que o foco é o 

ponto F = (0,p) e a reta diretriz é o t : y = −p, onde 2p = d(F,t). A equação nesse 

caso será 

x2 = 4py 

 

 

Caso2: O foco F está abaixo da diretriz t. 
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Como o vértice da parábola P é a origem V(0,0), temos que o foco é o 

ponto F = (0,−p) e a reta diretriz é o t : y = p, onde 2p = d(F,t). A equação nesse 

caso será 

x2 = −4py 

 

16.4 Parábola com vérticeV =(x0,y0) e reta focal 

paralela ao eixo OX. 

Como na parábola com vértice na origem, há dois casos. 

Caso 1: O foco está à direita da reta diretriz t. 

 

Nesse caso os elementos são: 

 Foco: F = (x0+ p,y0); 

 Vértice: V = (x0,y0); 

 Reta focal: r : y−y0 = 0, ou seja r : y = y0; 

 Diretriz: t : x−x0 = −p, ou seja t : y = y0 

Assim a equação da parábola será: 

P : (y−y0)2 = 4p(x−x0) 

Caso 2: O foco está à esquerda da reta diretriz t. 
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Nesse caso os elementos são: 

 Foco: F = (x0− p,y0); 

 Vértice: V = (x0,y0); 

 Reta focal: r : y−y0 = 0, ou seja r : y = y0; 

 Diretriz: t : x−x0 = p, ou seja t : x = x0+ p 

Assim a equação da parábola será: 

P : (y−y0)2 = −4p(x−x0) 

16.5 Parábola com vértice V =(x0,y0) e reta focal 

paralela ao eixo OY. 

Como na parábola com vértice na origem, há dois casos. 

Caso 1: O foco está acima da reta diretriz t. 
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Nesse caso os elementos são: 

 Foco: F = (x0,y0+ p); 

 Vértice: V = (x0,y0); 

 Reta focal: r : x = x0; 

 Diretriz: t : y = y0− p. 

Assim a equação da parábola será: 

P : (x−x0)2 = 4p(y−y0) 

Caso 2: O foco está abaixo da reta diretriz t. 



 

 

115 

 

Nesse caso os elementos são: 

 Foco: F = (x0,y0− p); 

 Vértice: V = (x0,y0); 

 Reta focal: r : x = x0; 

 Diretriz: t : y = y0+ p. 

Assim a equação da parábola será: 

P : (x−x0)2 = −4p(y−y0) 

 

17.1Circunferência 

Circunferência é o conjunto de todos os pontos de um plano que estão 

a mesma distância de um ponto C fixo desse mesmo plano, C é o centro da 

circunferência. 

 

Figura acima, P é um ponto da circunferência e r é a distância de P ao 

centro, chamado de raio da circunferência. 



 

 

116 

Na figura abaixo a distância de P1 a P2 é igual a duas vezes o raio da 

circunferência, essa distância é chamada de diâmetro da circunferência. 

 

d = 2r 

17.1.1Comprimento da circunferência 

Seja a circunferência de raio r é dada pela fórmula 

C = 2πr, onde π é aproximadamente 3,14 

17.1.2 Equação reduzida da circunferência 

com centro no ponto C =(x0,y0) 

Seja C = (x0,y0) o centro da circunferência e P = (x,y) um ponto genérico, 

tendo r como raio. 

Assim a equação reduzida da circunferência acima é dada por: 

 

17.1.3 Equação geral da circunferência com 

centro em C =(x0,y0) 

Basta resolver os produtos notáveis envolvidos na equação reduzida. 



 

 

117 

 

17.1.4  Equação reduzida da circunferência 

com centro no ponto C =(0,0) 

Seja C = (0,0) o centro da circunferência e P = (x,y) um ponto genérico, 

tendo r como raio. 

Assim a equação reduzida da circunferência acima é dada por: 

 

17.1.5 Equação geral da circunferência com 

centro em C =(0,0) 

Basta organizar o raio e as variáveis na equação reduzida: 

(x−0)2+(y−o)2 = r2 

(x)2+(y)2 = r2 

(x)2+(y)2−r2 = 0 
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17.2  Posições relativas entre ponto e 

circunferência 

Seja uma circunferência λ e um ponto A qualquer, há três possíveis 

posições ente P e λ. 

P ∈ λ (lemos P pertence a circunferência); 

 

Observe que nesse caso a distância do ponto ao centro é igual ao raio. 

P é interno a λ ; 

 

Observe que nesse caso a distância do ponto ao centro é menor que o raio. 

P é externo a λ. 

Observe que nesse caso a distância do ponto ao centro é maior que o raio. 

Importante: Para descobrir a posição relativa entre um ponto e uma 

circunferência, basta calcular a distância do ponto ao centro da circunferência, pela 

fórmula da distância entre dois pontos, e comparar com o tamanho do raio. 
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 18.1posições relativas entre duas 

circunferências 

No estudo analítico da circunferência, os elementos raio, diâmetro e centro da 

circunferência são fundamentais para conclusões de diversos problemas e para a 

determinação da equação que define essa forma geométrica tão importante. 

Temos cinco posições relativas entre duas circunferências: 

1. Tangentes; 

2. Secantes; 

3. Externas; 

4. Internas; 

5. Concêntricas. 

18.1.1Circunferências Tangentes externas 

Possui um único ponto em comum, um exterior a outra. Para descobrir se 

duas circunferências são tangentes precisamos calcular a distância entre seus 

centros, se forem tangentes a distância entre os centros é igual a soma dos raios das 

circunferências. 
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18.1.2  Circunferências Tangentes internas 

Possui um único ponto em comum, um interior a outra. Para descobrir se duas 

circunferências são tangentes precisamos calcular a distância entre seus centros, se 

forem tangentes a distância entre os centros é igual a diferença dos raios das 

circunferências. 

 

18.1.3Circunferências Secantes 

Duas circunferências são consideradas secantes quando possuem dois 

pontos em comum. A condição para que isso aconteça é que a distância entre os 

centros das circunferências deve ser menor que a soma das medidas de seus raios. 

 

18.1.4Circunferências Internas 

Duas circunferências são consideradas internas quando não possuem pontos 

em comum e uma está localizada no interior da outra. A condição para que isso ocorra 

é que a distância entre os centros das circunferências deve ser menor que a diferença 

entre as medidas de seus raios. 
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18.1.5 Circunferências Concêntricas 

Duas circunferências são consideradas concêntricas quando possuem o 

centro em comum. 

Nesse caso, a distância entre os centros é zero. 

 

MÓDULO 1 FINALIZADO. 

ATÉ O PRÓXIMO MÓDULO! 


