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Retas, semirretas e segmentos de reta no plano 

 
Reta é formada por infinitos pontos que estão alinhados. Ela é ilimitada nos dois sentidos.  

Uma reta designa-se por uma letra minúsculas ou através de duas letras maiúsculas, AB.  

 

Semirreta possui origem, mas é ilimitada no outro sentido, isso é, possui início, mas não tem fim. 

Uma semirreta representa-se por: duas letras maiúsculas com um ponto (● ) sobre a letra onde 

se inicia a semirreta  (origem).  

 

Segmento de Reta é limitado por dois pontos da reta (tem princípio e fim).  
Um segmento de reta representa-se por: duas letras maiúsculas dentro de parênteses  
retos. 
 

Posição relativa de retas no plano 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aplica   � 

1) Utilizando as letras da figura e de acordo com a notação matemática que estudaste dá exemplo de: 

a) uma semirreta perpendicular à semirreta ���  - ________ 

b) um segmento de reta paralelo ao segmento de reta ���� - ________ 

c)  uma reta oblíqua à reta �� - ________ 

d) dois segmentos de reta paralelos - ________ 

e) duas semirretas perpendiculares - ________ 

f) duas semirretas diretamente paralelas - ________ 

g) duas semirretas inversamente paralelas - ________ 

h) De acordo com a figura  assinala as frases  verdadeiras: 

    - As retas AC e BD são paralelas - _____________________ 

    - As retas AC  e BD são concorrentes - _________________ 

    - As retas AC  e BD são oblíquas - _____________________ 

    - As retas AB e BD são perpendiculares - _______________ 

                                          

 

reta AB 

semirreta AB 

segmento de reta [AB] 



 

 

 

 

 

 

Ângulos: Classificação, amplitude e medição 

 

Ângulo é uma região do plano limitada por duas semirretas com a mesma origem. 

As semirretas são os lados do ângulo e a origem dessas semirretas o vértice do ângulo.   

As semirretas AO

•

 e  BO

•

 são os lados dos ângulos. 

O ponto O é o vértice do ângulo. 

Um ângulo representa-se por três letras maiúsculas,       AOB. 

A amplitude do ângulo escreve-se AÔB = 80⁰ 

 

Ângulos geometricamente iguais ou congruentes são ângulos que têm a mesma amplitude. 
 
O        ABC coincide com o         DEF, ou seja, 
os dois ângulos são geometricamente iguais. 
Escreve-se  

 

 

 

Classificação de ângulos quanto à sua amplitude 
  

 

 

  

Ângulo Ângulo Ângulo Ângulo Ângulo 

Um quarto de volta Menos de um 
quarto de volta 

Mais de um quarto 
de volta 

Meia volta Uma volta completa 

 

Aplica   � 
 

2) Considera os ângulos ABC e JKL. 

2.1) Indica a amplitude de cada ângulo   

2.2) Traça um ângulo igual à soma destes dois ângulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________  _____________ 

 

3) Traça um ângulo nulo, um ângulo agudo, um ângulo reto, um ângulo obtuso, um ângulo raso e um 

ângulo giro. Com a ajuda do transferidor mede a amplitude do ângulo agudo e do ângulo obtuso. 

2.2)  



 

 

 

 

  


