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1. Segmentos orientados. Vetores 

 

 Segmentos orientados 

Um segmento de reta orientado (segmento de reta ao qual está associado um sentido uma direção e um 

comprimento) representa um vetor.  

 

Segmentos orientados equipolentes – são segmentos com a mesma direção, o mesmo comprimento e o 

mesmo sentido.  

Nota: [A,B] é o segmento orientado de origem em A e extremidade em B, o que é diferente de [B,A]. 

 

Exemplo 1:  

Os segmentos orientados [A,B] e [T,U]  ou [B,M] e [D,O] são 

equipolentes 

 

Não são exemplos válidos: [L,M] e [O,N] 

 

 

 

Exemplo 2:  

Na figura estão representadas duas retas  e  que se intersetam no 

ponto . 

 

Os pontos  e  pertencem à reta  e os pontos  e  pertencem à 

reta . 

Utilizando letras da figura, dá exemplo de dois segmentos orientados: 

2.1. com direções distintas; [A, M] e [D, M]  ou  [A, B] e [C, D]  

2.2. com a mesma direção e o mesmo sentido; [A, M] e [M, B]  ou  [D, M] e [M, C]   

2.3. com a mesma direção e sentidos opostos; [C, M] e [D, M]  ou  [A, M] e [B, M]  

2.4. com origem em   e a mesma direção; [A, M] e [A, B]  

2.5. com origem em  , a mesma direção e sentidos opostos. [M, A] e [M, B]  ou [M, C] e [M, D]  
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 Vetor 

Um vetor carateriza-se por: 

 uma direção,  

 um sentido  

 e um comprimento. 

 

Por exemplo, o vetor ao lado tem: 

 a direção horizontal,  

 o seu sentido é da esquerda para a direita  

 e tem 3 cm de comprimento. 

 

 Um vetor pode ser representado por uma letra minúscula  ...,,  ,  wvu ou usando dois pontos  ,.. CD, AB  

 

 Quando se escreve c, sabe-se que o sentido é de A (origem) para B (extremidade). 

 

 Os vetores  u  e  AB  têm a mesma direção (porque são paralelos), o mesmo sentido e o mesmo comprimento; 

por isso dizem-se vetores iguais: ABu  . 

 

 Os vetores  u  e   v  têm a mesma direção e o mesmo comprimento, mas têm sentidos contrários; por isso dizem-

se vetores simétricos:   vu   ou   uv  . 

 
Nota: os vetores são utilizados em Física para representarem as forças que actuam sobre os corpos. 

 

 
 

2. Soma de um ponto com um vetor. Translação 
 
Transladaram a estátua do pirata do ponto A para o ponto B, ou seja, associado ao 

vetor  AB  

 

 

 

 

 

 

Escreve-se:   BAT
AB


 

 ou A +  AB  = B 

 

 

 

 

 

 

Um ponto mais um vetor é igual a um ponto 
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Exemplo 3:  

Na figura está representado um paralelogramo  decomposto em quatro paralelogramos 

geometricamente iguais. 

Completa as igualdades: 

3.1.    Resposta: M 

3.2.   Resposta: E 

3.3.    Resposta: G 

3.4.    Resposta: H 

3.5.   Resposta: M 

3.6.   Resposta: C  

 

 

 Para determinar a imagem de uma figura numa translação associada a um vetor  u , que se representa por 

 u
T , basta deslocar a figura paralelamente a si própria, isto é, temos de deslocar todos os seus pontos 

segundo a direção, o sentido e o comprimento do vetor  u dado. 

 

Exemplo de imagem de uma figura numa translação 4: 

4.1. A figura B2 foi obtida da figura B1 por uma translação associada ao vetor  'AA   
 'AA

T  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diz-se que a figura B2 é IMAGEM da figura B1, pois a cada ponto da figura B1 corresponde um e um só ponto 

da figura imagem B2. 

Se construirmos a figura B1 com um decalque, é possível levá-la a coincidir com a figura B2. 

 

4.2. O triângulo F4 é a imagem ou transformado do triângulo F3 numa translação associada ao vetor   u   
 u

T . 

F4 é geometricamente igual a F3, sendo: 

 E’ é a imagem de E por 
 u

T . 

 D’ é a imagem de D por 
 u

T . 

 

 

 

 

 



Matemática 8º ano Página 4 

Exemplo 5:  

Observa a figura. 

A partir dos dados da figura, completa os espaços indicados. 

5.1.   Resposta: B 

5.2.   Resposta: C 

5.3.   Resposta: C 

5.4.   Resposta: C 

5.5.   Resposta: D 

 

 

 

3. Composição de translações. Adição de vetores 

 

 Composição de translações 

Construir a imagem da figura dada pela translação composta 
 V u

TT   (lê-se: translação associada ao vetor  u  

após a translação associada ao vetor  v ). 

Em primeiro lugar constrói-se a imagem do  ABCΔ  por 
 V

T  que é  'C'B'AΔ . 

De seguida, aplica-se 
 u

T   ao  'C'B'AΔ  e obtém-se o  ''C''B''AΔ . 

 
 

Exemplo de composição de translações 6: 

Na figura está representado um retângulo [ABCD]. 

Considera os vetores  ;  e . 

Completa as igualdades. 

6.1.        .....................
     


vuvuv

TTTATT    

Resposta:        CBTATTATT
vuvuv


     

  

 

6.2.        .....................
     


uvuvu

TTTATT   

Resposta:        CDTATTATT
uvuvu


     

  

 

6.3.        .....................
     


 vwvwv

TTTATT   

  Resposta:        BCTATTATT
vwvwv
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6.4.        .....................
     


 uwuwu

TTTATT   

  Resposta:        DCTATTATT
uwuwu


      

  

  

 

 

 Adição de vetores 

A soma de dois vetores é um vetor cuja origem é coincidente com a origem do 1º vetor e cuja extremidade é 

coincidente com a extremidade do 2º vetor (utilizando a regra do triângulo). 

 Vetores com a mesma direção e sentido 

 
 

 Vetores com a mesma direção e sentidos opostos 

 
Nota: o vetor soma tem o sentido do vetor parcela que tiver maior comprimento. 

 
 Vetores simétricos 

 
 

   0     aaaa  que se designa por vetor nulo e representa um ponto. 

 

 

 

 Vetores que não têm a mesma direção – regra do triângulo 
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Exercícios  

1. No referencial ao lado encontra-se representado o polígono ABCD.  

a. Desenha a imagem do polígono [ABCD], polígono [A’B’C’D’], que 

resulta das translações de cinco unidades para a esquerda e de 

quatro unidades para cima. 

b. Indica as coordenadas dos pontos A, B, C e D e das suas imagens. 

c. Considerando as translações realizadas na alínea a., indica a 

imagem do: 

i. ponto C; 

ii. segmento AD; 

iii. segmento AB; 

iv. segmento BC; 

v. ângulo BCD; 

vi. ângulo DAB. 

 

2. Constrói a imagem do trapézio [EFGH] resultante de cada uma das seguintes translações: 

 
 

3. Observa a figura e completa os espaços:  

 

 

4. Observa a figura que representa o quadrado [ABCD]. 

a. Indica o valor lógico (verdadeiro/falso) das seguintes afirmações. 

[A] = - . 

[B]  = ( . 

[C]  +  = . 

[D] = . 

b. Indica dois vetores com o mesmo comprimento mas com direções diferentes. 

c. Indica dois vetores com a mesma direcção mas com sentidos opostos. 

d. Calcula: 

i. +     = ______ 

ii.  +     =  _____ 

iii.  + (- )=  _____ 

iv. +      =  _____ 

v.     =  _____ 

vi. +_____  =  

vii. +        = ______ 

viii. +      = ______ 

y 

 

 

                x 
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5. Observa a figura seguinte, onde estão representados 

vetores. 

a. Indica os vetores que têm a mesma direção de . 

b. Indica os vetores que têm o mesmo sentido de . 

c. Indica os vetores que representam  + . 

d. Indica o valor lógico das seguintes afirmações: 

i. Os vetores  e  são iguais. 

ii. Os vetores  e  têm o mesmo sentido. 

iii. Os vetores  e  têm a mesma direção. 

iv. Os vectores  e  são simétricos. 

e. No teu caderno, representa os vetores soma: 

i.  + . 

ii.  + . 

iii.  + . 

iv.  + . 

v.  + . 

vi.  + . 

vii.  + .

 

4. Isometria do plano. Propriedades 
 
Tomando atenção a própria palavra, bem como a sua origem grega, observa-se que: 

 
De um modo matematicamente rigoroso, pode-se dizer que uma isometria é uma transformação geométrica que 

preserva a distância entre pontos e a amplitude de ângulos 

 

 

 

 

 

 

Uma isometria é uma transformação geométrica do plano que conserva 

os comprimentos dos segmentos de reta e as amplitudes dos ângulos 
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Existem quatro tipos de isometrias de uma figura plana: 

 Rotação;  

 Translação; 

 Reflexão;  

 Reflexão deslizante. 

 

 Rotação 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uma rotação consiste em rodar uma figura em torno de um ponto chamado centro de rotação (O). A distância 

dos pontos ao centro de rotação mantém-se constante. 

 

Propriedades da rotação  

 Qualquer rotação tem um centro e um ângulo.  

 Numa rotação, um ponto e a sua imagem estão à mesma distância do centro de rotação.  

 Quando o centro de rotação é um ponto da figura, a sua imagem é o próprio ponto.  

 

Para descrever uma rotação e necessário conhecer: 

 O centro da rotação; 

 A medida da amplitude do ângulo de rotação; 

 O sentido do ângulo de rotação (o sentido positivo é o contrario ao do movimento dos ponteiros do 

relógio, enquanto que o sentido negativo é o sentido do movimento dos ponteiros do relógio). 

 

               
 

Quando a roda está 

animada de movimento 

de rotação, puxa as 

fibras e enrola-as no fuso. 

A força do vento põe as 

velas do moinho em 

movimento de rotação. 

A roda dos parques de 

diversões, quando está a 

funcionar, está animada de um 

movimento de rotação. Foi 

inventada pelo americano 

George Ferris e estreada em 

1893 na exposição de Chicago. 

Sentido anti-horário 

ou sentido positivo 
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Uma rotação de centro O e amplitude α é a transformação geométrica que transforma: 

 O ponto O nele próprio 

 Um ponto A, diferente de O, noutro ponto A’ (transformado de A), tal que 

'OAOA   e 'ˆAOA  . 

 

Escreve-se RO, α(A) e lê-se “rotação de centro O e amplitude α”. 

 
Exemplos de rotação:       

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Translação 

A Translação acontece quando o objeto se desloca, numa determinada direção, de uma posição para outra.  

 

Este movimento assemelha-se a um deslizar. Muitas vezes, à translação associa-se uma seta, que indica a 

direção do movimento de translação. 

 

Uma translação é uma transformação geométrica em que todos os pontos da figura original sofrem o mesmo 

deslocamento (em direção, sentido e comprimento), desde a posição inicial até à posição final. 

 

 

 

 

 

Sentido horário ou 

sentido negativo 

 

Lê-se: Rotação de centro O e 

amplitude +40º  

 

Escreve-se: R0,+40º(F1) 

Lê-se: Rotação de centro O e 

amplitude -60º 

 

Escreve-se: R0,-60º(F1) 
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Propriedades de uma Translação 

 a figura original e o seu transformado são geometricamente iguais 

 
 todos os pontos sofrem o mesmo deslocamento 

 
 um segmento de reta é transformado num segmento de reta paralelo 

 
Exemplo de translação:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.obichinhodosaber.com/wp-content/uploads/2012/09/transla%C3%A7%C3%A3o.jpg
http://www.obichinhodosaber.com/wp-content/uploads/2012/09/transla%C3%A7%C3%A3o-de-1-figura.png
http://www.obichinhodosaber.com/wp-content/uploads/2012/09/transla%C3%A7%C3%A3o-de-1-segmento-de-reta.png
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 Reflexão 

Numa reflexão, uma figura geométrica é transformada na sua própria imagem em relação a uma reta que 

funciona como um espelho. 

 

Propriedades da reflexão  

 a figura original e o seu transformado são geometricamente iguais 

 
 

 um ponto e o seu transformado estão à mesma distância do eixo de reflexão (ficando o segmento de reta 

que os une perpendicular ao eixo) 

  

 um ponto da figura pertencente ao eixo é transformado em si próprio 

 
Exemplos de reflexão: 

 

 

  
 

 

 

http://www.obichinhodosaber.com/wp-content/uploads/2012/09/reflex%C3%A3o.jpg
http://www.obichinhodosaber.com/wp-content/uploads/2012/09/reflex%C3%A3o-de-um-ponto.png
http://www.obichinhodosaber.com/wp-content/uploads/2012/09/reflex%C3%A3o-de-um-ponto-do-eixo.png
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 Reflexão Deslizante 

A figura F2 pode ser obtida da figura F1 por uma reflexão de eixo r seguida de uma translação. A esta 

transformação geométrica chama-se reflexão deslizante 

 

Uma reflexão deslizante é uma transformação geométrica que consiste: 

 numa reflexão de eixo r, seguida de uma translação ao longo do eixo de reflexão. 

 ou numa translação seguida de uma reflexão de eixo r 

paralelo à direção da translação. 

 

 

 

 

Exemplo de reflexão deslizante: 

 

 

 

 

 

 

Propriedades das Isometrias 

Isometria Translação Rotação Reflexão axial 
Reflexão 

deslizante 

Comprimento dos segmentos Preserva Preserva Preserva Preserva 

Amplitude dos ângulos Preserva Preserva Preserva Preserva 

Direção e sentido de segmentos de reta 

orientados e semirretas 
Preserva Não preserva Não preserva Não preserva 

Ponto fixos Nenhum 
Um (centro da 

rotação) 

Infinitos (eixo de 

reflexão) 
Nenhum 
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5. Simetrias de translação e simetrias de reflexão deslizante 

 

 Simetria Axial (ou de Reflexão) e Simetria Rotacional  
 

Quando se efetua uma reflexão de uma figura sobre um eixo e a figura transformada 

coincide com a figura original diz-se que a figura contém uma simetria de reflexão. O eixo 

designa-se por eixo de simetria. 

 

Exemplos de simetria de reflexão: 

 
 1 eixo de simetria  2 eixos de simetria  4 eixos de simetria 

 

Quando é possível definir uma rotação, em torno de um ponto, que transforma uma figura nela própria, 

dizemos que essa figura tem simetria de rotação ou simetria rotacional. 

 

Exemplos de simetria de rotação: 

 

 

 

 

 
 

 

Exercício  

1. Descreve as simetrias que apresentam as seguintes imagens. 

 
 

Respostas: 

A. Simetria de Reflexão e rotacional B. Simetria de Reflexão 

C. Simetria Rotacional D. Simetria Rotacional 
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 Simetrias de translação 

Uma figura tem uma simetria de translação de vetor u  se o transformado da figura pela translação associada 

ao vetor u  é a própria figura. 

 

Exemplos de simetria de translação 

 

 
 

 Simetrias de reflexão deslizante. 

Uma figura tem uma simetria de reflexão deslizante se o transformado da figura por uma dada reflexão 

deslizante é a própria figura. 

 

Exemplos de simetria de reflexão deslizante 
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Exercícios Finais 

1. O triângulo equilátero [ABC] está dividido em nove triângulos equiláteros congruentes. 

a. Completa: 

i.  

ii.  

iii. … 

iv. E 

v. … 

vi. … 

b. Calcula: 

i.  

ii.  

iii.  

iv.  

c. Indica a imagem do triângulo [IGF] por uma rotação de centro em G e amplitude -120º. 

d. Indica a imagem do ponto F numa rotação de centro em G e amplitude +60º. 

e. Indica a imagem do segmento de reta IG numa rotação de centro em G e amplitude +180º. 

f. Indica a imagem do triângulo IJG numa reflexão com o eixo de simetria a reta IJ. 

g. Qual das afirmações é verdadeira? 

[A] A imagem de D pela  é o ponto B. 

[B] O transformado do segmento de reta IJ por uma reflexão de eixo FH é o segmento de reta GH. 

[C] A imagem de G por uma translação associada ao vetor  é o ponto I. 

[D] O triângulo ECH é a imagem do triângulo GIJ por uma reflexão deslizante. 

 

2. Indica se as afirmações seguintes são verdadeiras ou falsas? Corrige as falsas. 

a. Um segmento diz-se orientado se tiver definida uma direção. 

b. Um vetor fica definido por uma direção e por um sentido. 

c. Dado um segmento de reta AB qualquer, os segmentos orientados [A,B] e [B,A] representam o mesmo 

vetor. 

d. Numa translação, um segmento de reta é transformado noutro segmento de reta paralelo ao original. 

e. Numa translação um ângulo é transformado noutro com a mesma amplitude. 

f. Uma translação pode transformar um triângulo escaleno num triângulo equilátero. 

g. Uma translação transforma figuras em figuras congruentes. 

h. Se T é uma translação associada ao vetor  e T’ é uma translação associada ao vetor , então a 

composta TT’ é uma translação associada ao vetor . 

 

3. No referencial estão representados oito triângulos. 

a. Existem quatro triângulos que se podem obter a partir do 

triângulo A através de reflexões. Identifica-os e descreve a 

reflexão em cada caso. 

b. Quais são os triângulos que se podem obter a partir do 

triângulo B através de rotações. Descreve a rotação para cada 

caso. 

c. Na figura é possível encontrar reflexões deslizantes?  

 

 

 

A                     D                   E                    C 

B 

F                                                H 

G 

I                         J 
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4. Na figura está representado um hexágono regular [ABCDEF], inscrito numa circunferência de centro G. 

a. Indica a imagem do ponto E numa rotação de centro em G e 

amplitude -120º. 

b. Indica a imagem do ponto D numa rotação de centro em G e 

amplitude +300º. 

c. Indica a imagem do triângulo FGE numa rotação de centro em G a 

amplitude +240º. 

d. Indica a imagem do segmento de reta CG numa rotação de centro G 

a amplitude +120º. 

e. O ponto E é a imagem do ponto D numa rotação de centro em G. 

Indica a amplitude do ângulo de rotação. 

 

5. Observa a figura seguinte. 

Identifica a figura transformada por uma reflexão deslizante 

definida pelo eixo r e pelo vetor  da figura: 

i. E 

ii. C 

iii. B 

iv. G 

 

6. A figura seguinte representa um desenho de M. C. Escher, um artista gráfico holandês que ligou a Arte à 

Matemática. 

a. Sendo o peixe A, o peixe original, identifica um peixe 

que seja imagem de A, 

i. por uma translação e indica o vetor associado. 

ii. por uma reflexão e indica o seu eixo. 

iii. por uma rotação. 

iv. por uma composição de duas translações e 

indica o vetor associado. 

b. Identifica uma translação que aplique a figura nela 

própria. 

 

7. O vértice Q’ é a imagem do vértice Q do pentágono da figura pela reflexão do plano de eixo AB. Desenha 

com régua e compasso o eixo de reflexão AB. 
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8. Em cada caso, representa a imagem refletida da figura pela reflexão de eixo e. 

 
 

9. O polígono ABCDEF é um hexágono regular dividido em seis triângulos equiláteros. 

a) Qual é a amplitude do ângulo AOB?  

b) Completa: 

  ..............º60;  CRO  

   ..............º120;  EDRO  

  ..............º120;º60;  ARR OO   

   ..............CODT
DE

 

 

10. Observa a imagem do hexágono regular inscrito na circunferência. 

  
Como se caracteriza a rotação que transforma: 
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11. Desenha a imagem do polígono na reflexão deslizante associada ao eixo s e ao vetor apresentado. 

 

12. Completa o esquema e descobre a palavra surpresa. 

1. Figura que é transformada nela própria por meio de uma translação. 

2. Transformação geométrica associada a um vetor. 

3. Transformação geométrica associada a um ponto e uma amplitude de ângulo. 

4. Uma das propriedades que uma isometria conserva. 

5. Transformação que não mantém a orientação dos ângulos. 

6. Uma das características de um vetor. 

7. O que se diz de dois segmentos de reta que tem o mesmo comprimento. 

8. O nome que se dá à figura que se obtém por meio de uma transformação geométrica de outra figura. 

9. Figura que se repete de forma regular e preenche completamente o plano. 
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Exercícios saídos em Exames Nacionais e Testes Intermédios 
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