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ESCOLA E. B. 2, 3 DE ALGOZ 

Agrupamento de Escolas de Algoz 
 

 

              TAREFA Nº 4 _ 8º ANO 
                            TEMA: SÓLIDOS GEOMÉTRICOS 

Ano Lectivo 2010 /2011 
Junho de 2011   

  PARALELISMO E PERPENDICULARIDADE   DEPARTAMENTO MATEMÁTICA 

TURMA:  Nº  NOME:  

 

Imagina que prolongas indefinidamente a face [ABCD] do 

paralelepípedo, em todas as direcções. Obténs um plano.  

Podes designa-lo por uma letra grega ou três dos seus pontos que 

não pertençam à mesma recta.  

 
 

I. Posição relativa de dois planos 

 

 

 

 

 

 

II. Posição relativa de uma recta e de um plano 

 

 

 

 

 

 

III. Posição relativa de duas rectas no espaço 
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IV. Critérios de paralelismo e perpendicularidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Observa a seguinte figura constituída por um prisma e uma pirâmide 

quadrangulares regulares. 

a) Indica pares de rectas: 

i. Complanares; 

ii. Não complanares; 

iii. Paralelas; 

iv. Concorrentes; 

v. Perpendiculares; 

vi. Oblíquas; 

b) Tendo por base a figura indica uma recta e um plano de tal modo que: 

i. A recta seja paralela ao plano; 

ii. A recta pertença ao plano; 

iii. A recta seja perpendicular ao plano; 

iv. A recta seja concorrente com o plano; 

c) Indica um par de planos que sejam: 

i. Paralelos; 

ii. Coincidentes; 

iii. Concorrentes; 

iv. Perpendiculares; 

v. Oblíquos; 
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2. A figura representa um paralelepípedo rectângulo e um plano α.  

a) Relativamente ao plano MNO, indica: 

 

i. Um plano que lhe seja paralelo; 

ii. Um plano que lhe seja perpendicular; 

iii. Um plano que lhe seja concorrente mas não 

perpendicular; 

iv. Uma recta contida nesse plano; 

v. Uma recta que lhe seja paralela; 

vi. Duas rectas concorrentes a esse plano, sendo uma perpendicular e outra 

oblíqua; 

 

b) Considera o plano α. Qual a posição relativa desse plano e: 

i. Da recta JN; 

ii. Da recta NO; 

iii. Do plano IJN; 

iv. Do plano JKO; 

 

c) Indica dois planos cuja intersecção seja a recta KO. 

 

d) Indica duas rectas cuja intersecção seja o ponto I. 

 

3. O Sr. Francisco quer colocar um corrimão numa rampa. Como é que há-de 

proceder para garantir que o corrimão é paralelo à rampa? 

 

4. O Sr. Manuel está a instalar um poste, para segurar uma antena, num terraço. 

Para ter a certeza que o poste fica perpendicular ao terraço, como é que há-de 

proceder? 

 

5. A D. Graciete quer colocar um tecto falso na sua sala de estar, mas quer ter a 

certeza que fica paralelo ao chão. O que há-de fazer? 

 

6. A D. Cremilde quer colocar uma divisória plana no seu jardim para evitar que os 

gatos lhe estraguem as rosas. Como é que há-de proceder de modo a ter a certeza 

que a divisória vai ficar perpendicular ao chão. 


