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Departamento de Matemática
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Geometria Euclidiana - Isometrias

Nota: Nos exerćıcios que se seguem o produto interno entre dois vectores u e v de Rn é o produto
interno usual e é indicado por u · v. Consideramos também no espaço afim Rn a estrutura euclidiana
usual (i.e. aquela para a qual o referencial canónico é um referencial ortonormado).

1) Determine as expressões anaĺıticas da

a) reflexão em R2 na recta x+ y = 2;

b) translação em R2 por meio do vector (7,−2);
c) reflexão com deslize na recta (0, 0) + L{(−1, 1)} por meio do vector (3,−3).

2) Determine a expressão anaĺıtica da reflexão no hiperplano de R5 definido pela equação x1−x5 = 6.

3) Considere em R2 os pontos P0 = (0, 0), P1 = (1, 0), P2 = (0, 2) e Q0 = (0,−2), Q1 = (−2,−1),
Q2 = (0, 0). Diga se existe uma composição de reflexões f : R2 → R2 tal que f(Pi) = Qi para
todo o i ∈ {0, 1, 2}.

4) Determine a isometria de R2 que transforma os pontos (0, 0), (1, 0) e (0, 1) respectivamente nos
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5) Considere em R3 os pontos P0 = (1, 0, 0), P1 = (0, 0, 1), Q0 = (0,−1, 0) e Q1 = (0, 0,−1).
Determine, se existir, uma isometria f : R3 → R3 tal que f(Pi) = Qi para todo o i ∈ {0, 1}.

6) Seja ψ : R2 → R2 uma aplicação afim que transforma os vértices do quadrado (0, 0), (1, 0),
(1, 1), (0, 1), respectivamente em (1, 1), (3, 1), (3, 3) e (1, 3). Responda, justificando, às seguintes
questões:

a) A aplicação ψ é linear?

b) A aplicação ψ é uma isometria?

c) A aplicação ψ é única?

d) Determine uma expressão anaĺıtica para ψ.

7) Seja E um espaço afim de dimensão n. Mostre que:

a) a imagem de um segmento de recta [PQ] por meio de uma isometria f é o segmento de recta
[f(P )f(Q)];

b) se uma isometria fixa n − 1 pontos independentes então f pode escrever-se como composição
de duas ou menos reflexões.

8) Diga, justificando, se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas:

a) Uma isometria de R2 transforma rectas paralelas em rectas paralelas.

b) A imagem de uma recta l de R2 por meio de uma isometria é uma recta paralela a l.

9) Diga quais dos seguintes conjuntos são subgrupos do grupo Iso(R2) de isometrias de R2:

a) o conjunto de todas as translações;

b) o conjunto de todas as isometrias g ∈ Iso(R2) tais que g(0, 0) = (0, 0);

c) o conjunto de todas as isometrias g ∈ Iso(R2) tais que g(1, 2) = (4, 5);

d) o conjunto de todas as reflexões com deslize.



10) Considere a aplicação f : R3 → R3 definida por

f(x, y, z) = (2 + y, 3 + x, z).

a) Mostre que f é uma isometria.

b) Determine, se existirem, os pontos fixos de f .

c) Se posśıvel, decomponha f como composição de duas reflexões em hiperplanos.

d) Sendo r a recta que passa pelos pontos P = (2, 3, 0) e Q = (5, 6, 1) determine f(r).

e) Determine a expressão anaĺıtica de f−1.

11) Diga se o subgrupo de isometrias de R2 gerado por duas reflexões em rectas paralelas distintas é
finito ou infinito.

12) Diga, justificando, se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas:

a) se l e m são duas rectas distintas de R2 então tem-se sempre Rl ◦Rm = Rm ◦Rl;

b) se l e m são duas rectas distintas de R2 então tem-se sempre Rl ◦Rm 6= Rm ◦Rl;

c) se P e Q são dois pontos distintos de Rn então existe uma única reflexão num hiperplano H
tal que RH(P ) = Q.

13) Mostre que qualquer translação em R2 se pode escrever como composição de duas meias voltas.

14) Mostre que se f : R2 → R2 é uma reflexão com deslize na recta m ao longo do vector v, então,
dado qualquer ponto P ∈ R2, o ponto médio do segmento de recta [Pf(P )] pertence à recta m.

15) Seja V um espaço vectorial munido de um produto interno. Mostre que se uma aplicação qualquer
f : V → V preserva o produto interno, i.e.,

f(u) · f(v) = u · v, ∀u, v ∈ V,

então f é uma aplicação linear (e logo é uma isometria linear se considerarmos em V a sua estrutura
afim canónica).

(Sugestão: Considere ||f(λu+ v)− λf(u)− f(v)||2).


