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Geometria Euclidiana - Isometrias de Rn

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) Dado um conjunto A ⊂ R2 diz-se que uma isometria de R2 é uma simetria de A se f(A) = A.

(a) Um ponto P ∈ A diz-se um centro de simetria de A se existe uma rotação de centro P no
grupo de simetrias de A. Mostre que se P é um centro de simetria de A então, qualquer que
seja a simetria f de A, o ponto f(P ) é também um centro de simetria de A.

(b) Uma recta l diz-se um eixo de simetria de A se Rl, a reflexão na recta l, é uma simetria de
A. Mostre que se l é um eixo de simetria de A então, qualquer que seja a simetria f de A, a
recta f(l) é também um eixo de simetria de A.

2) Dê exemplos, se existirem, de

a) um subgrupo do grupo de isometrias de R2 que tenha 15 elementos e não seja comutativo;

b) um subgrupo do grupo de isometrias de R2 que tenha 5 elementos;

c) um subgrupo do grupo de isometrias de R2 que tenha 10 elementos e não seja comutativo;

d) um subgrupo infinito do grupo de isometrias de R2 que não contenha translações não triviais;

e) um subgrupo infinito do grupo de isometrias de R2 que não contenha translações não triviais e
que contenha isometrias inversas;

3) Descreva o subgrupo G do grupo de isometrias de R2 gerado pelas translações segundo os vectores
(1, 0) e (0, 1) e descreva os conjuntos

A = {X ∈ R2 : X = f(1, 0), para algum f ∈ G}

B = {X ∈ R2 : X = f(0, 1), para algum f ∈ G}.

Mostre que, para qualquer pointo Q ∈ R2, existe um ponto P ∈ [0, 1[×[0, 1[ e f ∈ G tal que
f(P ) = Q.

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

a) dado um plano H de R3, só há um número finito de isometrias f : R3 → R3 tais que f(H) = H;

b) em R3 a composição de três reflexões nunca é uma reflexão.

5) Seja f : R3 → R3 uma isometria não trivial para a qual existe um vector não nulo u ∈ R3, tal que
~φ(u) = u, onde ~φ é a aplicação ortogonal associada a f . Diga, justificando, quais das seguintes
afirmações são verdadeiras:

a) se f não tem pontos fixos então f ou é uma reflexão deslizante ou um parafuso;

b) se f tem pontos fixos então f é uma reflexão com rotação;

c) se f tem pontos fixos e existe um vector não nulo v ∈ R3 tal que v+ φ(v) = 0, então f é uma
rotação em torno dum eixo com a direcção de v;

d) se f tem pontos fixos e existe um vector não nulo v ∈ R3 tal que v + φ(v) = 0, então f ou é
uma reflexão num plano perpendicular a v, ou uma rotação em torno dum eixo com a direcção
de u;


