
01 { Transla�~aoConsidere no plano um vetor ~v, de omprimento a. Dado um ponto A do plano, a imagem do pontoA pela transla�~ao segundo o vetor ~v �e o ponto A0 do mesmo plano tal que !AA0= ~v, ou seja, AA0 = ae tem mesma dire�~ao e sentido de ~v.
A A0 ~vDe um modo geral, se uma �gura F 0 �e obtida a partir de uma outra �gura F por meio de umatransla�~ao, ent~ao, todos os pontos orrespondentes das duas �guras s~ao movidos na mesma dire�~aoe a uma mesma distânia de transla�~ao. Dessa forma, todos os segmentos orrespondentes das duas�guras ser~ao paralelos e ter~ao a mesma dire�~ao.Considere, ent~ao, duas �guras F e F 0 no plano tais que exista uma transla�~ao que transforme F emF 0. Se A e B s~ao dois pontos quaisquer de F , e A0 e B0 s~ao os pontos resultantes ap�os a transla�~ao,ent~ao, omo AA0==BB0 e AA0 = BB0, segue que o quadril�atero ABB0A0 �e um paralelogramo. Assim,AB==A0B0 e AB = A0B0. Logo, se F 0 �e obtida a partir de F por uma transla�~ao, os segmentosorrespondentes nas duas �guras ser~ao iguais, paralelos e ter~ao a mesma dire�~ao. A re��proa tamb�em�e verdadeira: se duas �guras s~ao tais que os segmentos orrespondentes s~ao iguais, paralelos e têm amesma dire�~ao, ent~ao, existe uma transla�~ao que transforma uma �gura na outra.Partiularmente, uma transla�~ao transforma uma reta t em uma reta t0, paralela a t, e um ��rulo Sem um ��rulo S 0, ongruente a S.a t t0a a

Exemplo: Dois ��rulos, S1 e S2, e uma reta ` s~ao dados. Construa uma reta, paralela a `, tal que adistânia entre os pontos de interse�~ao desta reta om os ��rulos S1 e S2 seja igual a um dado valora.Solu�~ao:Fa�amos uma transla�~ao do ��rulo S1 na dire�~ao dada om distânia a, obtendo os ��rulos S 01 e S 001(podemos usar dois sentidos para a transla�~ao, omo �e mostrado abaixo).1
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Sejam A0 e B0 os pontos de interse�~ao de S 01 om S2. �E f�ail ver que as retas paralelas a ` por A0 eB0 ser~ao solu�~oes do nosso problema. Se o ��rulo S 001 intereptar o ��rulo S2, teremos uma ou duassolu�~oes adiionais.O n�umero de solu�~oes depender�a do n�umero de pontos de interse�~ao de S 01 e S 001 om S2, podendoser in�nito para o aso em que S1 e S2 forem ongruentes e om a distânia entre os entros sendoa. Se S1 e S2 n~ao forem ongruentes teremos no m�aximo quatro solu�~oes.Exer��ios:1. Em que ponto devemos onstruir uma ponte MN sobre um rio que separa duas idades A e Bde modo que o aminho AMNB, da idade A at�e a idade B, seja o menor poss��vel?2. Dado um triângulo qualquer ABC, onsidere M , N e P os pontos m�edios de AB, BC e CA,respetivamente. Mostre que os triângulos AMP , BMN e CNP s~ao ongruentes entre si. Mostreque eles s~ao ongruentes aos triângulos determinados pelos seus barientros, bem omo aos triângulosdeterminados pelos seus ortoentros, inentros e irunentros.3. Ahe o lugar geom�etrio dos pontos M uja soma (diferen�a) das distânias �as retas `1 e `2 �eigual a um dado valor a.4. Sejam M e N os pontos m�edios dos lados AD e BC de um quadril�atero ABCD. Mostre que seMN for igual �a metade da soma dos omprimentos de AB e CD, ent~ao o quadril�atero �e um trap�ezio.5. Dadas as ordas AB e CD de um ��rulo, ahe sobre um ��rulo um ponto X tal que as ordasAX e BX determinem em CD um segmento EF de omprimento a.6. Construa um triângulo ongruente a um triângulo dado e tal que seus lados passem por trêspontos dados.7. Considere dois ��rulos S1 e S2; onstrua uma reta `:(a) paralela a uma dada reta `1 e tal que S1 e S2 determinem ordas iguais sobre `.(b) paralela a uma dada reta `1 e tal que S1 e S2 determinem ordas uja soma (ou diferen�a) sejaigual a um dado valor a.() passando por um ponto A dado e tal que S1 e S2 determinem ordas iguais sobre `.


