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Resolva apenas 3 das seguintes 4 questões.

Problema 1. Considere o seguinte candidato a plano de incidência: os pontos são os
pontos da esfera euclideana de raio 1, {(x, y, z) : x2 + y 2 + z 2 = 1}, as linhas são as
circunferências de raio 1 contidas na mesma esfera. Diga, justificando, quais dos axiomas
de incidência A1-A3 são verificados.
Problema 2. Recorde que o modelo Pombalino consiste dos pontos e rectas usuais de R2
com a distância dP ((x1 , y1 ), (x2 , y2 )) = |x2 − x1 | + |y2 − y1 |. Chamamos elipse de pontos
focais A, B e distância focal 2a, com a > 0, ao conjunto dos pontos Q tais que a soma
das distâncias de Q aos pontos focais é igual a 2a.
a) Desenhe, justificando, a elipse Pombalina de pontos focais A = (3, 0),B = (7, 0), e
distância focal 2a = 10.
b) Prove que todas as elipses Pombalinas com A 6= B são polı́gonos de 6 lados, ou
apresente um contra-exemplo.
Problema 3. O plano do 1.o quadrante tem, como pontos, os pontos ordinários de R2
do primeiro quadrante, eixos excluı́dos, isto é, pontos (x, y) ∈ R2 com x, y > 0, e, como
linhas, as intersecções não vazias de linhas rectas ordinárias de R2 com o 1.o quadrante.
a) Verifique que se trata de um modelo dos axiomas de incidência que satisfaz também
o axioma hiperbólico de paralelismo.
b) Dada a linha l definida por x = 1 + y e o ponto P = (1, 1), descreva o conjunto de
todas as linhas paralelas a l que passam por P .
Problema 4. Diga, justificando, se é verdadeiro ou falso que:
a) As translações de R2 são isometrias do plano de Moulton.
b) As translações de R2 são isometrias do plano da linha mágica , em que o plano
da linha mágica tem os mesmos pontos e linhas que R2 , e uma distância dP que é igual
à distância Euclideana dE , excepto sobre uma única linha especial l0 , sobre a qual temos
dP (P, Q) = 2dE (P, Q) quando P, Q ∈ l0 .
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