
Aplicação do caso 
de congruência de 
triângulos LLL na 

geometria dedutiva



Propriedade 1

Em todo triângulo isósceles, os 
ângulos opostos aos lados 
congruentes são também 
congruentes.



Observe que na propriedade enunciada anteriormente 
temos uma conclusão (tese) a partir de em uma hipótese.

Hipótese

ABC é triângulo

 AB ≡ AC

Tese

Lembre-se que um triângulo é isósceles se apresentar dois lados congruentes!



Representação gráfica 
auxiliar (rascunho):



Demonstração:
Por hipótese, temos que o triângulo ABC é 
isósceles, ou seja, AB ≡ AC. 

Tome M o ponto médio de BC, isto é, BM ≡ MC. Trace 
o segmento AM.

Veja que AMB ≡ AMC pelo Caso de Congruência LLL 
(lado lado lado) pois, AB ≡ AC, BM ≡ MC e AM ≡ AM.

Dessa forma, os ângulos internos correspondentes 
são congruentes, isto é, ABM ≡ ACM, AMC ≡ AMB e 
MAB ≡  MAC.

Como ABM ≡ ABC e ACM = ACB então ABC ≡ ACB. 
➢ Como queríamos demonstrar (CQD).



Representação gráfica da tese:

Em triângulos isósceles 
os ângulos da base são 

      congruentes. 



Propriedade 2

Em todo triângulo equilátero, os 
três ângulos internos são 
congruentes.



A Propriedade 2 é um caso particular da Propriedade 1

Para demonstrar a Propriedade 2 basta 
usarmos a Tese da Propriedade 1 
demonstrada anteriormente. 



Devemos observar a Propriedade 2 enunciada e explicitar a 
conclusão (tese) a partir da hipótese.

Lembre-se que um triângulo é equilátero se apresentar três lados congruentes!

Hipótese

ABC é triângulo

 AB ≡ AC ≡ CB

Tese



Representação gráfica 
auxiliar (rascunho):



Demonstração:
Por hipótese, temos que o triângulo ABC é equilátero, ou seja, 
AB ≡ AC ≡ CB. 

Como AB ≡ AC, então                          (pela Propriedade 1) e 
semelhantemente AC ≡ CB, então                        .   

Dessa forma, se                             e                          então por 
transitividade das igualdades, temos que                                     .

➢ Como queríamos demonstrar (CQD).



Representação gráfica da tese:

Em triângulos equiláteros 
os três ângulos internos são 

      congruentes. 



Consequência da Propriedade 2

Sabemos que a soma dos ângulos internos de um 
triângulo é igual a 180°, isto é, S

3
=180°.

Portanto, num triângulo equilátero, a medida de 
cada ângulo interno ∝ pode ser calculada pela 
seguinte expressão: 

 



Representação gráfica da TESE:

Podemos então dizer 
que TODO TRIÂNGULO 
EQUILÁTERO É TAMBÉM 
EQUIÂNGULO.


