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GRUPO I

I.1)

(5,0v)

(2.0v) Desenhe as projecções dos pontos: A (4;-1;6); B (1;3;-5); C (5;-3;0) e
D(3;0;1). Indique o respectivo quadrante onde se encontram.
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I.2) (3.0v) Represente pelos seus traços o plano de rampa π, sabendo que: o traço 
horizontal tem 5 cm de afastamento e o traço vertical tem 4cm de cota.
Desenhe as projecções de uma pirâmide triangular situada no 1º Quadrante
com a base no Plano Horizontal de Projecção. Os pontos da base são: 
A (5;3;0), B (3;6;0) e C (1;2;0). O vértice da pirâmide é V (4;6;3).
Determine as projecções da secção obtida pelo Plano de rampa na pirâmide.

Por cada ponto marcado
Definição do Plano de rampa
Desenho da pirâmide
Projecções da secção =

(0,25v) - total de 0,75v

(0,50v)
1,5v

Total de 3,0v

(0,25v)
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GRUPO II

II.1)

(5,5v)

(2.4v) As rectas podem ser consideradas segundo posições claramente
caracterizadas relativamente aos planos de projecção. Para cada definição
identifique a(s) recta(s) correspondente(s):

Recta paralela ao Plano vertical de Projecção, pertencendo ao lugar

geométrico dos pontos que têm o mesmo afastamento.

Recta paralela simultaneamente aos planos horizontal e vertical de

projecção.

Recta oblíqua simultaneamente aos dois planos de projecção.

Recta que é concorrente com a LT e que atravessa dois quadrantes opostos .

Recta caracterizada por ter os seus dois planos projectantes horizontal e

vertical coincidentes sendo os respectivos traços perpendiculares à LT.

Recta cujo traço vertical coincide com todos os seus pontos enquanto a sua

projecção horizontal é uma recta perpendicular à LT .

•

•

•

•

•

•
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II.2) (3.1v) Determine os traços do plano paralelo ao plano O plano é
definido pela sua recta de maior declive d, que contém os pontos A(3;2;3) e
B(1; 4; 1). Os traços do plano são concorrentes no ponto C com abcissa 4 .

α

α

π π.
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GRUPO III

III.1)

(6,5v)

(3.0v) Os planos podem ser considerados segundo posições claramente
caracterizadas relativamente aos planos de projecção. Para cada definição
identifique o plano correspondente:

Plano que passa pela LT e é oblíquo em relação aos dois planos de projecção.

Não pode ser definido pelos seus traços, que coincidem com a LT, sendo-o
através de um ponto a ela exterior e que lhe pertença e da própria LT.

Plano com traço Horizontal perpendicular à LT e com o traço Vertical

oblíquo.

Plano paralelo ao Plano Horizontal de Projecção constituíndo o lugar

geométrico dos pontos com a mesma cota.

Plano com o traço horizontal paralelo à LT. Não tem traço vertical.

Plano cujos traços são ambos paralelos à LT.Atravessa sempre três

quadrantes.

Plano cujos traços são perpendiculares à LT e coincidentes.Assim sendo é

um plano duplamente projectante.

•

•

•

•

•

•
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III.2) (3.5v) Determine a intersecção de dois planos de rampa e . O Plano
existe nos II, I e IV quadrantes e os seus traços vertical e horizontal distam da
LT respectivamente 6cm e 1cm. O Plano nos II, I e IV
quadrantes e os seus traços vertical e horizontal distam da LT respectivamente
3cm e 2cm.

α απ

π também existe
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GRUPO IV

Para cada uma das afirmações seguintes, indique se é verdadeira ou falsa.

a) «Arecta de maior declive de um plano é aquela que faz o maior
ângulo com o Plano Horizontal de Projecção».

b) «Arecta de maior inclinação de um plano é aquela que faz o menor
ângulo com o Plano vertical de Projecção ».

c) «O traço horizontal de um plano de topo é perpendicular à L.T e o
traço vertical é oblíquo».

d) «Os traços de um plano são as rectas segundo as quais esse plano
intersecta os planos bissectores».

(3,0v)

(0,75v)

(0,75v)

(0,75v)

(0,75v)

FIM
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