I
(Respostas obrigat6rias)
I.Determine graficamente a amplitude do dngulo formado pela recta r com o plano obliquo a.

Dados

- a recta r 6 paralela ao eixo x e tem 4 de afastamento e 6 de cota;

- os traqos, horizontal e frontal, do plano a fazem com o eixo x, respectivamente, angulos de 45"
e de 60" (ambos de abertura para a direita).

2. Represente um cubo, situado no 1.O diedro, de awrdo com os dados abaixo apresentados.

Utilizando a direcq8o luminosa convencional, determine a sombra pr6pria do cub0 e a sua sombra
real projectada nos planos de projecq80.
Identifique, a traqo interrompido, as arestas invislveis e a parte invislvel do contorno da sombra
projectada.
ldentifique as Breas vislveis das sombras pr6pria e projectada, preenchendo-as a tracejado ou com
uma mancha de grafite clara e uniforme.
(Se optar pelo tracejado, deverB faze-lo com linhas paralelas ao eixo x, nas Breas de sombra
prdpria, e com linhas perpendiculares as respectivas projecqaes da direcq8o luminosa, nas Breas
de sombra projectada.)
Dados

- a face [ABCD] do cub0 6 paralela ao plano frontal de projeq80;
- os pontos A e B s8o dois vertices consecutivos da face [ABCD];

- o v6rtice A tem abcissa nula, 2 de afastamento e 5 de cota;
- o v6rtice B tem 4 de abcissa e 3 de cota.

I1

(Resposta em alternativa, 1. ou 2.)
Escolha apenas um dos itens deste Grupo.
(Se responder aos dois, apenas sera considerada a resposta a 11. I.)

1. Construa urna representaqao di6drica de urn prisma hexagonal regular, situado no 1.O diedro e
corn as bases contidas em planos de rarnpa, de acordo corn os dados abaixo apresentados.

Construa uma terceira projecqao do prisma, lateral, obtida no plano de perfil de projecqao yz.
Identifique, a traqo interrompido, as arestas invislveis do s6lido.
Dados

- o ponto 0 (4; 3; 3), pertencente ao plano de rarnpa P, 6 o centro de uma das bases;

- o v6rtice J (4; 4; 9) 6 o v6rtice de maior cota da outra base do s6lido;
- os planos das bases fazem diedros de 35" corn o plano horizontal de projecqao.

2. Construa uma representaqao axonom6trica ortogonal de uma forma tridimensional cornposta por
duas piramides pentagonais regulares, de base horizontal, de acordo com os dados abaixo
apresentados.
Identifique, a traqo interrompido, as arestas invisiveis do s6lido resultante da justaposiqiio das duas
piramides.
Dados
Sistema axonom6trico:

- dirnetria:
o eixo axonom6trico y faz Bngulos de 131"30' corn os eixos axonom6tricos z e x;
(Considere os 61x0s orlentados em sentldo dlrecto: o 61x0 z, vertical, orientado positlvamente de balxo para cima, e o
eixo x, orientado posltivamente da direita para a esquerda.)

PirBmides:

- ambas as piramides tern por base o pentagono regular [ABCDE], situado num plano horizontal
corn 7 de cota;

- o centro do pentagono 6 o ponto M, que tern 4 de abcissa e 5 de afastarnento;
- o v6rtice A fica situado no plano coordenado lateral yz e tern 5 de afastamento;
- o v6rtice principal V de urna das piramides tern 10 de cota; o v6rtice principal V' da outra pidmide
pertence ao plano coordenado horizontal xy.
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