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1." FASE 
1." CHAMADA 

PROVA PRATICA DE DESENHO E GEOMETRIA DESCRlTlVA B 

Esta prova 6 constituida por dois grupos de itens. 

A prova deve ser resolvida a lapis, na escala 1:l. 
As coordenadas est%o expressas em centimetros e s%o indicadas 

pela seguinte ordem: abcissa; afastamento; cota. 

Resolva apenas um problerna em cada folha de prova. 
(So pode utilizar a face que tem o rect2ngulo de identifica~ao impresso.) 

V.S.F.F. 
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0 s  itens deste grupo referem-se ao sistema de dupla project$io ortogonal. 

1. Determine o ponto de intersecqZio I da recta obliqua r com o plano de rampa p. 

Dados 
- a  recta obliqua r contem o ponto A (4; 4; 2), intersecta o Plano Vertical de Projec~Go num 

ponto V, corn abcissa nula, e as suas projec~bes s i o  paralelas; 
- o plano de rampa p contem o ponto H (2; -9; 0) e tem os t ra~os  coincidentes. 

2. Determine as projecqdes dos pontos I e Q, que s%o os traqos da recta de perfil p nos planos 
bissectores, respectivamente, dos quadrantes pares e impares. 

Dados 
- a recta p contem os pontos A e H; 
- o ponto A fica situado no segundo quadrante e tern -3 de afastamento e 5 de cota; o ponto H 

pertence ao Plano Horizontal de Projec~%o e tem 7 de afastamento. 

1. Represente, no sisterna de dupla projecq%o ortogonal, um paralelepipedo rectdngulo, situado no 
espaqo do primeiro quadrante, identificando as arestas que forem invisiveis corn a convenqao 
grafica adequada. 

Dados 
- os pontos A (-4; 5; 3) e G (4; 5; 6) sao dois vertices opostos do solido; 
- as faces [ABCD] e [EFGH] est%o, respectivamente, contidas nos planos de nivel v, e v2; 
- o vertice B tem -2 de abcissa e tem maior afastamento que o ponto A. 














