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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 problema em cada folha de prova. 
(So pode utilizar a face que tern o rect8ngulo de identificaqio impresso.) 

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

1. Determine os traqos, nos planos de projecqso, do plano obliquo a. 

Dados 
- o plano obliquo a e definido por tr6s pontos, A, B e C; 
- os pontos A e B pertencem ao bissector dos quadrantes impares: A tem -4 de abcissa e 4 de 

afastamento; B tem abcissa nula e -4 de cota; 

- o ponto C pertence ao bissector dos quadrantes pares e tem 4 de abcissa e 4 de cota. 

2. Determine as projecqbes do hexagono regular [ABCDEF], existente no espaqo do primeiro 
quadrante e contido num plano vertical n. 

Dados 
- os pontos A e B s%o os extremos do lado [AB] da figura; 

- o ponto A pertence ao Plano Horizontal de Projecq%o e tem 3 de abcissa e 3 de afastamento; 
o outro extremo e o ponto B (6; 6; 1,5). 

1. Represente, no sistema de dupla projecqao ortogonal, uma pirgmide triangular recta, de 
vertice V, com a base contida num plano de nivel v. ldentifique as arestas invisiveis com a 
convenq30 grafica adequada. 

Dados 
- a base da pirAmide e o trizngulo equilatero [ABC]; 
- o segment0 de recta [AV] e uma das tr6s arestas laterais do solido, e os seus extremos s%o os 

pontos A (-3; 5; 6) e V (0; 4; 0). 



2. A figura abaixo e constituida por tr6s vistas de uma peqa, cotadas em milimetros, no sistema de 
multipla projecqao ortogonal, metodo europeu. 

Desenhe uma representaq80 axonometrica da mesma peFa, na escala de 1:1, em perspectiva 
cavaleira. Mantenha a orientaqao da peca, mostrando as faces que sso visiveis nas tr6s vistas. 
Utilize o coeficiente de reduqao de 112 para todas as medidas marcadas segundo o eixo 
axonometrico das profundidades. Omita a representaqso das linhas invisiveis e nao faqa a 
cotagem do desenho. 

FIM 

V.S.F.F. 
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COTAC8ES 

GRUPO I 

1. Traduq%o grafica dos elementos dados .................................................. 
Processo de resoluqBo ............................................................................ 
Obten~Zio do resultado final pretendido .................................................. 
Observaqao das convensbes graficas usuais aplicaveis, rigor 

de execu@o e qualidade expressiva dos tra~ados ........................... 

9 pontos 
26 pontos 
10 pontos 

5 pontos 

50 pontos 

.................................................. 2. Traduqso grafica dos elementos dados 
............................................................................ Processo de resoluqao 

.................................................. Obtenqao do resultado final pretendido 
Observaqao das convenqdes graficas usuais aplicaveis, rigor 

........................... de execuqilo e qualidade expressiva dos tra~ados 

11 pontos 
24 pontos 
10 pontos 

5 pontos 

50 pontos 

GRUPO I1 

1. TraduqBo grafica dos elementos dados ............................................... 9 pontos 
Resoluq20 do problema ..................................................................... 32 PontoS 
Observa~ilo das conven~Bes graficas usuais aplicaveis, rigor 

........................... de execuqso e qualidade expressiva dos traqados 9 pontos 

50 pontos 

............ 2. TraduqHo grafica dos elementos dados/resoluq~o do problema 40 pontos 
..................... Rigor de execuqBo e qualidade expressiva dos traqados 10 pontos 

50 pontos 

TOTAL DA PROVA ............................................................................................................ 200 pontos 
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PROVA PRATICA DE DESENHO E GEOMETRIA DESCRlTlVA B 

Atribuiqao de cotaqbes aos itens referentes ao processo de resolu~2io: 

a) Devido a diversidade de processos graficos resolutivos, igualmente legitimos, susceptiveis de 
serem utilizados, as componentes do processo de resoluqao que sao indicadas poderao nao 
corresporider as do processo adoptado pelo examinando. 

Assim, em caso de erro, e apos analise da sequ6ncia concreta dos traqados em quest20, a 
cota~ao global prevista para qualquer destes itens podera ser diferentemente parcelada, 
desde que de forma adequada. 

b) De mod0 a possibilitar a atribui~so de uma cotaq3o a todos os seus aspectos correctos, tera 
ainda de se ter em consideraq%o que nenhurna tentativa de resoluq30 devera, necessariamente, 
ser desvalorizada na globalidade, pelo facto de apresentar erros em alguns dos traqados 
intermedios ou de os dados terem sido incorrectamente traduzidos: todos os passos 
correctos do processo deverao ser cotados, mesmo que os traqados precedentes 
estejam errados. 

Em qualquer circunstSncia, contudo, as cotaq8es relativas as figuras resultantes, pedidas 
no enunciado, so poderao ser integralmente atribuidas caso as soluq6es apresentadas 
estejam, efectivamente, correctas. 

Atri buiqso de cotaqBes aos itens referentes a qualidade expressiva: 

As cotaq6es indicadas para o item qualidade expressiva destinam-se a valorizar aspectos dos 
traqados que, devido ao rneio riscador utilizado, nao se encontram abrangidos por quaisquer 
disposiqbes normalizadoras. Mencionam-se, a titulo exemplificativo, o enquadramento do desenho, 
a adequaqao das diferencia~des introduzidas nos tipos de traqo utilizados, a regularidade do t ra~o ,  
o posicionamento e a legibilidade das notaqaes e a apresenta~ao geral do object0 grafico final. 

V.S.F.F. 
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COTAC~ES 

GRUPO I 

1. Projecqdes dos pontos A, B e C ............................................................. 9 pontos 
............................................................................ Processo de resoluqilo 26 pontos 

Representaqao de duas rectas do plano obliquo a ...................... 14 pontos 
DeterminaGao dos traces, nos planos de projec~ao, das duas 

rectas anteriores ............................................................................. 12 pontos 

Representa~ao dos traqos do plano obliquo a ....................................... 10 pontos 
Rigor dos traqados e observaqilo das convenqdes de nota~%o 

usuais aplicaveis ................................................................................. 3 pontos 
Qualidade expressiva ............................................................................... 2 pontos 

50 pontos 

2. ProjecGdes dos pontos A e B ................................................................. 4 pontos 
Projecqdes do lado [AB] ......................................................................... 2 pontos 
Representaqilo dos traqos do plano vertical .rc ........................................ 4 pontos 
Posiqilo da figura ..................................................................................... 1 ponto 
Processo de resoluqilo ............................................................................ 24 pontos 

Determina~Bo dos pontos A e 6, em rebatimento ............................. 8 pontos 
Determinaqso dos pontos C, D, E e F, em rebatimento ..................... 8 pontos 

....................... Determinaqio das projec~bes dos pontos C, D, E e F 8 pontos 

Projecqdes do hexagono regular [ABCDEF] .......................................... 10 pontos 
Rigor dos traqados e observaqilo das convenqBes de notaqilo 

usuais aplicaveis ................................................................................. 3 pontos 
Qualidade expressiva ............................................................................... 2 pontos 

50 pontos 



GRUPO 11 

1. Projecqdes dos pontos A e V .................................................................. 
Projecqdes do segment0 de recta [AV] .................................................. 
Identificaq20 do plano de nivel v ............................................................. 
Localiza~ao do centro da base do solido ................................................ 
Projecqdes dos vertices B e C ................................................................ 
Projecqdes do trisngulo equilatero [ABC] ............................................. 
Representaqio da pirdmide ..................................................................... 
Identificaqiio das arestas invisiveis ......................................................... 
Rigor dos traqados e o ~ s ~ N ~ $ % o  das convenqaes de notaqio 

usuais aplicaveis ................................................................................. 
Qualidade expressiva ............................................................................... 

6 pontos 
2 pontos 
1 ponto 
8 pontos 
8 pontos 
6 pontos 

10 pontos 
4 pontos 

3 pontos 
2 pontos 

50 pontos 

2. Posicionamento dos eixos axonometricos .............................................. 6 pontos 
Escalas axonometricas dos tres eixos .................................................... 2 pontos 
Escala de desenho .................................................................................. 2 pontos 

......................................................................... Desenho da forma dada 30 pontos 
Rigor dos traqados .................................................................................. 6 pontos 

............................................................................. Qualidade expressiva 4 pontos 

50 pontos 

TOTAL DA PROVA ............................................................................................................ 200 pontos 

V.S.F.F. 
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