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Exercício 1
Determinação dos traços de um plano (contendo o ponto P) paralelo a outro plano dado.
1) marcação do ponto S e da recta a;
2) determinação do ponto Q, intersecção da recta a com o plano bissector dos diedros ímpares;
3) pelo ponto Q, conduzir a recta b dada pelo enunciado;
4) determinar os traços das duas rectas, a e b;
5) determinar os traços do plano que contém as rectas anteriores;
6) sabendo que os traços do plano pedido terão que ser paralelos aos traços homónimos do plano dado,
conduz-se uma recta pelo ponto P que pode ser: uma frontal cuja projecção frontal (f2) seja paralela a f; uma
horizontal cuja projecção horizontal (h1) seja paralela a h; uma recta paralela à recta dada a ou ainda uma
recta paralela à recta b;
7) pelo(s) traço(s) da recta anterior conduzir os traços do plano pedido (paralelos aos traços do plano dado).

Exercício 2 - 1ª hipótese de resolução
Determinação do ângulo entre dois planos rebatendo o plano definido por duas rectas concorrentes
perpendiculares (ortogonais) aos planos para o plano horizontal de projecção.
1) marcação do plano oblíquo δ e do ponto R;
2) marcação do plano de topo θ contendo o ponto R;
3) traçado das rectas perpendiculares (ortogonais) aos planos δ e θ concorrentes num ponto P qualquer,
rectas p e p’;
4) determinação dos traços horizontais das duas rectas anteriores e condução do traço horizontal do plano
que contém as mesmas rectas;
5) utilização deste traço horizontal como charneira para o rebatimento desse plano sobre o P.H.P.;
6) rebatimento do ponto P através do método do triângulo do rebatimento;
7) rebatimento das duas rectas perpendiculares (p e p’) utilizando os traços horizontais das rectas;
8) o menor ângulo entre pr e p’r é o ângulo pretendido, ou seja, o ângulo entre os planos δ e θ.

Exercício 2 - 2ª hipótese de resolução
Determinação do ângulo entre dois planos rebatendo duas rectas concorrentes perpendiculares (ortogonais)
aos planos para o plano auxiliar frontal que contém uma das rectas.
1) marcação do plano oblíquo δ e do ponto R;
2) marcação do plano de topo θ contendo o ponto R;
3) traçado das rectas perpendiculares (ortogonais) aos planos δ e θ concorrentes num ponto A qualquer,
rectas p e p’;
4) traçado do plano auxiliar frontal φ contendo a recta b e o ponto A;
5) uma vez que a recta b é paralela ao P.F.P. ela pode servir de eixo para rebater a recta a sobre o plano φ,
assim, a recta b e o ponto A já se encontram rebatidos;
6) marcação de um ponto B qualquer da recta a;
7) rebatimento do ponto B sobre o plano φ através do método do triângulo de rebatimento;
8) traçado da recta a em rebatimento, definida por Ar e Br;
9) o menor ângulo entre ar e br é o ângulo pretendido, ou seja, o ângulo entre os planos δ e θ.
Jorge Marques e Estefânio Lemos

7|9

Escola Secundária de Alberto Sampaio - Braga

Julho de 2010

Proposta de correcção do exame nacional de Geometria Descritiva A (prova 708) 2ª fase

Exercício 2 - 3ª hipótese de resolução
Determinação do ângulo entre dois planos rebatendo duas rectas concorrentes perpendiculares (ortogonais)
aos planos para um plano auxiliar horizontal.
1) marcação do plano oblíquo δ e do ponto R;
2) marcação do plano de topo θ contendo o ponto R;
3) traçado das rectas perpendiculares (ortogonais) aos planos δ e θ concorrentes num ponto A qualquer,
rectas p e p’;
4) traçado de um plano auxiliar horizontal ;
5) traçado do eixo de rebatimento definido pelos pontos C e B, pontos de concorrência das rectas a e b com o
plano horizontal ;
6) uma vez que os pontos C e B pertencem ao plano horizontal , estes já se encontram rebatidos;
7) rebatimento do ponto A sobre o plano  através do método do triângulo de rebatimento;
8) traçado das rectas a e b em rebatimento, definidas por Ar, Br e Cr;
9) o menor ângulo entre ar e br é o ângulo pretendido, ou seja, o ângulo entre os planos δ e θ.

Exercício 3
Determinação das sombras própria e projectada de um prisma pentagonal regular com bases de perfil.
1) marcação dos pontos O e A e dos traços do plano de perfil que os contém;
2) marcação do plano de perfil com –5 de abcissa que contém a outra base do prisma;
3) rebatimento do primeiro plano de perfil (rebatimento dos pontos O e A);
4) construção, em V.G., do pentágono da base ABCDE;
5) contra-rebatimento dos vértices da base e construção do sólido dado;
6) para determinação da linha separatriz luz|sombra: traçado das rectas tangentes (t e t’) à V.G. da base a
fazer 45º com o eixo x;
7) para identificar os vértices da linha separatriz é preciso atender às seguintes conclusões: a base ABCDE
está iluminada e a outra base A’B’C’D’E’ está em sombra, as faces CC’D’D e DD’E’E estão em iluminadas
encontrando-se as restantes três faces do prisma em sombra;
8) a linha separatriz luz|sombra contém as arestas laterais CC’ e EE’ e a sequência compreende os
seguintes pontos: CC’D’E’EAB;
9) representa-se o tracejado da sombra própria: em projecção frontal é a face lateral CC’B’B e em projecção
horizontal é a face lateral EE’A’A;
10) determinam-se as sombras dos pontos contidos na linha separatriz luz|sombra e representa-se o
tracejado da sombra projectada (de notar que as sombras das arestas laterais CC’ e EE’ são paralelas ao
eixo x pois as referidas arestas são segmentos de recta fronto-horizontais, a sombra da aresta C’D’, por se
tratar de um segmento de recta vertical, é perpendicular ao eixo x no P.F.P., ou seja, para cima do eixo x.
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Exercício 4
Representação axonométrica ortogonal (perspectiva trimétrica) de uma forma tridimensional composta.
1) marcação dos eixos axonométricos;
2) rebatimento do plano coordenado horizontal xy através do método dos cortes;
3) marcação, sobre o plano xy rebatido, dos pontos dados R e S;
4) rebatimento do eixo z (este rebatimento foi feito isoladamente por uma questão de espaço e de economia
de traçados pois o que importava aqui era a determinação do coeficiente de redução das cotas);
5) apurado o coeficiente de redução das cotas, fez-se o contra-rebatimento dos pontos R e S;
6) construção do prisma quadrangular sabendo que, pela leitura e interpretação dos dados do enunciado, o
sólido contém uma face no plano coordenado frontal (xz) e outra face no plano coordenado de perfil (zy);
7) a base RST da pirâmide oblíqua é construída em V.G. sobre o plano coordenado horizontal e o contrarebatimento do ponto T é feito atendendo ao facto da sua cota ser idêntica às dos pontos R e S;
8) para determinação do vértice da pirâmide é feito o traçado das diagonais da face do prisma paralela ao
plano coordenado frontal xz e de maior afastamento;
9) destacam-se as arestas visíveis da forma pedida.
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