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.

1 Representação do Ponto e da Recta

1. Represente os seguintes pontos, usando uma linha de referência para cada um deles:

(a) A (3; 4), B (−1; 1), C (0;−2), D (−2;−2).
(b) ponto P situado em β24 e ponto Q situado entre ϕ0 e β24, ambos do 2

o quadrante.

(c) ponto R de cota −2.5cm, sobre o plano frontal de projecção.

2. Represente as projecções dos pontos A e B, dos 1o e 2o quadrantes, respectivamente,

situados sobre a mesma projectante frontal; o ponto A tem 1.5cm de cota e o valor absoluto

do afastamento de B é menor do que o de A.

3. Represente as projecções de dois pontos C e D, de ν0, simétricos em relação ao eixo X; o

ponto C tem 2cm de afastamento.

4. Represente as projecções de um ponto A situado no 1oquadrante e sobre o β13. Em seguida,

represente as projecções dos seguintes pontos:

(a) ponto B simétrico de A em relação ao eixo X;

(b) ponto C simétrico de B em relação a ϕ0;

(c) ponto D simétrico de C em relação a ν0.

5. Represente o ponto A (5; 0) e os pontos B, C e D, de modo a obter um quadrado com 4cm

de lado, paralelo ao plano frontal e pertencente ao 1oquadrante.

6. Determine as coordenadas do ponto A e indique qual a sua posição no espaço, sabendo

que este ponto é simétrico de B em relação ao β13, B é simétrico de C em relação a ν0 e

C é simétrico de D (4; 2) em relação a ϕ0.

7. Represente as projecções dos pontos R e S, sabendo que:

• estão situados na mesma projectante horizontal e em quadrantes diferentes;

• R pertence ao β24 e tem −2cm de afastamento;

• a cota de S, em valor absoluto, é maior do que o afastamento de R.

Conclua a que octante pertence o ponto S.

8. Represente as projecções de um segmento de recta frontal, com 5cm de comprimento e que

faz com o plano horizontal um ângulo de 60o (a.p.d.); o ponto médio do segmento tem 2cm

de afastamento e 4.5cm de cota.



Dep. de Eng. Civil da F.C.T.U.C. - Geometria Descritiva - 2005/2006 2

9. Sendo r a recta definida pelos pontos R (0; 1; 2) e S (3.5; 5; 4),

(a) determine os seus traços em ν0, ϕ0, β13 e β24;

(b) indique os quadrantes por onde a recta passa;

(c) indique um ponto da recta em cada um desses quadrantes.

10. Pelo ponto P (−2;−3.5) conduza uma recta paralela ao β13 e determine os seus traços nos
planos de projecção e no β24.

11. Pelo ponto A (−2; 3) conduza uma recta paralela ao β24 e cujas projecções façam um ângulo
de 30o com o eixo X. Determine os seus traços nos planos de projecção e no β13.

12. Considere um recta vertical com 3cm de afastamento e determine os seus traços nos planos

de projecção e nos bissectores.

13. Dados uma recta e um ponto que lhe seja exterior, conduza pelo ponto uma recta que seja:

(a) paralela à recta dada;

(b) concorrente com a recta dada;

(c) enviesada com a recta dada.

14. Represente, pelas suas projecções, duas rectas r e s e determine os seus traços nos planos

de projecção, sabendo que:

• as rectas são paralelas;

• a recta r contém um ponto do 2oquadrante;

• a recta s contém um ponto do 4oquadrante.

15. Dados uma recta r qualquer e um ponto P que não lhe pertence, represente pelas suas

projecções:

(a) uma recta s concorrente com r num ponto do β13 e que passa por P ;

(b) uma recta m concorrente com r num ponto do β24 e que passa por P .

16. Dadas duas rectas oblíquas, não concorrentes, represente as projecções de uma recta ver-

tical que as intersecte.

17. Considere uma recta oblíqua r definida pelos pontos A (−3;−2; 1) e B (4; 3; 6). Represente
a recta h, de cota nula, que faz com ϕ0 um ângulo de 60o (a.p.d.) e concorrente com a

recta r. Onde se situa a recta h? Que nome tem o ponto de concorrência das duas rectas?
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2 Representação do Plano e de Figuras Planas

1. Conduza por um ponto P (2; 5) uma recta vertical e outra horizontal que faz 45o com o

plano frontal de projecção.

Classifique o plano definido pelas duas rectas e determine os seus traços nos planos de

projecção.

2. Determine os traços do plano α definido:

(a) pelos pontos A (5; 4; 2), B (−4;−2; 3) e C (1; 2;−3) ;

(b) pelos pontos A (0; 3; 0), B (3; 0; 5) e C (6.5;−1;−1) ;

(c) por duas rectas horizontais de frente, r e s, tais que:

• r tem 1.5cm de cota e 2cm de afastamento;

• s tem 3cm de cota e 2.5cm de afastamento.

3. Determine uma recta horizontal de cota 2cm e uma recta frontal de afastamento 3cm

contidas num plano definido:

(a) por duas rectas concorrentes, r (A,B) e s (B,C), sendo A (2;−3; 2), B (5; 1; 4) e
C (10;−3;−1.5);

(b) pelos seus traços, sabendo que o traço frontal faz um ângulo de 30o (a.p.d.) e o traço

horizontal faz um ângulo de 60o (a.p.e.).

4. Determine uma recta de um plano, conhecida uma das suas projecções, sabendo que:

(a) o plano é dado por duas rectas concorrentes e a projecção dada da recta passa pelo

ponto de intersecção;

(b) o plano é dado por um dos seus traços e as projecções da recta são paralelas.

5. Sendo α um plano oblíquo dado pelos seus traços, determine uma recta r desse plano que

esteja contida no β24.

6. Considere o plano de rampa α cujos traços, horizontal e frontal, distam do eixo X,

respectivamente, 3cm e 2cm. Determine uma recta r desse plano que esteja também

contida no β13.

7. Verifique se o ponto P (1; 3; 5) pertence a um plano:

(a) dado pelos pontos A (0; 3; 2.5), B (2; 4; 3.5) e C (5; 2; 1);

(b) dado pelos seus traços.
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8. Determine os traços de um plano definido por uma recta de perfil p (A,B), com A (2; 4) e

B (3; 3), e por uma recta s do β13 cuja projecção horizontal faz um ângulo de 30o (a.p.e.)

com o eixo X.

9. Represente, pelos seus traços, um plano α definido pela recta r paralela ao β24 e pas-

sando pelos pontos A (3; 2; 5) e B (5; ?; 2) e uma recta horizontal h que passa pelo ponto

P (3;−1.5; 2.5).

10. Determine as projecções de um quadrado [ABCD], sabendo que:

• o quadrado é paralelo a ϕ0;

• a diagonal [AC] é vertical e mede 4cm;

• o ponto A (3; 0.5) é o vértice de menor cota.

11. Determine as projecções de um triângulo equilátero [ABC], sabendo que:

• está contido num plano frontal;

• o vértice B pertence ao β13 e tem 1cm de cota;

• o vértice A tem 4cm de cota;

• A0B0 = 2cm.

12. Represente, pelas suas projecções, uma circunferência contida num plano de frente β com

2cm de afastamento. O raio da circunferência mede 3cm e o centro O tem 3.5cm de cota.

13. Determine as projecções de um hexágono regular [ABCDEF ] contido num plano de nível

de cota 1.5cm, sendo A (0; 2; ?) e B (3; 2; ?).

14. Determine as projecções de um losango, sabendo que:

• está contido no 1odiedro, num plano horizontal de cota 2.5cm;

• o lado mede 6cm;

• um dos lados pertence ao β13;

• a medida da amplitude de um dos ângulos formado por lados consecutivos é de 45o.

15. O triângulo isósceles [ABC], de base AB = 4cm e de altura 5cm, está contido num plano

vertical δ que faz 45o com ϕ0 (a.p.e.). Determine as suas projecções, sabendo ainda que

está contido no 1odiedro, a base é vertical com 3cm de afastamento e o vértice A é um

ponto do β13.
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3 Posições Relativas: Paralelismo e Perpendicularidade

I entre Rectas;
I entre Planos;
I entre Rectas e Planos.

1. Represente, pelas suas projecções, duas rectas r e s, sabendo que:

• são paralelas;
• definem um plano vertical que faz um ângulo de 30o (a.p.d.) com o plano frontal de

projecção;

• a recta r contém o ponto R (0; 2; 1.5) e a sua projecção frontal forma um ângulo de

45o (a.p.e.) com o eixo X;

• a recta s contém o ponto S (−2; ?; 2).

2. Considere o plano α cujos traços horizontal e frontal fazem, com o eixo X, ângulos,

respectivamente, de 60o e 30o, de aberturas para a esquerda. Pelo ponto P (3; 1.5), cuja

linha de referência contém o ponto de intersecção do plano α com o eixo X, conduza a

recta frontal r paralela a α.

3. Considere o plano α cujos traços frontal e horizontal fazem, com o eixo X, ãngulos de 30o

(a.p.e.) e 60o (a.p.d.), respectivamente. Pelo ponto P (2; 4), cuja linha de referência está

situada 1cm à esquerda do ponto de intersecção do plano com o eixo X, conduza uma

recta paralela a α e oblíqua em relação aos planos de projecção.

4. Determine os traços do plano de rampa β, sabendo que:

• P (0; 2; 3) ∈ β;

• β é paralelo à recta r (R,S), sendo R (3; 1; 1.5) e S (6; 5; 3).

5. Represente o plano α definido pelas rectas r e s, tais que:

• r ∩ s = {P}, com P (0; 2; 2);

• r está contida no β13 e as suas projecções formam 45o (a.p.e.) com o eixo X;

• s é uma recta horizontal e forma com ϕ0 um ângulo de 30o (a.p.d.).

Pelo ponto A (5; 3; 1) conduza o plano β paralelo a α.

6. Represente o plano θ, paralelo ao β13, por duas rectas concorrentes num ponto P (2; 5),

sendo uma delas oblíqua e a outra horizontal de frente. Represente também o plano θ

pelos seus traços.
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7. Por um ponto P (−2;−3) conduza uma recta r perpendicular a uma recta horizontal h,

sabendo que esta forma com ϕ0 um ângulo de 45o (a.p.e.) e que o seu traço frontal é um

ponto de cota −3.

8. Considere a recta frontal f com 2cm de afastamento e que forma com ν0 um ângulo de 30o

(a.p.e.). Represente a recta r, sabendo que:

• r está contida no β24;

• r é concorrente com f ;

• r é perpendicular a f .

9. Dado um plano projectante frontal α que faz um ângulo de 45o (a.p.d.) com ν0, conduza,

pelo ponto P (4; 2.5) pertencente a α, a recta r perpendicular a α.

10. Dado um plano e um ponto exterior, conduza pelo ponto a recta perpendicular ao plano,

sabendo que:

(a) o ponto pertence ao β24 e o plano é definido pelos seus traços;

(b) o plano é definido por duas rectas concorrentes.

11. Dado um plano α cujos traços são coincidentes e o traço frontal faz um ângulo de 30o (a.p.e.)

com o eixo X, determine o ponto P (2; 1.5) do plano e represente a recta r perpendicular

a α nesse ponto.

12. Dado o plano α cujos traços, horizontal e frontal, formam com o eixo X ângulos de 45o e

30o (a.p.d.), respectivamente, e dada a recta r, horizontal de frente, de afastamento 4cm e

cota 3cm, conduza por r o plano β perpendicular a α.

13. Dado o plano π cujos traços horizontal e frontal formam com o eixo X ângulos, respecti-

vamente, de 60o (a.p.d.) e 30o (a.p.e.) e se cruzam no ponto de abcissa 1, conduza pelo

ponto P (1; 4;−2) o plano de topo perpendicular a π.

Questões de Exames

*14. Dada a recta definida pelos pontos A (0; 3; 1) e B (6; 7; 6), represente, pelos seus traços, o

plano α perpendicular à recta e que passa pelo ponto P (4; 1; 2).

*15. Conduza pela recta oblíqua r o plano γ perpendicular ao plano oblíquo α e determine os

seus traços, tendo em consideração que:

• a recta r é paralela ao β13, passa pelo ponto A (0; 2; 5) e a sua projecção horizontal

faz um ângulo de 45o com o eixo X (a.p.d.);
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• os traços horizontal e frontal do plano α fazem com o eixoX, respectivamente, ângulos
de 45o e 30o (a.p.e.), intersectando-o num ponto com 0cm de abcissa.

*16. Conduza pelo ponto P (0; 4; 2) o plano γ perpendicular a dois planos oblíquos α e β e

determine os seus traços, sabendo que:

• os traços horizontal e frontal do plano α fazem com o eixoX, respectivamente, ângulos
de 50o e 60o (a.p.e.), intersectando-o no ponto com 0cm de abcissa.

• os traços horizontal e frontal do plano β fazem com o eixoX, respectivamente, ângulos
de 40o e 75o (a.p.d.), intersectando-o no ponto com −2cm de abcissa.

*17. Considere a recta f , horizontal de frente, que passa pelo ponto A (0;−3;−2) e a recta
oblíqua r paralela ao β24, cuja projecção horizontal faz um ângulo de 30o com o eixo X

(a.p.d.) e que contém o ponto B (5; 2; 3). Conduza por f um plano paralelo a r e determine

os seus traços.
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4 Intersecção de Planos e Intersecção de Rectas comPlanos

1. Considere o plano α cujos traços, horizontal e frontal, fazem com o eixo X ângulos de 30o

e 45o (a.p.d.), respectivamente.

(a) Defina o plano α por duas rectas concorrentes no ponto P (0.5; 2.5) desse plano;

(b) Determine a intersecção de α com o plano bissector β24.

2. Determine a intersecção de dois planos, sendo:

(a) ambos os planos verticais;

(b) um plano vertical e outro de topo;

(c) um plano qualquer e outro vertical;

(d) ambos os planos quaisquer, cada um deles definido pelos seus traços;

(e) ambos os planos quaisquer, cada um deles definido por duas rectas concorrentes.

3. Determine a recta de intersecção dos planos oblíquos α e β, sabendo que:

• os traços horizontal e frontal do plano α fazem com o eixo X ângulos de 45o e 60o

(a.p.e.), respectivamente, intersectando este eixo no ponto de abcissa 0;

• o plano β é definido pelas recta de nível h e pela recta r, concorrentes no ponto

P (7; 3.5; 3.5), passando a recta r pelo ponto Q (5.5;−1; 5) e sendo a projecção hori-
zontal da recta h paralela ao traço horizontal de α.

4. Determine a intersecção dos planos oblíquos α e β, sabendo que:

• os traços de ambos os planos intersectam-se no mesmo ponto do eixo X;

• os traços de α são coincidentes e fazem um ângulo de 45o (a.p.d.) com o eixo X;

• os traços frontal e horizontal de β fazem ângulos de 60o e 30o (a.p.d.), respectivamente,
com o eixo X.

5. Determine a intersecção do plano de nível γ, de cota 3cm, com um plano oblíquo δ, per-

pendicular a β24 e contendo o ponto P (4; 5).

6. Dados os planos α e θ, determine a recta comum aos dois planos, sabendo que:

• o plano α, de rampa, é definido pelo traço horizontal, com 2cm de afastamento e pelo

traço frontal, com −5cm de cota;

• o plano θ é de frente, com 4cm de afastamento.
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7. Determine a intersecção dos planos θ e β, sabendo que:

• o plano θ é definido pelas rectas r e s, concorrentes em O (4; 1.5; 1.5), paralelas ao β24
e cujas projecções fazem ângulos de 30o e 45o com o eixo X, respectivamente (com

abertura para o lado direito deste eixo);

• β é um plano passante que contém o ponto P (0; 3.5; 1);

8. Determine a intersecção dos planos γ e α, sabendo que:

• γ é um plano projectante horizontal que forma com ϕ0 um diedro de 75o (a.p.d.) e

cujo traço horizontal intersecta o eixo X no ponto de abcissa 6;

• o plano α é definido pelas rectas concorrentes a e b, sendo a (A,B) e b (B,C), com

A (0; 1.5; 2), B (−1.5; 5; 3.5) e C (−2.5;−2; 2).

9. Determine a intersecção dos planos α e β, sabendo que:

• o plano α é perpendicular a β13 e o seu traço frontal tem 4cm de cota;

• o plano β é perpendicular a β24 e o seu traço horizontal tem 2cm de afastamento.

10. Determine a intersecção de uma recta com um plano, sendo:

(a) a recta oblíqua e o plano projectante;

(b) a recta projectante e o plano oblíquo;

(c) a recta oblíqua e o plano de perfil;

(d) a recta e o plano oblíquos, sendo o plano dado por duas rectas paralelas;

(e) a recta do β24 e o plano dado pelos traços.

11. Determine a intersecção de uma rectam, contida no β13, cujas projecções fazem um ângulo

de 30o com o eixo X, com o plano de nível α de cota −2.5cm.

12. Determine a intersecção do plano de rampa α cujos traços frontal e horizontal distam, do

eixo X, 2cm e 4cm, respectivamente, com uma recta r, sendo:

(a) r uma recta vertical com 2.5cm de afastamento;

(b) r uma recta do 2o bissector que passa pelo ponto A (−3; ?).

13. Dada a recta r (E,F ), com E (3; 0; 0) e F (2; 1; 1) e dado o triângulo definido pelos vértices

A (0; 2; 1), B (1.5; 0.5; 4) e C (4; 4; 2), determine o ponto de intersecção da recta com o plano

do triângulo.
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14. Determine o ponto comum aos três planos seguintes:

• plano α, passante, definido pelo eixo X e pelo ponto P (2; 3; 4);

• plano β, oblíquo, definido pelos pontos A (−2; 1; 3), B (−; 3; 1) e C (−6; 0; 2);

• plano θ, de rampa, com traços que distam 2cm do eixo X.

15. Dados um plano, uma recta e um ponto não apostos, conduza pelo ponto a recta paralela

ao plano e que se apoia na recta dada.

16. Conduza por um ponto a recta que se apoia em duas rectas enviezadas, não pertencendo

o ponto a qualquer das rectas dadas.

17. Dados um ponto e duas rectas enviezadas, conduza pelo ponto a recta que é perpendicular

a uma das rectas e se apoia na outra.

Questões de Exames

*18. Determine a intersecção da recta r com o plano α que contém o ponto P (−2, 6) e é
perpendicular àquela recta.

O traço frontal da recta r tem a abcissa de P e a projecção horizontal de r faz 30o (a.p.d.)

com o eixo X; a projecção frontal da recta passa pela projecção horizontal de P e faz 45o

(a.p.d.) com o eixo X.

*19. Sendo dado o ponto P (0; 2; 1.5) pertencente a uma recta r paralela ao 2o bissector, deter-

mine:

(a) os traços do plano de rampa δ que contém a recta r cuja projecção frontal faz um

ângulo de 30o com o eixo X;

(b) a intersecção da recta r com o plano definido pelas rectas paralelas a e b, em que

a contém o ponto A (−5; 5; 2) e b o ponto B (−7; 4.5; 1.5); a projecção frontal de a
e a projecção horizontal de b fazem, respectivamente, ângulos de 45o (a.p.d.) e 60o

(a.p.d.) com o eixo X.

*20. Determine a intersecção da recta de topo t com o plano oblíquo α, sabendo que:

• recta t contém o ponto P com 6cm de abcissa , 4cm de afastamento e pertencente ao

β13;

• o plano α contém o ponto A (−4; 3; 2) e o seu traço frontal faz, com o eixo X, um

ângulo de 45o (a.p.d.), intersectando-o num ponto X com 6cm de abcissa.
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*21. Determine a intersecção do plano de rampa α que contém a recta oblíqua r com o plano

projectante horizontal β definido pelos pontos A (3.5; 2) e B (1; 4), tendo em consideração

que:

• a recta r é paralela ao β24, contém o ponto C (2; 3) e a sua projecção frontal faz um

ângulo de 30o com o eixo X (a.p.d.);

• o ponto A pertence ao plano de perfil que contém o traço horizontal da recta r e o

ponto B está 4cm para a direita de A.

*22. Determine a intersecção entre os planos α e β, oblíquos, sabendo que:

• os traços horizontal e frontal do plano α fazem com o eixo X ângulos de 40o e 60o

(a.p.d.), respectivamente, intersectando-o no ponto de abcissa 0;

• o plano β é perpendicular ao β24, o seu traço frontal faz com o eixo X um ângulo de

45o (a.p.d.) e contém a recta de frente que passa pelo ponto P (−3; 4; 5).
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5 Métodos Auxiliares

Problemas Métricos - Distâncias

1. Considere o segmento de recta [AB], com A (0; 2; 2) e B (4; 4; 3.5). Transforme [AB] num

segmento:

(a) horizontal, de cota 1;

(b) de topo;

(c) de perfil;

(d) contido no 2oquadrante e no β24;

(e) horizontal de frente.

2. Dada uma recta de perfil definida pelos pontos A (5; 4) e B (1.5; 2), determine, pelo método

da mudança de planos:

(a) os traços da recta nos planos de projecção;

(b) a verdadeira grandeza do segmento de recta [AB];

3. Dado o plano oblíquo δ pelos seus traços horizontal e frontal, que fazem, com o eixo X,

ângulos de 30o e 45o (a.p.e.), respectivamente, transforme-o num plano de frente.

4. Dado o plano de rampa cujos traços horizontal e frontal distam do eixo X, 5cm e 3cm,

respectivamente, transforme-o num plano de topo.

5. Dado o plano definido por duas rectas r e s, paralelas ao eixo X e que contêm, respecti-

vamente, os pontos R (2; 1) e S (3; 3), defina-o pelos seus traços, recorrendo à mudança de

planos.

6. Determine, pelo método das rotações, a verdadeira grandeza do segmento de recta [AB],

sendo A (0; 0; 0) e B (3; 3; 3).

7. Considere uma recta de perfil que contém os pontos A (−6; 6) e B (−1.5;−2). Usando o
método das rotações,

(a) determine os traços da recta nos planos de projecção;

(b) determine a verdadeira grandeza do segmento de recta (AB);

(c) verifique se o ponto C (−3; 4), pertencente ao mesmo plano de perfil que contém a

recta, pertence também a esta recta.
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8. Determine a distância do ponto P (0;−2; 2) à recta r (X,Y ), sendoX (1.5; 2; 4.5) e Y (7; 4; 1).

9. Determine a distância do ponto P (4; 4) à recta r, sabendo que:

• o ponto e a recta situam-se no mesmo plano de topo, cujo traço frontal faz um ângulo
de 45o (a.p.d.) com o eixo X;

• a recta r é paralela ao β24 e o seu traço horizontal é um ponto com 4cm de afastamento.

10. Determine as projecções e a verdadeira grandeza do segmento de recta cuja medida repre-

senta a distância do ponto P (5; 7) à recta definida pelos pontos A (1; 5) e B (4; 2), sabendo

que os três pontos se situam no mesmo plano de perfil.

11. Determine as projecções e a verdadeira grandeza do segmento de recta cuja medida

representa a distância do ponto P (5; 4) ao plano de rampa θ cujo traço horizontal tem

6cm de afastamento e cujo traço frontal tem −3cm de cota.

12. Determine a distância do ponto P (4; 6) ao plano β, sabendo que:

• o plano β é definido peloa recta horizontal h e pela recta passante s, concorrentes no
ponto X (2; 2);

• a recta h faz, com o plano frontal de projecção, um ângulo de 30o (a.p.e.);

• as projecções de s fazem, com o eixo X, ângulos de 30o (a.p.d.);

• a linha de referência do ponto P coincide com a do ponto X;

13. Considere um plano oblíquo α cujos traços horizontal e frontal fazem, com o eixo X,

ângulos de 60o e 30o (a.p.e.), respectivamente.

(a) Represente o ponto A (2; 4) e uma recta frontal f com 4cm de afastamento, tais que

A ∈ α e f ⊂ α;

(b) Determine os pontos de α que distam 3cm de A e 1.5cm de f .

14. Os traços horizontal e frontal do plano oblíquo α fazem, com o eixo X, ângulos de 45o e

60o (a.p.d.), respectivamente. Usando o método das rotações, transforme o plano oblíquo

num plano projectante frontal, sendo o eixo de rotação a recta vertical e, contida em ϕ0 e

distando 5cm, para a direita, do ponto de intersecção dos traços do plano.

15. A projecção horizontal de uma recta r do β13 faz um ângulo de 60
o com o eixo X (a.p.d.).

Determine as projecções e a distância de um ponto P do eixo X à recta r, considerando

que P se situa 6cm à direita dos traços de r.

16. Determine a distância do ponto P (4.5; 4) à recta r, sabendo que:
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• r é uma recta passante e as suas projecções horizontal e frontal fazem, com o eixo X,

ângulos de 40o e 60o (a.p.d.), respectivamente;

• o ponto P pertence ao plano de perfil que dista 3cm, para a esquerda, dos traços da

recta r.

Questões de Exames

*17. Usando o método auxiliar de mudança de planos de projecção, determine as projecções e a

verdadeira grandeza do segmento de recta cuja medida representa a distância do ponto P

ao plano α, definido pelas rectas n e f , concorrentes no ponto O (2; 3), atendendo a que:

• a recta n é de nível e faz com o plano frontal de projecção um ângulo de 30o (a.p.d.),
no espaço do 1odiedro;

• a recta f é de frente e faz com o plano frontal de projecção um ângulo de 45o (a.p.d.),
no espaço do 1odiedro;

• o ponto P pertence ao plano frontal de projecção, situando-se na projectante frontal

de O.

*18. Dados os pontos P (0; 6; 1.5), A (0; 1.5; 3), B (2.5; 4; 5.5) e C (6; 3; 1.5), determine as pro-

jecções e a verdadeira grandeza do segmento de recta cuja medida representa a distância

do ponto P ao plano do triângulo [ABC]:

(a) usando o método da mudança de planos;

(b) usando o método das rotações.

*19. Determine as projecções e a verdadeira grandeza do segmento de recta cuja medida

representa a distância do ponto P (0; 2; 0) à recta r do β24 que contém o ponto A (6;−3; 3)
e cuja projecção frontal faz com o eixo X um ângulo de 30o (a.p.d.).
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6 Métodos Auxiliares

Problemas Métricos - Ângulos e Áreas

1. Dadas as rectas n, de nível e f , de frente, concorrentes no ponto P (2; 3), determine a

amplitude do ângulo por elas formado, sabendo que fazem, com ϕ0 e ν0, respectivamente,

ângulos de 400 (a.p.e.).

2. Dadas as rectas r (A,B) e s (B,C), determine a amplitude do ângulo por elas formado,

sabendo que A (0; 6.5; 5), B (2; 4.5; 6) e C (4; 7; 1).

3. Determine a amplitude do ângulo formado pela recta vertical v, cujo traço horizontal é o

ponto H (3; 4; 0) e a recta oblíqua r paralela ao β24, que passa pelo ponto A (0; 2; 3.5) e

tem projecção vertical a fazer um ângulo de 600 com o eixo X (a.p.d.).

4. Dada uma recta oblíqua r e dado um ponto A que lhe seja exterior, conduza por A uma

recta s que faça com r um ângulo de 300 e que nela se apoie.

5. Dada a recta s definida pelos seus traços frontal F (0; 0; 4) e horizontalH (3; 2; 0), determine

a amplitude do ângulo que a recta faz com ν0.

6. Determine a amplitude do ângulo que a recta frontal f , definida pelos pontos A (0; 3; 3) e

B (4; 3; 5) , faz com o plano oblíquo α, sabendo que:

• α é perpendicular ao β24;

• α passa pelo ponto do eixo X com abcissa 7;

• o traço frontal de α faz um ângulo de 600 (a.p.e.) com o eixo X.

7. Determine a amplitude do ângulo que a recta r (A,B) faz com o β24, sendo A (−3.5; 3.5; 6)
e B (0; 5; 31.5).

8. Determine a amplitude do ângulo formado pelos planos oblíquos α e β, sabendo que:

• os traços horizontal e frontal de α fazem com o eixo X ângulos de 600 e 350, respec-

tivamente (a.p.d.);

• os traços horizontal e frontal de β fazem com o eixo X ângulos de 500 e 600, respec-

tivamente (a.p.e.);

• a distância entre os pontos de intersecção do eixo X com os planos α e β é de 9cm.

9. Represente, pelos seus traços, um plano de rampa que faça com ν0 um ângulo de 450, no

1oquadrante, e que contenha o ponto P (3; 4).
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10. Dado o plano α, cujos traços horizontal e frontal fazem com o eixo X, no semi-plano

horizontal anterior e no semi-plano frontal superior, respectivamente, ângulos de 450 (a.p.e.),

determine a amplitude do ângulo que α faz com ν0.

11. Considere os planos de rampa α e β, tais que:

• os traços frontal e horizontal de α distam do eixo X, respectivamente, 6cm e 4cm;

• os traços frontal e horizontal de β distam do eixo X, respectivamente, −1cm e −3cm.

(a) Determine a amplitude do ângulo definido pelos planos α e β.

(b) Determine, pelos seus traços, o plano bissector de α e β.

12. Determine a amplitude do ângulo entre um plano de rampa cujos traços horizontal e

frontal distam, do eixo X, 4cm e 5cm, respectivamente, com um plano oblíquo β cujos

traços horizontal e frontal fazem ângulos de 600 e 450 (a.p.e.) com o eixo X.

13. Considere um plano θ cujos traços frontal e horizontal fazem com o eixo X ângulos de 450

e 350, respectivamente. Os pontos A (3;−0.5) e B (4.5; 1) desse plano são os extremos de
uma das diagonais de um rectângulo contido no plano, as quais fazem, entre si, um ângulo

de 80o. Nestas condições, determine:

(a) a área do rectângulo;

(b) as projecções dos restantes vértices, C e D.

14. Um plano oblíquo α é definido por uma recta de nível n com 1cm de cota e que faz um

ângulo de 45o com ϕ0 (a.p.d.) e por um ponto P (1; 5). A linha de referência do ponto P

situa-se 5cm à direita da linha de referência do traço da recta.

Represente as projecções de um triângulo equilátero contido em α, sabendo que um vértice

é o ponto P e o lado oposto está contido em n.

15. Represente as projecções de um triângulo equilátero inscrito numa circunferência com 2cm

de raio. O triângulo está contido num plano de topo que faz um ângulo de 30o com ν0

(a.p.e.), um dos lados é de topo e o vértice oposto tem 1cm de cota e 3cm de afastamento.

16. Represente as projecções de um hexágono regular com 3cm de lado, existente num plano

oblíquo α, sabendo que:

• o traço horizontal de α faz um ângulo de 45o com o eixo X (a.p.d.);

• o hexágono tem um lado em ν0 e outro em ϕ0; estes lados são contíguos.



Dep. de Eng. Civil da F.C.T.U.C. - Geometria Descritiva - 2005/2006 17

Questões de Exames

*17. Usando o método auxiliar de mudança dos planos de projecção, determine a verdadeira

grandeza do ângulo formado pelos planos α e β, tendo em atenção que:

• os traços frontal e horizontal de α fazem com o eixo X ângulos de 600 e 450,

respectivamente, de aberturas para a esquerda, no espaço do 1o diedro;

• os traços frontais dos planos são paralelos e os seus pontos de intersecção com o eixo
X distam 4cm entre si, ficando o traço frontal de β à direita do de α;

• o traço horizontal de β faz com o eixo X um ângulo de 30o (a.p.e.), no espaço do

1o diedro.

*18. Represente um plano paralelo ao β13 por duas rectas concorrentes num ponto P (4; 2), em

que uma delas é oblíqua e tem a sua projecção frontal formando um ângulo de 45o (a.p.d.)

com o eixo X, e a outra é horizontal de frente.

Determine a verdadeira grandeza do ângulo entre aquelas duas rectas.
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7 Representação de Poliedros

1. Represente as projecções de uma pirâmide triangular regular recta assente no plano frontal

de projecção e cuja altura é tal que a pirâmide tem o seu vértice no β13. O raio da

circunferência circunscrita à base é igual a 3cm e o triângulo inscrito tem um vértice sobre

o eixo X.

2. Determine as projecções de um prisma quadrangular regular recto cuja base [ABCD] está

contida no plano horizontal de projecção. O lado [AB] mede 4.5cm e está contido numa

recta r que faz 30o com o eixo X (a.p.d.). O vértice A tem 1cm de afastamento e a altura

do prisma é de 2.5cm.

3. Considere uma pirâmide oblíqua cuja base é um pentágono regular de nível com cota igual

a 3cm, inscrito numa circunferência de 3.5cm de raio. A altura é de 8cm e uma das arestas

laterais é frontal. com afastamento nulo, e mede 13cm.

(a) Represente as projecções da pirâmide.

(b) Referencie os contornos aparentes da pirâmide.

(c) Determine as projecções dos pontos da superfície do sólido com 6cm de cota e per-

tencentes ao plano de perfil que contém o vértice da base situado mais à direita.

4. Represente as projecções de uma pirâmide pentagonal regular e de um cubo, atendendo às

seguintes condições:

• A pirâmide assenta em ϕ0 e o vértice, com 10cm de cota, pertence ao β13. O raio da

circunferência circunscrita à base mede 3.5cm e o vértice A da aresta lateral de perfil

[V A], é o de menor cota;

• O cubo, com 5cm de aresta, situa-se à esquerda da pirâmide, tendo uma face assente

em ν0 e uma aresta de afastamento nulo. A projecção horizontal da face situada

mais à direita e que contém a aresta de afastamento nulo coincide com a projecção

horizontal da aresta lateral da pirâmide situada mais à esquerda.

5. Determine as projecções de uma pirâmide quadrangular regular recta assente num plano

de topo α que faz 50o com ν0 (a.p.d.). A altura é de 6cm e os lados da base medem 4cm,

sendo dois deles frontais. O vértice A da base tem 3cm de cota e pertence ao β13.

6. Determine as projecções de um prisma recto de bases quadrangulares assente num plano

vertical θ que faz 30o com ϕ0 (a.p.d.).Os lados das bases medem 4cm, sendo dois verticais

e dois de nível, em cada base. Na base inferior, o vértice mais próximo do eixo X é o ponto

A (1; 2). A altura do prisma é de 5cm.
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7. Represente as projecções de uma pirâmide hexagonal cuja base está assente num plano de

topo α que faz um ângulo de 45o (a.p.e.) com ν0. O traço horizontal de α intersecta o eixo

X no ponto de abcissa 0. O vértice da pirâmide é o ponto V (−1; 6; 4) e a base tem uma

aresta assente em ν0 e um vértice em ϕ0, sendo o raio da circunferência circunscrita à base

igual a 3cm.

8. Determine as projecções de um prisma triangular regular recto com eixo frontal, 10cm

de altura e com base [ABC] situada num plano de topo θ que faz 60o com ν0 (a.p.e.).

O vértice A, situado no traço frontal do plano θ, tem cota igual a 3.5cm e o ponto B,

pertencente ao traço horizontal de θ, tem 4cm de afastamento.

9. Os pontos A (−2; 3; 2) e C (2; 5; 2) são vértices opostos de um quadrado [ABCD], contido

num plano horizontal.

O quadrado é a base de um prisma oblíquo situado no 1oquadrante e com 6cm de altura.

As arestas laterais do prisma estão contidos em rectas frontais que fazem, com o plano ν0,

ângulos de 60o (a.p.d.).

(a) Represente as projecções do prisma e indique os seus contornos aparentes.

(b) Represente as projecções de um ponto M , com 5cm de cota, pertencente a uma face

lateral do prisma e invisível em projecção horizontal e frontal.
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8 Representação do Cone, do Cilindro e da Esfera

1. Considere um cone de revolução de base horizontal e vértice V de cota nula. O afastamento

do eixo e o raio da base são iguais a 3.5cm. A altura do cone é tal que as geratrizes do

contorno aparente fazem ângulos de 60o com ν0.

(a) Represente as projecções do sólido.

(b) Indique os seus contornos aparentes.

(c) Determine as projecções de dois pontos M e N , situados na mesma projectante

horizontal e pertencentes, respectivamente, à base e a uma das geratrizes do con-

torno aparente.

(d) Os pontos M e N são visíveis ou invisíveis?

2. Considere um cone de revolução contido no 1oquadrante e de base assente em ν0. O afas-

tamento do eixo, o raio da base e a altura são iguais a 4cm, 3.5cm e 7cm, respectivamente.

(a) Represente as projecções do cone.

(b) Represente as projecções de uma geratriz que contenha um ponto M da superfície

cónica com 5.5cm de afastamento.

(c) Represente o plano tangente ao cone ao longo da geratriz referida anteriormente.

(d) Represente, pelos seus traços, o plano tangente considerado anteriormente.

3. Considere um cone de revolução com base frontal e contido no 1oquadrante. O extremo

do diâmetro vertical da base, mais próximo de ν0, pertence ao β13. O vértice é o ponto

V (7; 4) e o raio da base mede 3.0cm.

(a) Represente as projecções do cone.

(b) Represente um ponto P da superfície cónica, situado no 1o Bissector e com 2.5cm de

afastamento.

(c) Defina, por duas rectas concorrentes, o plano tangente ao cone no ponto P .

4. Considere um cilindro de revolução com as seguintes características:

• está situado no 1oquadrante e as bases são de nível;

• a base mais próxima de ν0 tem 1cm de cota;

• o ponto C, de menor afastamento da base inferior e o ponto H, de maior afastamento

da base superior, pertencem ambos ao β13;
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• o raio das bases mede 3cm.

(a) Determine os contornos aparentes do cilindro.

(b) Represente as projecções de dois pontos M e N da superfície cilíndrica do sólido,

situados na mesma projectante frontal. Os pontos são visíveis oi invisíveis?

(c) Represente o plano tangente ao cilindro, no ponto M .

5. Considere um cilindro de revolução com uma das bases contida num plano vertical α que

faz um ângulo de 60o com ϕ0 (a.p.d.). Um dos pontos desta base tem afastamento nulo, o

diâmetro é igual a 5cm e o seu centro tem 2.5cm de cota. O cilindro tem 7.5cm de altura.

(a) Represente as projecções do cilindro.

(b) Represente as projecções de dois pontos M e N da superfície cilíndrica, situados na

mesma projectante horizontal, sabendo que têm 6cm de afastamento e que pertencem

a um plano de perfil que passa pelo ponto médio do eixo do cilindro.

6. Um cone é definido pelo vértice V (5; 2; 1) e pela base, situada num plano de topo α que

faz um ângulo diedro de 45o com ν0 (a.p.e.). Considerando que o raio da base mede 3cm

e o centro é o ponto O (0; 4; 2), determine:

(a) O ponto M da superfície, com 2.5cm de afastamento.

(b) O plano tangente à superfície, no ponto M .

7. Um cone de revolução, com 7cm de altura, é definido pelo vértice V (5; 3) e pela base

situada num plano de perfil e com raio igual a 2cm. Nestas condições:

(a) Defina os contornos aparentes do sólido.

(b) Represente o ponto M da superfície, com 2cm de cota.

(c) Defina o plano tangente à superfície, no ponto M .

8. Considerando uma esfera com 3cm de raio e com centro em O (5; 4), determine:

(a) Os contornos aparentes da superfície esférica.

(b) O afastamento do ponto M pertencente à superfície, sabendo que tem 5cm de cota.
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9 Secções Planas em Sólidos. Intersecção de uma Recta

com um Sólido.

1. Considere uma pirâmide quadrangular regular recta, com base apoiada em ν0 e em que

duas das arestas da base são paralelas a ϕ0. O vértice pertence ao β13 e tem 6cm de cota

e a aresta da base mede 4cm.

Determine a secção produzida na pirâmide por um plano de topo que faz um ângulo diedro

de 45o com ν0 (a.p.d.) e que passa pela aresta situada mais à esquerda da base da pirâmide.

2. Considere um prisma recto cujas bases são triângulos rectângulos assentes em planos de

topo que fazem com ν0 um ângulo de 60o. O triângulo [ABC], de menor cota, é definido

pelos vérticesB (0; 4) e C (3; 0) e pelo vértice A de maior afastamento, fazendo a hipotenusa

[AC] um ângulo de 60o com [BC]. A altura do sólido é igual a 6cm.

Determine a secção produzida no prisma por um plano de nível de cota 5cm.

3. Considere um cone de revolução cuja base está assente em ϕ0 e tem um ponto de cota

nula. Sabendo que o eixo tem 3cm de cota e a altura do cone é igual a 6cm, determine a

secção produzida no sólido por um plano vertical que contém o vértice e faz com ϕ0 um

ângulo de 75o.

4. Considere um cone de revolução cuja base está assente em ϕ0 e o eixo tem 4cm de cota.

O raio da base é igual a 3cm e a altura igual a 6cm. Determine as projecções da secção

produzida no cone por um plano vertical que faz um ângulo de 50o com ϕ0 e contém o

ponto médio do eixo.

5. Um cilindro de revolução tem o eixo frontal, que faz um ângulo de 45o com ν0 (a.p.d.), e

cujos extremos têm 4cm de afastamento e 2cm e 7cm de cota, respectivamente. O cilindro

dispõe ainda de uma geratriz com um ponto de cota nula. Nestas condições, determine:

(a) As projecções ortogonais do cilindro.

(b) As projecções da secção produzida no sólido por um plano projectante frontal que faz

um ângulo de 60o com ν0 (a.p.e.) e que passa pelo ponto com 5cm de cota pertencente

ao eixo do cilindro.

6. Considere um prisma de bases quadrangulares, assente num plano vertical δ que faz um

ângulo de 30o com ϕ0 (a.p.e.). Os lados das bases medem 4cm, sendo dois verticais e dois

de nível, em cada base. Na base inferior, o ponto A (1; 2) é o vértice de menor cota e de

menor afastamento. A altura do sólido é de 5cm.

Determine a intersecção com o prisma de uma recta fronto-horizontal do β13 e com 4cm

de afastamento.
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7. Considere uma pirâmide quadrangular regular cuja base está assente num plano frontal

com 1.5cm de afastamento. Duas das arestas da base são rectas horizontais de frente com

2cm e 7cm de cota, respectivamente, e medem 5cm. O vértice V da pirâmide tem abcissa

igual a 0 e 7.5cm de afastamento.

Determine a intersecção com o sólido de uma recta oblíqua do β13, que contém o ponto

P (0; 5; ?), e cuja projecção frontal faz um ângulo de 45o (a.p.d.) com o eixo X.

8. Considere uma pirâmide triangular regular recta com base de nível e em que uma das

arestas da base é um segmento fronto-horizontal contido no β13, com 1cm de afastamento

e 7cm de comprimento. Sabendo que o vértice tem 10cm de cota, determine:

(a) As projecções do sólido.

(b) A intersecção da pirâmide com uma recta r, tal que:

• r é paralela ao β24;

• a projecção horizontal de r dista 1cm da projecção horizontal de um dos outros

lados da base;

• os traços horizontal e frontal de r têm abcissas desfasadas de 5cm.

9. Determine os pontos de intersecção de uma recta oblíqua r com um cone e com um cilindro

de revolução, sabendo que r é paralela ao β24, contém o ponto de maior cota do eixo do

cone e as suas projecções fazem ângulos de 30o com o eixo X.

Os sólidos obedecem às seguintes condições:

• o cone tem a base de nível, com 7cm de cota e um ponto de afastamento nulo; o eixo

tem 3cm da afastamento e o vértice tem cota nula.

• o cilindro tem 6cm de altura e as bases de frente, estando uma delas assente em ϕ0;

o eixo tem 4cm de cota e o diâmetro das bases mede 5cm;

• a distância entre os eixos dos sólidos é de 6.5cm.

10. Considere um cilindro de revolução de eixo vertical, com altura igual a 6cm e assente num

plano de nível de cota 1cm. O eixo tem abcissa nula e 5cm de afastamento e o raio das

bases mede 3cm.

Determine a intersecção do cilindro com a recta r definida pelos pontos A (2; 4; 8) e

B (−3; 1.5; 1).

11. Considere um cone de revolução com 7cm de altura e de base assente num plano de frente

com 1cm de afastamento. A cota do centro da base e o raio são iguais a 3cm.

Determine a intersecção do sólido com uma recta horizontal de cota 4cm.
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Questões de Exames

*12. Considere uma pirâmide triangular regular recta de altura igual a 6cm e base assente num

plano de topo que faz um ângulo de 40o com ν0 (a.p.d.). A circunferência circunscrita à

base tem 4cm de raio e centro no ponto O (3; 3). Um dos lados da base é de topo e o

vértice oposto é o de menor cota.

(a) Represente as projecções do sólido.

(b) Determine a intersecção da pirâmide com uma recta do β13 cuja projecção horizontal

faz um ângulo de 60o com o eixo X (a.p.d.) e cujos traços coincidem com o ponto de

intersecção dos traços do plano da base da pirâmide.

*13. Considere um cone de revolução de altura igual a 6cm e assente num plano de nível com

1cm de cota. O afastamento do eixo do cone e o raio da base são iguais a 3cm.

Determine a intersecção do cone com uma recta frontal de afastamento igual a 2.5cm , que

faz um ângulo de 40o com ν0 (a.p.d.) e cuja abcissa do traço se encontra a 4.5cm para a

esquerda da abcissa do centro da base do cone.

*14. Considere uma pirâmide triangular regular oblíqua com a base assente num plano de perfil.

O centro da circunferência circunscrita à base é o ponto O (1; 4; 4) e vértice é o ponto

V (6; 6; 2). Um dos vértices da base é o ponto A (1; 1; 4) .

(a) Represente as projecções do sólido.

(b) Determine a intersecção da pirâmide com uma recta fronto-horizontal de afastamento

e cota iguais a 3cm.

*15. Considere uma pirâmide pentagonal regular recta com a base assente num plano projec-

tante horizontal que faz um ângulo de 60o com ϕ0 (a.p.e.). A circunferência circunscrita à

base tem 3cm de raio e centro no ponto O (5.5; 4.5). O lado da base com menor cota é um

segmento de nível. A altura da pirâmide é igual a 8cm.

(a) Represente as projecções do sólido.

(b) Determine a intersecção da pirâmide com uma recta r paralela ao β24, que contém o

ponto O e cuja projecção horizontal faz um ângulo de 45o com o eixo X (a.p.d.).
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*16. Uma pirâmide pentagonal regular recta com 6cm de altura e com base assente num plano

projectante horizontal que faz 60o (a.p.d.) com o eixo X é intersectada pela recta oblíqua

r. Determine:

(a) As projecções da pirâmide, sabendo que o polígono da base está inscrito numa cir-

cunferência de raio 3cm, cujo centro é o ponto O (4; 3) e uma das arestas da base é

vertical e situa-se à esquerda do centro.

(b) A intersecção da recta r com a pirâmide, tendo r as seguintes características:

• a sua projecção frontal faz um ângulo de 40o (a.p.d.) com o eixo X, no ponto de
abcissa −3cm para a esquerda do ponto O;

• a sua projecção horizontal faz um ângulo de 30o (a.p.d.) com o eixo X, e

passa pelo ponto de afastamento igual a 3cm da projecção horizontal do eixo

da pirâmide.

*17. Considere uma pirâmide pentagonal regular oblíqua com a base assente num plano de

perfil. O centro da circunferência circunscrita à base é o ponto O (1; 4; 4) e o vértice é o

ponto V (6; 8; 7). Um dos vértices da base é o ponto A (1; 1; 4).

Determine a intersecção, com a pirâmide, de uma recta fronto-horizontal de afastamento

e cota iguais a 5cm.


