
 

 
 

Prova Prática de Geometria Descritiva 

 

Duração:150 minutos. 

Prova sem consulta. 

______________________________________________________________________ 

 

 

1. 1.  Interseção de Planos. (5 valores)   

Determine as projeções da reta de intersecção i do plano de rampa   com o plano topo , 

com base nas seguintes indicações: 

- O plano  de rampa  é definido pelo ponto A (0,0,3), e pelo ponto B(0,0,5) 

- O plano  de topo e o seu traço frontal faz 45º (abertura para a esquerda) 

 

2. Distância entre planos paralelos. (5 valores)   

Identifique a distância em verdadeira grandeza entre dois planos   e , considerando que o 

plano  está definido pelos pontos A(4,4,2) e B(5,5,1), e o traço horizontal de  faz um ângulo 

de 45º com o eixo x, abertura para a esquerda. E intercepta o eixo de x na abcissa -5. 

 

3. Determine as projeções e a verdadeira grandeza da secção produzida pelo plano de topo r 

numa pirâmide quadrangular. (5 valores)  

Dados: 

- O plano de topo faz 60º (abertura para a direita) com o plano horizontal. E intercepta o plano 

horizontal num ponto de abcissa 1. 

- A pirâmide quadrangular regular A,B,C,D, assente no plano horizontal e cujo ponto A tem  

(2,2,0) e o ponto (-2,4,0). Tenha presente que o segmento AB é uma diagonal da base, e a 

pirâmide tem altura de 5. 

 

4. Construa uma representação axonométrica ortogonal de uma forma tridimensional compos-

ta por um cilindro e um cubo. (5 valores)  

Utilize como referência os seguintes dados: 

 

Sistema axonométrico: 

-Dimetria: a projeção do eixo y faz ângulos de 125º, e de 110º com as projeções dos eixos x e 

z, respectivamente. 

(Nota: Considere os eixos orientados em sentido direto: o eixo z, vertical, orientado positiva-

mente, de baixo para cima, e o eixo x, orientado positivamente, da direita para a esquerda). 

 

Sólidos: 

-Têm um eixo comum contido numa recta vertical. 

 

Cilindro: Com diâmetro de 5 e altura de 6, com a base sobre o plano xy. 

 

Cubo: A base inferior do cubo está inscrita no circulo que define a base superior do cilindro, 

sabendo que as arestas coincidem com esse mesmo circulo. Duas das faces verticais do cubo 

fazem um ângulo de 30º com z,y. 


