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PONTOS PARA AS PROVAS 
 
 

 
PROVA ESCRITA: 

 
1. Estudo de Retas: Determinação de retas, posição relativa entre retas, tipos de retas abordando para cada uma: representação 

espacial e em épura, notação, posição relativa quanto aos planos de projeção, classificação completa, localização do(s) traço (s), 

análise da verdadeira grandeza e da visibilidade.  

2. Estudo de Planos: tipos, representação espacial, notação, posição relativa, classificação completa, traço(s) do plano, 

determinação do(s) traço(s) do plano em épura, retas notáveis no plano, representação em épura das retas notáveis. 

 3. Determinação e Intersecção de Planos: classificação da intersecção quanto aos tipos de planos (imediata, não imediata e 

fora dos limites da épura); representação espacial e representação em épura dos planos, determinação das retas de intersecção e 

análise de visibilidade das mesmas. 

4. Estudo de sólidos apoiados no plano horizontal: prismas, pirâmides, cilindros e cones, retos e oblíquos; cortes dos sólidos, 

representação em épura dos sólidos, do plano de corte e do tronco do sólido. Planificação do sólido e tronco.  

5. Sistemas de Projeção Ortogonal: vistas ortográficas, perspectivas isométrica e cavaleira; cortes, furos, rebaixos e rampas. 

 
 

PROVA DIDÁTICA: 
 

1. Reta qualquer: representação espacial e em épura, notação, posição relativa, classificação completa, localização dos traços, 

análise da verdadeira grandeza e da visibilidade. 

2. Reta de perfil: representação espacial e em épura, notação, posição relativa, classificação completa, localização dos traços, 

análise da verdadeira grandeza e da visibilidade. 

3. Plano de Rampa: representação espacial, notação, posição relativa, classificação completa, traços do plano, retas notáveis no 

plano, representação em épura das retas notáveis. 

4. Plano Qualquer: representação espacial, notação, posição relativa, classificação completa, traços do plano, retas notáveis no 

plano, representação em épura das retas notáveis. 

5. Intersecção de Planos - não imediata: representação espacial e representação em épura dos planos, determinação das retas 

de intersecção e análise de visibilidade das mesmas. 

6. Sólidos apoiado no plano horizontal - prismas retos e oblíquos: representação em épura, corte, planificação do sólido e do 

tronco. 

7. Sólidos apoiado no plano horizontal - pirâmides retas e oblíquas: representação em épura, corte, planificação do sólido e do 

tronco. 

8. Sistema de projeção ortogonal: vistas ortográficas. 

9. Sistema de projeção ortogonal: perspectivas isométrica e cavaleira; cortes e cortes em perspectiva. 
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