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Domínio, Tema, Conhecimentos 
Gestão do 
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MÉTODOS GEOMÉTRICOS AUXILIARES II 
▪ Rebatimento de planos não projetantes. 

FIGURAS PLANAS III 
▪ Polígonos contidos em planos oblíquos, de rampa e passantes. 

SÓLIDOS III 
▪ Pirâmides retas e prismas retos, de base(s) regular(es), situada(s) em plano(s) não-projetante(s). 
▪ Paralelepípedos retângulos com faces situadas em planos não-projetantes 

1ºPERÍODO 
72/82 

 

SECÇÕES / TRUNCAGEM 
▪ Sólido resultante ou figura da secção produzida por um plano horizontal, frontal ou de perfil em: 
- pirâmides retas e prismas retos, de base(s) regular(es), situada(s) em qualquer tipo de plano; 
- paralelepípedos retângulos com faces situadas em qualquer tipo de plano. 

▪ Sólido resultante ou figura da secção produzida por qualquer tipo de plano em: 
- pirâmides (retas ou oblíquas) e prismas (retos ou oblíquos), de base(s) regular(es), situada(s) em 

plano(s) horizontal(ais), frontal(ais)ou de perfil; 
- paralelepípedos retângulos com faces situadas em planos horizontais, frontais e/ou de perfil. 

▪ Sólido resultante ou figura da secção produzida por um plano projetante em: 
- cones (retos ou oblíquos) e cilindros (retos ou oblíquos), de base(s) circular(es), situada(s) em plano(s) 

horizontal(ais), frontal(ais) ou de perfil; 
- esfera. 
-  

INTERSEÇÃO DE RETAS COM SÓLIDOS 
Interseção de uma reta com pirâmides (retas ou oblíquas) de base regular situada(s) em plano(s) 

horizontal(ais), frontal(ais) ou de perfil. 
▪ Interseção de uma reta com prismas (retos ou oblíquos), de base(s) regular(es), situada(s) em plano(s) 

horizontal(ais), frontal(ais) ou de perfil. 
▪ Interseção de uma reta com paralelepípedos retângulos com faces situadas em planos horizontais, frontais 

e/ou de perfil. 
▪ Interseção de uma reta com cones (retos ou oblíquos) e cilindros (retos ou oblíquos), de base(s) 

circular(es), situada(s) em plano(s) horizontal(ais), frontal(ais) ou de perfil. 
▪ Interseção de uma reta com a esfera. 

 

SOMBRAS 
▪ Sombra Própria, Espacial, Projetada (real e virtual). 
▪ Direção luminosa convencional. 
▪ Sombra Projetada, nos planos de projeção, de qualquer ponto, segmento de reta ou reta. 
▪ Sombras Própria e Projetada, sobre os planos de projeção, de polígonos contidos em qualquer tipo de 

plano e de círculos contidos em planos projetantes, segundo a direção luminosa convencional. 
▪ Linha Separatriz Luz/Sombra e planos rasantes a pirâmides. 
▪ Sombras Própria e Projetada, nos planos de projeção, de pirâmides (retas ou oblíquas) com base regular 

situada em plano de perfil, segundo a direção luminosa convencional. 
▪ Linha Separatriz Luz/Sombra e planos rasantes a prismas. 
▪ Sombras Própria e Projetada, nos planos de projeção, de prismas (retos ou oblíquos), com base(s) 

regular(es), situada(s) em plano(s) horizontal(ais), frontal(ais) ou de perfil, segundo a direção luminosa 

convencional. 
▪ Sombras Própria e Projetada, nos planos de projeção, de paralelepípedos retângulos com faces situadas 

em planos horizontais, frontais e/ou de perfil, segundo a direção luminosa convencional. 
▪ Linha Separatriz Luz/Sombra.e planos tangentes a cones e a cilindros. 
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▪ Sombras própria e Projetada, nos planos de projeção, de cones (retos ou oblíquos) e cilindros (retos ou 

oblíquos), de base(s) circular(es), situada(s) em plano(s) horizontal(ais), frontal(ais) ou de perfil, segundo 

a direção luminosa convencional. 
 

 

 

 

REPRESENTAÇÃO AXONOMÉTRICA 
 

▪ Introdução à Representação Axonométrica (planos coordenados, direção das retas projetantes e os 

diferentes posicionamentos do sistema de eixos coordenados, em relação ao plano axonométrico). 
 

▪ Axonometrias Ortogonais: Trimetria, Dimetria e Isometria 
métodos de construção e escalas axonométricas. 

▪ Axonometrias Oblíquas ou Clinogonais: Cavaleira e Planométrica 
métodos de construção e escalas axonométricas. 
 

▪ Representação Axonométrica Ortogonal de formas tridimensionais resultantes da justaposição de: 
- pirâmides e/ou prismas (retos ou oblíquos) de base regular paralela a um dos planos coordenados em 

que, pelo menos, uma aresta da(s) base(s) é paralela a um eixo coordenado; 
 

▪ Representação Axonométrica Oblíqua de formas tridimensionais resultantes da justaposição de: 
- pirâmides e/ou prismas (retos ou oblíquos) de base regular paralela a um dos planos coordenados em 

que, pelo menos, uma aresta da(s) base(s) é paralela a um eixo coordenado; 
- cones e/ou cilindros (retos ou oblíquos) de base(s) circular paralela ao plano axonométrico 

 

▪ Representação de formas tridimensionais no sistema de representação axonométrica, a partir da sua 

descrição gráfica nos sistemas de representação diédrica ou triédrica. 
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OBSERVAÇÕES: Não se trata de uma planificação rígida, pelo que poderá estar sujeita a reajustes pontuais, em função das características 

e necessidades específicas das turmas e de acordo com as prioridades delineadas no âmbito do projeto curricular de turma dos alunos, 

embora tendo sempre em vista o cumprimento do programa. 

 


