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Motivação 

Preparar os formandos com as competências necessárias para criar desenhos esquemáticos 

técnicos. 

 

Objetivo 

No final da unidade o formando é capaz de desenvolver competências que permitam a execução 

correta de construções geométricas com rigor pois é desse conhecimento que depende a 

concepção gráfica do trabalho final. 

 

Objetivos operacionais 

Em cada unidade intermediária o formando tem a competência de uma execução adequada dos 

conteúdos trabalhados, onde são fornecidos os elementos necessários à aquisição e 

compreensão dos conhecimentos básicos.  

 

 



Índice de matérias 

1. Introdução 

Importância do DT – Material e modo de utilizar no DT – Tipos de DT  

2. Normalização 

Normalização – formato – dobraduras – tipos de linhas utilizadas no DT – Legenda.  

3. Escala e cotas 

4. Projeção Ortogonal 

Representação de um objeto mediante a sua projeção ortogonal.  

5. Tipos de vistas 

Vistas principais, Vistas auxiliares e Vistas secionais. 

 Vistas principais: Vista Frontal, Vista Posterior, Vista Lateral Direita, Vista Lateral 

Esquerda, Vista Superior e Vista Inferior; 

 Vistas auxiliares: primárias e secundárias 

 Vistas secionais: corte e seção. 

 Método europeu, método americano 

6. Revisões de geometria (com objetivo da construção rigorosa) 

Axiomas, retas, segmentos, vetores, ângulos, triângulos (semelhança e congruência). 

Lugares geométricos (circunferência, mediatriz, bissetriz, pares de paralelas e arco 

capaz). Posições relativas entre circunferências: concêntricas; excêntricas; secantes; 

tangentes.  

7. Isometrias 

Isometrias - eixos de simetria (simetria axial) – simetria pontual. Reflexão em reta, 

Translação, Rotação e Translação Refletida.  

8. Homotetia 

A ampliação ou redução de um desenho através do processo das linhas radiais.  

9. Construções geométricas 

Construção de paralelas, perpendiculares, segmentos, transporte de segmentos, 

mediatrizes, divisão de segmentos em partes iguais, ângulos (30º, 45º, 60º e 90º), 

transporte de ângulos, bissetrizes. Construções com o acesso difícil.  

Construções geométricas com circunferências e arcos de circunferência.  



10. Circunferência e círculo 

Corda, diâmetro, flecha, semicírculo, setor circular, segmento circular, zona circular, 

coroa circular.  

Divisão da circunferência partes iguais: método de Bion e de Tempier. Obtenção dos 

polígonos regulares.  

Retificação da circunferência.  

11. Polígonos 

Construções de outros polígonos regulares – polígonos estrelados. 

Construção de um polígono regular a partir de um lado.  

12. Tangência 

Tangentes a uma circunferência por um ponto exterior; Tangentes, interiores e 

exteriores, comuns a duas circunferências.  

13. Concordância 

Concordância entre duas retas paralelas; Concordância entre retas concorrentes;  

Concordância entre retas e circunferência; Concordância entre circunferências.  

14. Ovais e arcos 

Estudo da oval e do óvulo a partir de 1 e 2 circunferências. Construção de uma oval a 

partir do eixo maior e do eixo menor. Estudo dos arcos funcionais: arco botante, arco 

capaz, arco romano, arco asa de cesto, arco de ogiva, arco gótico.  

15. Espirais 

Espiral de Arquimedes, falsa espiral bicêntrica, falsa espiral tricêntrica, falsa espiral 

quadricêntrica, falsa espiral hexicêntrica. 

16. Cónicas 

 Construção da elipse. Construção da Parábola. Construção da Hipérbole. 

17. Perspetivas 

Estudo de perspetivas rápidas: A perspetiva Axonométrica, Dimétrica, Trimétrica, a 

perspetiva Isométrica e a perspetiva Cavaleira.  

18. Cotagem em desenhos de projeções 

A importância da cotagem no desenho de representação rigorosa. Abordagem de 

algumas formas corretas de cotar um desenho de projeções.  
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 Hiperligações 

http://www.cce.ufsc.br/~scheidt/ (com excepção da normalização) 

https://dspace.ist.utl.pt/bitstream/2295/.../1/IntrodNormaliz.pdf (normalização) 

 

Sala e materiais requeridos 

Sala com mesas, caderno de desenho A3, régua de 50 cm, um jogo de esquadros, transferidor, 

compasso, lápis B e 2B, e borracha branca. 

 

Avaliação 

São propostas atividades com diferentes graus de dificuldade que permitem ao aluno 

desenvolver um trabalho de consolidação de conhecimentos para além da sua observação 

avaliativa. Todos estes trabalhos integrarão um portfólio que corresponderá à 35% da nota final. 

Os restantes 65% serão distribuídos do seguinte modo: (a) uma prática individual (teste I) (15%), 

em aula, relacionada com o tópico das construções geométricas, (b) uma prática individual (teste 

II), teórico-prática, executada em aula (20%), abordando os tópicos de Tangência, Concordância, 

Ovais, Arcos e Espirais, (c) apresentação de uma composição (desenho criativo) com todos os 

tópicos da disciplina (5%), e (d) uma ficha teórico-prática (teste III) (25%) executada em aula, 

relacionada com os s tópicos: Escala, Projeção Ortogonal, Tipos de Vistas, Perspetivas e 

Cotagem. 

Para os alunos que forem ao exame normal ou de recurso, serão considerados dois elementos 

para a avaliação: Portfólio (35%) e um exame escrito, com todo o conteúdo da disciplina, para a 

execução de exercícios teórico-práticos (65%).  
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