
Gabaritos das Aulas
11 a 20

AULA 11

1.1.1.1.1. c)c)c)c)c) (X)(X)(X)(X)(X)
2.2.2.2.2. Vista frontal.
3.3.3.3.3. a)a)a)a)a) (X)(X)(X)(X)(X)
4.4.4.4.4. Podem
5.5.5.5.5. Vista lateral esquerda.
6.6.6.6.6. Vista frontal
7.7.7.7.7. a)a)a)a)a) (X)(X)(X)(X)(X) b)b)b)b)b) (X)

AULA 12

1.1.1.1.1. a)a)a)a)a) frontal e lateral esquerda; b)b)b)b)b) superior; c)c)c)c)c)corte AA e corte BB.
2.2.2.2.2. b)b)b)b)b) (X)(X)(X)(X)(X)
3.3.3.3.3. c)c)c)c)c) (X)
4.4.4.4.4. a)a)a)a)a) cima

b)b)b)b)b) lado
5.5.5.5.5. 6.6.6.6.6.

7.7.7.7.7. a) (X)a) (X)a) (X)a) (X)a) (X)

AULA 13

1.1.1.1.1. a)a)a)a)a) corte composto por dois planos paralelos;
b)b)b)b)b) corte composto por dois planos concorrentes;
c)c)c)c)c) corte composto por três planos sucessivos.

2.2.2.2.2. a)a)a)a)a) corte composto por dois planos paralelos;
b)b)b)b)b) corte composto por três planos sucessivos;
c)c)c)c)c) corte composto por dois planos concorrentes.

3.3.3.3.3. a)a)a)a)a) paralelos; b)b)b)b)b) três; c)c)c)c)c) vista frontal; d)d)d)d)d) superior;



4.4.4.4.4. a)a)a)a)a) b)b)b)b)b) c)c)c)c)c)

5.5.5.5.5. a)a)a)a)a) b)b)b)b)b) c)c)c)c)c)

AULA 14

1.1.1.1.1. a)a)a)a)a) vista frontal;
b)b)b)b)b) de frente;
c)c)c)c)c) os elementos internos e as partes externas da peça;
d)d)d)d)d) não há necessidade de indicar os planos de corte;
e)e)e)e)e) não devem ser representados na vista em corte.

2.2.2.2.2. a)a)a)a)a) (X)(X)(X)(X)(X) c)c)c)c)c) (X)(X)(X)(X)(X) d)d)d)d)d) (X)(X)(X)(X)(X)

3.3.3.3.3.

44444 b)b)b)b)b) (X)(X)(X)(X)(X) c)c)c)c)c) (X)(X)(X)(X)(X)

AULA 15

1.1.1.1.1. a)a)a)a)a) linha de ruptura;
b)b)b)b)b) os elementos internos concentram-se em partes determinadas da peça;
c)c)c)c)c) devem ser representados na vista ortográfica pela linha para arestas e

contornos não visíveis.
2.2.2.2.2. b)b)b)b)b) (X)(X)(X)(X)(X) d)d)d)d)d) (X)(X)(X)(X)(X) 3.3.3.3.3.
4.4.4.4.4. a)a)a)a)a) (X)(X)(X)(X)(X)

AULA 16

1.1.1.1.1. (S)(S)(S)(S)(S) (C)(C)(C)(C)(C) (S)(S)(S)(S)(S)
2.2.2.2.2. a)a)a)a)a) uma linha contínua estreitauma linha contínua estreitauma linha contínua estreitauma linha contínua estreitauma linha contínua estreita;

b)b)b)b)b) a linha de rupturaa linha de rupturaa linha de rupturaa linha de rupturaa linha de ruptura.
c)c)c)c)c) duas linhas estreitasduas linhas estreitasduas linhas estreitasduas linhas estreitasduas linhas estreitas cruzadas em diagonalcruzadas em diagonalcruzadas em diagonalcruzadas em diagonalcruzadas em diagonal.
d)d)d)d)d) não é necessário identificar o nome da seçãonão é necessário identificar o nome da seçãonão é necessário identificar o nome da seçãonão é necessário identificar o nome da seçãonão é necessário identificar o nome da seção.

3.3.3.3.3.

4.4.4.4.4. a)a)a)a)a) seção fora da vista;
b)b)b)b)b) seção rebatida dentro da vista;
c)c)c)c)c) seção interrompendo a vista;
d)d)d)d)d) seção próxima da vista.



5.5.5.5.5.

6.6.6.6.6.

7.7.7.7.7.

8.8.8.8.8. a)a)a)a)a) (X)(X)(X)(X)(X) c)c)c)c)c) (X)(X)(X)(X)(X)
9.9.9.9.9. a)a)a)a)a) (C)(C)(C)(C)(C) b)b)b)b)b) (E)(E)(E)(E)(E)
10.10.10.10.10.b)b)b)b)b)
11.11.11.11.11.da altura.da altura.da altura.da altura.da altura.
12.12.12.12.12.b)b)b)b)b) (X)(X)(X)(X)(X)
13.13.13.13.13. 14.14.14.14.14.

15.15.15.15.15.a)a)a)a)a) vista frontal; 2 ; 2 . b)vista frontal; 2 ; 2 . b)vista frontal; 2 ; 2 . b)vista frontal; 2 ; 2 . b)vista frontal; 2 ; 2 . b) linha de rupturalinha de rupturalinha de rupturalinha de rupturalinha de ruptura; c)c)c)c)c) hexagonal (ou sextavada)hexagonal (ou sextavada)hexagonal (ou sextavada)hexagonal (ou sextavada)hexagonal (ou sextavada).

AULA 17

1.1.1.1.1. a)a)a)a)a) (X)(X)(X)(X)(X) d)d)d)d)d) (X)(X)(X)(X)(X)
2.2.2.2.2.

3.3.3.3.3. a)a)a)a)a)
4.4.4.4.4. b)b)b)b)b) d(XXXXX) 5.5.5.5.5.

AULA 18

1.1.1.1.1. c) (X)       dc) (X)       dc) (X)       dc) (X)       dc) (X)       d (X)(X)(X)(X)(X)
2.2.2.2.2. · representa as partes oblíquas deformadas· representa as partes oblíquas deformadas· representa as partes oblíquas deformadas· representa as partes oblíquas deformadas· representa as partes oblíquas deformadas
3.3.3.3.3. bbbbb (X)      d(X)      d(X)      d(X)      d(X)      d (X)(X)(X)(X)(X)
4.4.4.4.4. a)a)a)a)a) bbbbb b)b)b)b)b) Plano de projeção auxiliar

5.5.5.5.5.



6.6.6.6.6. a)a)a)a)a) a vista lateral esquerda;
b)b)b)b)b) ao plano horizontal e ao plano lateral.

7.7.7.7.7. 8.8.8.8.8.

9.9.9.9.9. c) (X)      d) (X)c) (X)      d) (X)c) (X)      d) (X)c) (X)      d) (X)c) (X)      d) (X)

10.10.10.10.10.

11.11.11.11.11.c)c)c)c)c) (X)(X)(X)(X)(X)
12.12.12.12.12.a)a)a)a)a) Vista lateral esquerda;

b)b)b)b)b) Vista frontal, vista superior e duas vistas auxiliares;
c)c)c)c)c) Dois;
d)d)d)d)d) Vista superior e vistas auxiliares.

AULA 19

1.1.1.1.1. a)a)a)a)a) (X)(X)(X)(X)(X) d)d)d)d)d) (X)(X)(X)(X)(X)
2.2.2.2.2. a)a)a)a)a) (E) b)b)b)b)b) (((((C) c)c)c)c)c) (C) d)d)d)d)d) (E) e)e)e)e)e) (C)
3.3.3.3.3. a)a)a)a)a) (X) vista frontal b)b)b)b)b) (X) da peça
4.4.4.4.4. vista frontalvista frontalvista frontalvista frontalvista frontal.
5.5.5.5.5. b)b)b)b)b) (X) d)d)d)d)d) (X)
6.6.6.6.6. a)a)a)a)a) na vista frontal; b)b)b)b)b) na vista lateral esquerda.
7.7.7.7.7.

8.8.8.8.8. a)a)a)a)a) vista superior e vista frontal.
9.9.9.9.9. a)a)a)a)a) (((((N) b)b)b)b)b) (((((R) c)c)c)c)c) (((((N) d)d)d)d)d) (((((R)

10.10.10.10.10.

11.11.11.11.11.c (c (c (c (c (X)))))



AULA 20

1.1.1.1.1. b)b)b)b)b) (X)
2.2.2.2.2. b)b)b)b)b) (X)
3.3.3.3.3.

7.7.7.7.7. b (X)b (X)b (X)b (X)b (X)
8.8.8.8.8. c  (X)c  (X)c  (X)c  (X)c  (X)
9.9.9.9.9. b)b)b)b)b) (X)(X)(X)(X)(X) c)c)c)c)c) (X)(X)(X)(X)(X)
10.10.10.10.10.a  (X)a  (X)a  (X)a  (X)a  (X)
11.11.11.11.11. (b) (b) (b) (b) (b) (a)(a)(a)(a)(a) (c)(c)(c)(c)(c) (  )(  )(  )(  )(  )
12.12.12.12.12.b (X)b (X)b (X)b (X)b (X)
13.13.13.13.13.
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4.4.4.4.4. (C)(C)(C)(C)(C)
5.5.5.5.5. b) (X)      c) (X)b) (X)      c) (X)b) (X)      c) (X)b) (X)      c) (X)b) (X)      c) (X)
6.6.6.6.6.


