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EXERCÍCIOS 
 
1) Um barracão, destinado a uma oficina mecânica, apresenta 10,00 m de frente e paredes laterais 
com 4,00 m de altura. Deseja-se construir um telhado, em estrutura metálica, formando um arco de 
circunferência. A altura do ponto mais alto da cobertura deverá estar a 6,00 m de altura do solo. 
Determine, através de construções geométricas, o centro de curvatura para o traçado da estrutura 
metálica e faça o desenho final do barracão.  
Observações:  

i) As paredes possuem 20 cm de espessura.   Esboço: 
ii) A estrutura possui 20 cm entre os arcos.  
iii) Faça o desenho na folha A4 padrão na escala 1:75. 

 
 
2) Uma peça apresenta 3 furos alinhados de acordo com o croqui abaixo. Os furos da direita e da 
esquerda apresentam diâmetro de 80 cm e são envoltos por uma circunferência com raio de 60cm. 
O furo central possui diâmetro de 120 cm e é envolto por uma circunferência com raio de 80 cm. A 
distância entre os centros dos furos laterais e o furo central é de 170 cm. Faça o desenho desta 
peça, na folha A4 padrão, seguindo as observações abaixo: 

i) Indique os pontos de tangencia e concordância encontrados. 
ii) Faça o desenho na folha A4 padrão na escala 1:20 

 
 
3) A peça mostrada no croqui abaixo é composta de 3 furos, com diâmetro de 50 cm, cujos centros 
estão localizados em um triangulo eqüilátero com 300 cm de lado. Os cantos são arredondados, por 
meio de um arco de circunferência com raio de 60 cm (a partir do centro de cada furo) e, no lado 
direito da peça, a concordância é feita através de um arco cujo raio R é de 150 cm. Faça o desenho 
desta peça, na folha A4 padrão, seguindo as observações abaixo:  

iii) Indique todos os pontos de tangencia e concordância encontrados. 
iv) Indique o centro da circunferência de raio R encontrado.  
v) Faça o desenho na folha A4 padrão na escala 1:50 

 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Observação: Preenchimento da legenda da folha A4 Padrão: 
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