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Metodologia: 
 

Revisão de Conteúdo anteriormente trabalhado e construção de novos conceitos por meio 

de questionário. Várias questões foram retiradas de Concursos. As respostas poderão ser 

encontradas nos registros de aulas, em livros ou também em pesquisa na Internet. 

Instrumentos de Avaliação: Questionário 

 

Esta primeira atividade deverá ser feita individualmente, devendo ser enviada por meio 

de e-mail identificando no Assunto – CAD INF - nome do Aluno - Data da Aula e contendo 

anexo arquivo com as respostas do questionário. Enviar para o e-mail: 

reginaldolg@uol.com.br até 29/03/2020 as 23hs59min. 

Atividades Propostas 

Responda o Questionário: 

1) Explique o que significa CAD e cite 3 aplicações. 

2) Durante as aulas utilizamos Coordenadas Absolutas e Relativas na construção de 

desenhos, explique as diferenças entre elas. 

3) Existem 6 maneiras de utilizar o comando Circle, Explique as diferenças entre elas. 

4) Os comandos do AutoCAD mais diretamente voltados para desenhar a 

concordância entre dois segmentos de reta por meio de uma curva e para traçar 

retas paralelas entre si são, respectivamente, 

a) (__) Arc e measure; 

b) (__) Fillet e offset; 

c) (__) Arc e osnap; 

d) (__) Osnap e offset; 

e) (__) Fillet e measure. 
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5) No AutoCAD, pode-se “esticar um objeto”, ou seja, alongá-lo em sua dimensão de 

largura, mediante a execução do comando 

a) (__) Chamfer; 

b) (__) Pedit; 

c) (__) Offset; 

d) (__) Stretch; 

e) (__) Array. 

6) Associe os comandos de edição do programa AutoCAD, listados a seguir, às suas 

respectivas funções. 

1. Array - 2. Fillet - 3. Offset - 4. Pedit - 5. Trim 

(__) faz cópias ordenadas de figura tanto em uma organização ortogonal como 

circular. 

(__) corta linha que se cruzam. 

(__) arredonda os cantos entre duas linhas ou polilinhas. 

(__) cria uma entidade paralela a outra em linhas, polilinhas, círculos e arcos. 

(__) edita polilinha, incluindo elipses, retângulos e polígonos. 

Assinale a opção que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 

a) (__) 1, 2, 3, 4 e 5. 

b) (__) 1, 5, 2, 3 e 4. 

c) (__) 2, 5, 4, 3 e 1. 

d) (__) 4, 2, 3, 5 e 1. 

e) (__) 4, 3, 1, 2 e 5. 

7) A figura abaixo apresenta uma tela em ambiente de trabalho do AutoCAD com o 

sistema de coordenadas cartesiano: 
 

Para traçar uma linha do ponto A ao ponto B, com 

coordenadas absolutas, deve-se digitar: 

a) (__) Line: 0,0 e 50,40; 

b) (__) Line: 0,0 e 40,50; 

c) (__) Line: 0,10 e 50,40; 

d) (__) Line: 10,0 e 50,40; 

e) (__) Line: 0,10 e 40,50. 

 

 

 


