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Instruções:
• Assinar corretamente sua prova com caneta azul ou preta. • Questões de construção terão suas soluções validadas SOMENTE quando 

acompanhadas de desenvolvimento gráfico que as comprove.• As questões de construção deverão ser feitas a GRAFITE.
• Não será permitido o uso de corretores.• As questões de Letras Bastão deverão ser feitas a GRAFITE.
• Não será permitido o empréstimo de material em hipótese alguma.• As demais questões deverão ser feitas a CANETA.
• Limpeza, organização, precisão e traçados serão avaliados.• Qualquer questão de construção feita a caneta terá seu valor reduzido.
• Resolva as questões no espaço determinado.• A interpretação das questões faz parte da prova.
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Como estratégia lúdica e homenagem ao filme “Vinga-

dores, Ultimato”, esta avaliação contextualiza a dinâmi-

ca espacial dos diedros e planos de projeção, estudada 

em sala de aula e na apostila, como o espaço sideral e 

algumas de suas galáxias e buracos negros, conforme o 

esquema abaixo:
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Figura 2Assim, os diedros receberam nomes de galáxias, os semi-

planos foram nomeados de acordo com buracos negros, e a 

Linha de Terra foi denominada “Big Bang”.

Porém, admita que todos os conceitos das projeções e da 

épura foram mantidos nessa “brincadeira”, e faça uma bela 

prova, resolvendo as próximas quatro questões se valendo 

dessa nova nomenclatura.



1ª QUESTÃO (1,2 ponto :: ..............)

Espalhadas pelo universo, as joias do infinito precisaram ser localizadas 

por Thanos para atingir seu objetivo de exterminar metade do universo.

Determine por meio de suas projeções espaciais, onde se localizam os 

preciosos itens, de acordo com a legenda.

Figura 3
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Legenda:

1 - Via Láctea 4 - Andrômeda 7 - NGC 1277

2 - Centaurus A 5 - Powehi 8 - OJ 287

3 - Galáxia do Compasso 6 - TON 618 9 - Big Bang
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2ª QUESTÃO (0,9 ponto :: ..............)

Com sua nave à deriva, Tony Stark aguardava o fatídico momento de sua morte quando, inesperadamen-

te, a Capitã Marvel o resgata, trazendo-o à Terra.

Sendo as projeções da reta m a direção que a Heroína tomou para salvar o Homem de Ferro, identifique 

por quais galáxias e buracos negros a Capitã passou.

Figura 4
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3ª QUESTÃO (1,4 ponto :: ..............)

E mais uma vez a Capitã Marvel salva o dia. Após o feroz ataque de Thanos ao Quartel dos Vingadores 

(ponto Q), a heroína se desloca pelo espaço sideral em linha reta por duas vezes (retas m e n) para ajudar 

os heróis em apuros.

Represente esses deslocamentos nas épuras abaixo, sendo dadas algumas projeções dos momentos (V) 

e (H) em que ela se encontrava em buracos negros, respectivamente, verticais e horizontais. Após isso, 

informe as trajetórias da heroína, sabendo que no segundo deslocamento (n) ela só atravessa um buraco 

negro

ALERTA DE SPOILER! ALERTA DE SPOILER! ALERTA DE SPOILER!
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4ª QUESTÃO (1,2 ponto :: ..............)

Após a derrocada do titã Thanos, nossa heroína foi escalada para 

esconder as joias do infinito no espaço. Para tal tarefa, ela mais uma vez 

viajou em linha reta, espalhando os itens em galáxias e/ou buracos 

negros.

Admitindo a reta c como a direção que a Heroína tomou, localize os 

poderosos objetos, representados pelos pontos (A), (E), (M), (P), (R) e 

(T), sabendo:

5ª QUESTÃO (1,3 ponto :: ..............)

Complete as épuras. Posicione as linhas de terra corretamente, de acordo com as informações e as proje-

ções dos pontos (P) dadas:

Figura 5

(A) [45;??;??] (M) [??;15;??] (R) [??;??;00]

(E) [-60;??;??] (P) [??;??;-25] (T) [??;00;??]
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