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AutoCAD 2D para Arquitetura

Capítulo 1 - Introdução

{OBJETIVOS}
Neste capítulo veremos:

 O AutoCAD
 Os exercícios
 Criação de uma nova pasta
 Dicas

{EXPLICAÇÃO}
O AutoCAD

O AutoCAD é um programa de CAD, Computer Aided Design ou Projeto Auxiliado por Computador, para a 
confecção de desenhos bidimensionais (2D) ou tridimensionais (3D). Ele dispõe de uma gama completa de 
ferramentas para a criação de desenhos, com toda a precisão que for necessária, e imagens com alto grau de 
realismo. Você também pode dispor e analisar a informação contida nos desenhos para a geração de 
relatórios, listas de materiais, estudos de custo, controles numérico das informações e muito mais.

Os exercícios

Nesta apostila, para tornar o estudo da ferramenta AutoCAD mais eficiente e prático, veremos, sempre a partir
de exercícios práticos - PASSO-A-PASSO -, os comandos necessários à criação de desenhos de arquitetura. 
Por isto, se você for um profissional ou estudante da área de arquitetura, aproveite, nós a desenvolvemos 
especialmente para você !

Os desenhos que iremos desenvolver encontram-se anexados no final da apostila.

Tudo que for necessário para o desenvolvimento dos exercícios em AutoCAD será explicado nesta apostila. 
Porém, não entraremos em detalhes sobre tópicos relativos ao WINDOWS. O que com certeza fará com que 
pessoas sem conhecimento prévio de WINDOWS tenham maior dificuldade para execução de certas tarefas 
como criação de pastas, gerenciamento (criar, abrir, salvar) de arquivos, etc.

Criação de uma nova pasta

Para facilitar a localização e organizar melhor todos os arquivos que iremos utilizar nestes exercícios, 
criaremos uma pasta de trabalho. Faremos isto pelo WINDOWS, da seguinte forma:

- Abrir o Windows Explorer;
- Localize a pasta “Documentos”, clique sobre ela com o botão direito do mouse, clicar Novo - Pasta e 

atribuir um nome para esta nova pasta, por exemplo, EXERCÍCIOS2D. 
A partir de agora salvaremos todos os nossos arquivos de trabalho neste diretório.

Dicas

Ao desenvolver os exercícios, para melhor entendimento, procure sempre ler o parágrafo por completo e 
depois executar a tarefa. Não tente “pular” passos ! Deixe sua ansiedade de lado. Todos os itens são de 
extrema importância para o entendimento e prática dos exercícios.

No AutoCAD, como em vários outros programas que tenha trabalhado, você já deve ter notado que existem 
várias formas de acesso às ferramentas. Podemos ativá-las pelos menus, por ícones e, no AutoCAD (não é 
tão comum em outros programas) podemos ainda acessá-las pelo teclado. A escolha dos comandos em nossa
apostila será feita pelos menus. Conforme você for se interando com o programa, você pode procurá-los nos 
ribbons, onde estão os ícones, e também acessá-los por teclado (você pode digitar o nome todo do comando 
ou suas iniciais, como por exemplo, para o comando Line, basta digitar L e pressionar enter).
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Os exercícios são ilustrados com os diversos passos do projeto. O texto explicativo sempre fará referência à 
figura seguinte (ou ao lado), a não ser quando indicado.
Podem ocorrer dúvidas ou erros na execução dos exercícios. Como por exemplo:

ESCOLHA DO COMANDO ERRADO  Ao selecionar um comando não desejado, devemos pressionar a 
tecla ESC (cancela) e buscar o correto.

INFORMAÇÃO INCORRETA  Já dentro do comando, caso forneça alguma informação incorreta (seleção 
errada de pontos ou objetos, distância incorreta, etc): digitar U ( de Undo ) e dar ENTER, se o comando 
oferecer esta opção; caso contrário pressione a tecla ESC e recomece.

EXECUÇÃO ERRADA DO COMANDO  Caso finalize a execução de um comando de forma incorreta, ir ao 
menu EDIT - UNDO ou digite U (de Undo) e dar ENTER. Se for preciso voltar mais de um comando, basta 
repetir o comando quantas vezes forem necessárias.

PARA REVERTER O UNDO  Caso exceda o número de vezes do comando UNDO visto acima, ir ao menu 
EDIT - REDO. 

Obs.: O comando REDO deve ser executado imediatamente após o UNDO, caso contrário não terá 
efeito.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Capítulo 2

{OBJETIVOS }
Neste capítulo veremos:

 A Tela do AutoCAD
 O Mouse
 O Cursor
 As Teclas de Atalho
 Seleção de Entidades

{EXPLICAÇÃO} 
A Tela do AutoCAD

A seguir faremos uma introdução rápida ao ambiente de trabalho, a real utilização destes comandos você verá
adiante nos exercícios PASSO-A-PASSO.

Inicialize o AutoCAD. Caso abra alguma janela de inicialização (Welcome), devemos fechá-la neste primeiro 
momento. Na região superior, onde encontramos os menus, veja se consegue visualizar os seguintes: “File”, 
“Edit”, “View”, “Insert” e etc. Se sim, não será necessária nenhuma alteração. Caso contrário, teremos que ir 
na seta indicada na figura a seguir e clicar Show Menubar (ou digite menubar na linha de comando, pressione 
ENTER e digite 1 e novamente ENTER). Pronto ! Agora já pode visualizá-los, não é mesmo?

Veremos a tela semelhante à figura abaixo. Vamos conhecer seus componentes ?
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Application Menu  Onde encontramos um menu com as ferramentas que utilizamos normalmente em 
qualquer desenho como Abrir (Open), Salvar (Save), Imprimir (Plot), Exportar (Export) etc.

Quick Access Toolbar Onde encontramos de uma forma mais rápida os ícones de ferramentas básicas 
como Abrir (Open), Salvar (Save), Imprimir (Plot), etc.

Workspace Switch  Onde podemos alterar a “Área de Trabalho” entre Drafting and Annotation, 3D Basics, 
3D Modeling e AutoCAD Classic. Além disto, neste menu, podemos ainda salvar a Área de Trabalho atual e 
fazer configurações e customizações.

Barra Título  Comum no ambiente Windows. Indica o nome do Programa e do Arquivo que está aberto.

Menubar (Barra de Menu)  Conjunto de menus, “Pull-down Menus”, e sub-menus contendo os principais 
comandos do AutoCAD. Caso não esteja ativo, podemos encontrá-lo na pequena “seta” ao lado do 
“Workspace Switch”.

Infocenter Toolbar  Podemos acessar o help (ajuda) do AutoCAD digitando uma palavra ou frase. 
Podemos acessar o Autodesk 360, que ajuda você a compartilhar seus arquivos com outras pessoas. 
Podemos ainda encontrar o Autodesk Exchange, onde podemos acessar Aplicativos e Plugins da Autodesk.

Ribbon (com suas abas)  É a área onde AutoCAD distribui suas ferramentas em ícones distribuídos em 
pequenos “grupos” e, estes por sua vez, em “abas”. Por exemplo, na tela acima, estamos dentro da aba 
“Home” que possui os grupos “Draw”, “Modify”, “Layers”, “Annotation”, “Block”, “Properties”, “Groups”, “Utilities”
e “Clipboard”. Cada um destes grupos possuem suas ferramentas. Como no caso do grupo “Draw”, onde 
temos as ferramentas: Line, Polyline, Circle, etc.

Área Gráfica  Espaço onde será criado o desenho.
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Ícone do Sistema de Coordenadas (UCS)  Serve de referência para os diferentes sistemas de 
coordenadas utilizados no desenho.

Linha de Status  Além de exibir a posição do cursor através de coordenadas, permite acionar as funções 
INFER, SNAP, GRID, ORTHO, POLAR, OSNAP, 3DOSNAP, OTRACK, DUCS, DYN, LWT, TPY, QP, SC e 
AM.

Cursor de tela  Será explicado mais adiante.

Barras de rolagem (Scrollbars)  Através delas podemos nos deslocar pelo desenho (função similar ao 
comando PAN).

Model / Layout  Indicação de espaço do modelo e layout de plotagem.

Linha de Comando  Através destas linhas podemos acompanhar todos os passos do desenho. Através 
delas sabemos o que devemos fazer para executar o comando, ou seja, se devemos selecionar objetos, clicar 
pontos, determinar distâncias, etc.

{ATENÇÃO} Acompanhe sempre esta área de texto, “Linha de Comando”, ela orientará todos os seus
comandos Passo a Passo.

{EXPLICAÇÃO}
O Mouse

O botão ESQUERDO do mouse é utilizado para seleção de pontos e objetos no seu desenho, escolha de 
menus, comandos, botões, ícones. É o botão que será usado na maior parte dos casos.
Durante o curso, quando solicitado um clique do mouse, significa pressionar este botão.

O botão DIREITO pode funcionar de várias formas, dependendo do contexto:

( i ) Para encerrar um comando 
Por exemplo, ao entrarmos em Modify-Erase (para apagar um objeto), devemos selecionar o(s) objeto(s) e,
quando terminarmos a seleção, devemos encerrar o comando pressionando ENTER ou pressionando o 
botão direito do mouse.

( ii ) Para mostrar o Shortcut Menu 
Por exemplo, ao acionarmos o comando Draw-Polyline, clicamos dois pontos 
quaisquer na tela e traçamos uma reta. Se, ainda dentro do comando 
desejamos traçar um arco, que é uma subopção do comando (Arc) como 
podemos verificar na “linha de comando”, devemos então pressionar o botão 
da direita do mouse dentro da área de trabalho, e será aberto o Shortcut ao 
lado, devemos então clicar (com o botão esquerdo do mouse) na opção 
desejada (Arc) e proceder normalmente. Ainda com o comando Polyline 
ativado, caso desejamos encerrá-lo, devemos pressionar o botão da direita do 
mouse e clicar na opção Enter do Shortcut, ou ainda poderíamos simplesmente
pressionar Enter pelo teclado.
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( iii ) Para mostrar o Object Snap Menu 
Por exemplo, dentro do comando Draw-Line, clicar um ponto qualquer na
tela e, para ativar o “Object Snap Menu”, pressionar a tecla SHIFT 
(teclado), mantê-la pressionada e, simultaneamente, pressionar o botão 
direito do mouse. Será aberto o “Object Snap Menu” ao lado. Clicar 
(botão esquerdo do mouse) na opção desejada.

( iv ) Para mostrar o quadro de Toolbars 
Para abrirmos ou fecharmos uma Toolbar devemos, em cima de algum 
ícone da tela, pressionar o botão direito do mouse. Aparecerá a listagem 
de todas as Toolbars disponíveis no AutoCAD (figura ao lado). As que já 
estiverem abertas aparecerão com uma marcação ao lado. Para abrir 
uma nova, basta clicar (botão esquerdo) sobre o nome da mesma.
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{EXPLICAÇÃO}
O Cursor 

Chamamos de cursor o ponto da tela sob o comando do mouse, e pode ser representado das seguintes 
formas:

O “crosshair” é mostrado como auxílio à visualização dos eixos do sistema de 
coordenadas.

”Pickbox” indica que o AutoCAD está em modo de seleção.

Fora da área de desenho, o cursor adquire a forma de seta, para a seleção de menus, 
ícones, etc.

{EXPLICAÇÃO}
Teclas de Atalho

ESC Cancela o comando, seleção ou qualquer processo em andamento dentro do AutoCAD.

U e  ENTER  Undo, desfaz o comando. Pode ser utilizado quantas vezes for necessário.

R e  ENTER REDRAW - Redesenha a área gráfica “limpando” o desenho. Caso os BLIPS estejam 
acionados, ao traçarmos o desenho são feitas pequenas marcações na tela nos pontos 
onde clicamos. Estas marcações são removidas através deste comando, que pode ser 
acessado também através do menu View-Redraw. Os BLIPS são ligados e desligados 
através da variável BLIPMODE (por teclado) (ON, ligado / OFF, desligado).

F1 Help.

F2 Alterna entre tela TEXTO e tela GRÁFICA.

F3 Refere-se ao modo “OSNAP” (Object Snap). Se ainda não houver nenhum modo osnap 
selecionado e este estiver desligado, ao pressionar a tecla pela primeira vez será ligado o 
OSNAP e, ao pressionarmos pela segunda vez será aberto o quadro de diálogo Drafting 
Settings. Caso já haja opções do modo osnap selecionadas, o botão irá ativá-las ou desativá-
las. 

F4 Ativa e desativa a mesa digitalizadora.

F5 Alterna isoplanos do modo isométrico (left, right, top).

F6 Ativa e desativa a “DUCS” (Dynamic UCS).

F7 Ativa e desativa o “GRID” (Grid Display).

F8 Ativa e desativa o modo “ORTHO” (Ortho Mode).

F9 Ativa e desativa “SNAP” (Snap Mode).

F10 Ativa e desativa o modo “POLAR” (Polar Tracking).

F11 Ativa e desativa o modo “OTRACK” (Object Snap Tracking).

F12 Ativa e desativa “DYN” (Dynamic Input).
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{EXPLICAÇÃO}
Seleção de Entidades

Em alguns comandos são solicitadas as seleções de objetos (Select Objects). Para estes comandos podemos 
simplesmente clicar diretamente sobre os objetos desejados, ou fazer uso de métodos de seleção.
As formas utilizadas são:

WINDOW - Forma de seleção bastante utilizada onde, ao invés de clicarmos diretamente sobre os objetos, 
devemos clicar em um espaço vazio e abrir uma janela retangular, escolhendo os pontos da esquerda para a 
direita. Os objetos selecionados serão unicamente aqueles que forem totalmente englobados por ela.

CROSSING - Funcionamento semelhante à seleção window , porém, os pontos deverão, agora, ser 
selecionados da direita para a esquerda. Os objetos selecionados serão todos aqueles que forem cruzados 
pela janela determinada.

ALL - Seleciona todos os objetos encontrados na tela, excluindo aqueles que se encontram em layer 
bloqueado (Lock). Para acionar esta seleção, ao pedido de select objects digitar ALL.

FENCE - Seleciona objetos que sejam cruzados por uma “linha de seleção”. Para acionar esta seleção, ao 
pedido de select objects digitar F (de fence) e clicar os pontos da reta.

LAST - Seleciona o último objeto (em tela) criado. Para acionar esta seleção, ao pedido de select objects 
digitar L (de last).

PREVIOUS - Repete a última seleção feita. Para acionar esta seleção, ao pedido de select objects digitar P 
(de previous).

REMOVE - Remove objetos da seleção. Para acionar esta seleção, ao pedido de select objects digitar R (de 
remove) e clicar sobre os objetos que deseja remover.
Obs.: Esta forma de seleção pode ser substituída. Para fazer a remoção podemos clicar sobre o objeto com a 
tecla SHIFT pressionada.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Capítulo 3 - Desenho 1 – Banheiro

{OBJETIVOS}
Neste capítulo veremos:

 Utilização do TEMPLATE (modelo) - Arquivo “.DWT”
 Criação do Arquivo de Desenho DWG - New
 Visualização - Drawing Limits
 Criação dos LAYERS - Layers
 Construção do Contorno - Line (coordenada relativa - @)

{EXPLICAÇÃO}
O Banheiro

O Banheiro, como todos os desenhos que aqui serão exercitados, foi criado com a finalidade didática de 
introduzir ao aluno, de uma forma construtiva, os comandos do AutoCAD necessários aos seus projetos.

{EXPLICAÇÃO}
Utilização do TEMPLATE (modelo)

De modo a tornar mais eficiente nossos exercícios faremos uso de um protótipo (Template). Template é um 
arquivo que carrega diversos ajustes da forma como você normalmente os usa. Como por exemplo UNITS, 
LAYERS, LIMITS, TEXT STYLES, DIMENSION STYLES, LINETYPES etc. 
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Utilizaremos o template: “00APOSTILA2D.dwt”, arquivo que se encontra no disco que acompanha a apostila.
Como estamos em treinamento, não fizemos todos os ajustes possíveis para este template, o que tornaria a 
execução do desenho ainda mais simples. Ao invés disto, faremos os ajustes na tela no decorrer do desenho, 
para conhecimento dos comandos necessários.
Vamos então buscar o arquivo citado.

O AutoCAD 2014, já possui uma pasta que contém estes arquivos (Template), para a qual iremos copiar o 
nosso, da seguinte forma:

( colocar o disco que acompanha esta apostila no driver )

- No Windows Explorer, clicar na unidade correspondente ao disco (CD, DVD, etc) para a leitura dos arquivos. 
Clicar no arquivo 00APOSTILA2D.dwt, pressionar o botão direito do mouse (sobre ele) e selecionar Copiar. O 
arquivo ficará armazenado na “área de tranferência” do computador. Agora devemos levá-lo para a pasta 
correspondente do AutoCAD.

- Iniciar o programa AutoCAD e fechar qualquer quadro de diálogo (Welcome) que por acaso seja aberto.

Antes de criarmos nosso desenho, vamos ativar o assistente de configuração (Wizard).
Para isto devemos digitar na linha de comando “Startup” (ENTER) e digitar o valor 1 (ENTER), que ativará o 
quadro desejado.
No próximo passo iremos utilizá-lo.

{PRATICANDO PASSO A PASSO}
CRIAÇÃO DO DESENHO:

- File
New
Será acionado o quadro de diálogo Creating New Drawing (quadro este que acionamos no tópico anterior, 

com o comando startup). Na parte superior deste quadro, encontram-se quatro ícones com as opções de 
abertura de arquivos e as três formas de iniciar um desenho (Start from Scratch, Use a Template e Use a 
Wizard). Iremos trabalhar com a opção Use a Template. Clicar então no terceiro ícone (veja sua descrição ao 
lado) e, agora devemos utilizar o arquivo já copiado para a “área de tranferência” do computador. Clicar em 
Browse..., será aberto o quadro Select a template file, exatamente na pasta Template do AutoCAD onde 
devemos colar nosso arquivo. No espaço onde estão listados os arquivos, em algum espaço em branco, 
pressione o botão direito do mouse (atenção: sem clicar sobre nenhum arquivo !) e clicar Colar. Selecione o 
arquivo “00APOSTILA2D.dwt ” (caso ainda não esteja selecionado) e clicar Open. Criamos um novo arquivo 
com as informações contidas no template (00APOSTILA2D.dwt).

Nas próximas vezes que iniciarmos um novo arquivo, este Template já estará na listagem, sem termos 
que repetir todos esses passos.

Fazendo isto criamos um “Drawing”, conforme podemos observar na barra de título. Porém, este arquivo 
não possui ainda um nome. Para isto devemos executar um novo comando, a seguir.

- File
Save as
No campo “Salvar em:” , clicar e procurar a pasta Documentos e clicar sobre ela. Logo abaixo, localize a 

pasta EXERCÍCIOS2D (pasta que criamos conforme descrito na página 1 desta apostila) e dê um duplo-clique.
Em “Nome do arquivo:” daremos o nome deste primeiro exercício, por exemplo: BANHEIRO. Clicar em 
Salvar.
A extensão “.DWG” já é lançada automaticamente, não sendo necessário escrevê-la.

VISUALIZAÇÃO:

Ao iniciarmos um desenho, é conveniente que seja definido uma “área de trabalho”, para que o desenho não 
fique pequeno ou grande demais para a sua tela atual. Faremos isto através do comando a seguir.

- Format
Drawing Limits
Observando a linha de comando (devemos criar o hábito de acompanhá-la), para a pergunta Specify lower

left corner <0.00,0.00>:  (canto inferior esquerdo) dar ENTER (para confirmar o valor) e, para a pergunta 
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Specify upper right corner (canto superior direito) daremos uma medida de acordo com as dimensões ( X,Y ) 
do desenho ( digite, por exemplo: 4.5,2.5 ). Dar ENTER ao final.

Atenção ao informar as coordenadas: para as casas decimais utilizar o ponto ( . ) e para separar as 
coordenadas (X de Y), utilizar a vírgula ( , ).

- View 
Zoom

All
Para que a tela passe a assumir as dimensões atribuídas, é necessário a execução deste comando.

- Na Linha de Status, existem várias opções como por exemplo SNAP, GRID, ORTHO, etc. Quando estas 
opções encontram-se ligadas os botões aparecem pressionados (mais baixos que os demais). Verificar então 
se o modo ortogonal (ORTHO) encontra-se acionado, caso contrário clicar sobre a palavra, ou pressione 
simplesmente a tecla F8.
O modo ORTHO irá restringir o cursor somente a movimentos ortogonais.
Devemos verificar ainda o modo OSNAP. O OSNAP é um recurso de precisão que será explicado mais 
adiante, portanto, para este exercício ele deverá ficar desligado. Caso o OSNAP esteja ligado, posicionar o 
mouse sobre ele, pressionar o botão da direita do mouse e clicar sobre a palavra Off (botão esquerdo).

CRIAÇÃO DOS LAYERS:

Como nosso desenho possui traços diferentes, por exemplo, linha de parede, linha de piso, linha de cota, 
etc.; temos que diferenciá-los de alguma forma. Iremos, à princípio, distinguir através de nomes e cores. E 
depois, com a impressão, através da espessura das linhas. Denominaremos estas linhas de tipos diferentes de
Layers. Faremos então a criação destes layers a seguir.

- Format
Layer...
Será aberto o quadro de diálogo Layer Properties Manager. Na parte superior do quadro, logo ao lado do 

texto “Current layer: 0”, existe um grupo de quatro ícones; clicar no primeiro deles que corresponde a New 
Layer para acrescentarmos nossos layers ao desenho. Será aberto, logo abaixo, um campo para Layer1, 
podemos assim atribuir o nome do primeiro layer, por exemplo ALVENARIA-ACABADA e, ao final, a inclusão 
da vírgula, o que fará com que passemos para a linha seguinte, podendo assim entrar com o próximo layer (e 
assim por diante): ALVENARIA-VISTA ( , ), COTA ( , ), ESQUADRIA ( , ), MOBÍLIA ( , ), PISO ( , ), PORTA 
( , ), SOLEIRA ( , ), TEXTO e pressionar a tecla ENTER, para finalizar.

Podemos reparar que, logo após o nome dos layers, aparecem vários ícones que descrevem algumas 
características à respeito dos mesmos. Iremos aprendê-las mais adiante. Vamos agora trabalhar somente com
Color, que seria a cor do layer. Note que, a princípio, todas as cores estão determinadas como White, que 
seria o default do AutoCAD.

Vamos atribuir agora as cores dos layers criados. Devemos ir para a linha relativa ao layer ALVENARIA-
ACABADA e, clicando sobre o quadrado correspondente à cor (ou até mesmo em seu respectivo nome 
(White)), iremos abrir um novo quadro de diálogo (Select Color), onde vamos escolher sua nova cor. Na parte 
inferior do quadro, existe uma sequência de nove cores, começando com vermelho (Red, que corresponde a 
cor 1 do índice de cores) e terminando com a cor 9. Iremos trabalhar com estas cores. Devemos então 
selecionar a cor BLUE (ou cor 5) e OK.

OBS.: Verifique os nomes das cores no campo Color na parte inferior do quadro Select Color.

Faremos o mesmo processo para os demais layers seguindo a relação abaixo:

ALVENARIA-VISTA CYAN  ( cor 4 )
ESQUADRIA YELLOW ( cor 2 )
MOBÍLIA YELLOW ( cor 2 )
PORTA YELLOW ( cor 2 )
TEXTO GREEN ( cor 3 )

Os layers COTA, PISO e SOLEIRA, não foram mencionados, pois iremos utilizar a cor White, que já está 
determinada.

Quando desejamos selecionar a mesma cor para mais de um layer, podemos clicar no nome do primeiro 
layer, pressionar a tecla CONTROL (Ctrl) do teclado, mantê-la pressionada e selecionar os demais layers. Ao 
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final, soltar o Ctrl, e clicar no quadro indicativo da cor de qualquer um dos layers selecionados e proceder 
normalmente.

Devemos agora escolher o layer com o qual iremos trabalhar. Para isto, clicar (no campo correspondente 
ao nome) o layer ALVENARIA-ACABADA e clicar no ícone correspondente a Set Current, último ícone, logo 
ao lado do texto “Current layer: 0”. (OK)

Repare que na Toolbar de Propriedades (Properties), aparece indicado o layer que selecionamos e sua 
respectiva cor.

CONSTRUÇÃO DO CONTORNO: (Não esqueça de acompanhar o desenho fixado ao final da apostila)

- Draw
Line
Para Specify first point, clicar um primeiro ponto na tela no 

canto superior esquerdo (“A”), conforme indicado e, para Specify 
next point , digitar as coordenadas do próximo ponto: @1.10,0 e 
dar ENTER. A linha de comando continuará solicitando o próximo 
ponto (next point ), iremos então repetir o processo digitando as 
coordenadas abaixo, seguidas de ENTER.
Atenção para a utilização de pontos ( . ) e vírgulas ( , )
Specify next point: @0,-0.40 (ENTER)
Specify next point  @1.80,0 (ENTER)
Specify next point: @0,-1.50 (ENTER)
Specify next point: @-2.90,0 (ENTER)
Specify next point: c (ENTER), para fazer o fechamento (c 
corresponde a CLOSE).

OBS.: Ao precedermos as coordenadas de @, estamos indicando que desejamos trabalhar com coordenadas 
relativas, ou seja as coordenadas serão relativas ao último ponto clicado. Se não utilizarmos o @, digitando 
somente as coordenadas, estas serão feitas em relação ao ponto “0,0” do desenho.

- Modify
Offset
Iremos agora criar a espessura das paredes. Vamos traçar paralelas das retas que acabamos de criar. 

Para a pergunta Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>: digitar 0.15 (define a distância 
que queremos criar a paralela) e confirmar o valor (ENTER); para Select object to offset, selecionar a reta “A” 
(do desenho abaixo) e, para Specify point on side to offset? (informa o lado para onde queremos fazer a 
repetição da reta), clicar um ponto qualquer abaixo da reta selecionada. Clicar agora a reta “B” e indicar a 
repetição para a esquerda. Fazer o mesmo processo para as demais retas (selecionando a reta “C” para baixo,
a reta “D” para a esquerda, “E” para cima, e “F” para a direita). Dar ENTER para finalizar o comando.

- Modify
Fillet
Iremos agora unir as retas que não se encontraram. Ao pedido Select first object, selecionar a reta “G” e 

para Select second object clicar a reta “H” para que estas possam ser unidas.
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