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ENSINO SECUNDÁRIO RECORRENTE POR MÓDULOS CAPITALIZÁVEIS – EXAME EM REGIME NÃO PRESENCIAL 

 

MATRIZ DE EXAME DE DESENHO-A (12º ano - módulos 7, 8 e 9)   
 
Modalidade: Prova escrita com componente prática 
Duração da prova: 180 minutos 
 

CONTEÚDOS OBJETIVOS  ESTRUTURA COTAÇÕES CRITÉRIOS DE CORREÇÃO 

Módulo 7 
Análise de formas naturais  
(figura humana) 
-Procedimentos 
-Sintaxe 
 
Módulo 8 
Análise de formas naturais  
(cabeça humana) 
-Procedimentos 
-Sintaxe 
    
Módulo 9 
Síntese de Contextos  
com Figura Humana 
-Procedimentos 
-Ensaios 
-Sintaxe 
-Espaço e volume 
-Movimento e tempo 
 

 
- Observar e registar com elevado 
poder de análise; 
 
- Aplicar procedimentos e técnicas 
com correcção e adequação; 
 
- Dominar operações abstractas; 
 
- Ler com interpretação crítica 
mensagens de origens diversificadas; 
 
- Conceber mensagens criativas. 

 
3 itens abertos de expressão 
gráfica : 
 

GRUPO I 
2 itens  de resposta 
obrigatória; 
 

(tempo de execução 
recomendado de 100 
minutos: 50 minutos por 
item) 
 
 

GRUPO II 
1 item de resposta 
obrigatória. 
 

(tempo de execução 
recomendado de 80 
minutos) 

 
GRUPO I 
 

110 pontos 
 

item 1: 50 pontos 
item 2 :60 pontos  

 
 
 

GRUPO II 
 

90 pontos 
 
 
 

TOTAL 
200 pontos 

De acordo com as competências avaliáveis 
neste tipo de prova, são valorizados: 
 
• o domínio dos diversos meios actuantes, 
riscadores e aquosos; 
• a capacidade de análise e representação de 
objectos, e o domínio, no campo dos estudos 
analíticos de desenho à vista, da proporção, da 
escala, da distância, dos eixos e ângulos 
relativos, da volumetria, da configuração, dos 
pontos de inflexão, do contorno e da cor; 
• o domínio e a aplicação de princípios e 
estratégias de composição e estruturação na 
linguagem plástica, compreendendo práticas de 
ocupação de página, enquadramento, 
processos de transferência e efeitos de cor; 
• a capacidade de síntese e de transformação: 
gráfica e invenção; 
• a coerência formal e conceptual das 
formulações  gráficas produzidas.  

 
Material a utilizar: 
A prova deve ser realizada em folhas de papel de desenho de 160 g, em formato A3+, de modelo oficial fornecidas pela escola, 1 folha por exercício (4 folhas).  
O examinando deve ser portador de: 
• grafites de diferentes graus de dureza, borracha, apara-lápis e esfuminho; 
• lápis de cor, lápis de sanguínea; 
• pastéis de óleo; 
• tinta da china preta e/ou sépia e aparos; 
• aguarelas, pincéis, godés e/ou paleta, recipiente para a água e pano; 
• régua, esquadros e papel vegetal.                                                                                                     


