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ENSINO SECUNDÁRIO RECORRENTE POR MÓDULOS CAPITALIZÁVEIS  
(Portaria n.º 242/2012, de 10 de agosto) 

 

CONTEÚDOS OBJETIVOS  ESTRUTURA COTAÇÕES CRITÉRIOS DE CORREÇÃO 

Módulo 1 
1. - Representação do ponto e da reta:  

Projeções de um ponto e alfabeto do ponto; 
Projeções da reta e alfabeto da reta; 
Posição relativa de duas retas no espaço; 
Projeção de segmentos de reta. 
- Representação do plano: 
Planos, generalidades e definições; 
Planos definidos por duas retas; 
Planos definidos pelos seus traços e 
alfabeto do plano. 
 
Módulo 2 
- Representação de figuras planas: 
Em planos horizontais, frontais. 
- Interseções: 
Entre dois planos definidos pelos seus 
traços. 
Interseção de retas com planos.  
 
Módulo 3 
- Métodos geométricos auxiliares: 
Mudanças de diedro de projeção; 
Rebatimentos; 
- Projeções e verdadeira grandeza de 
polígonos regulares contidos em planos de 
topo e verticais. 
- Representação de sólidos geométricos 
regulares assentes em planos frontais,  
horizontais e planos projetantes. 
 

 
- Desenvolver a capacidade de 

perceção dos espaços, das formas 
visuais e das posições relativas. 

- Desenvolver a capacidade de 
interpretação de representações 
técnicas de formas. 

- Desenvolver a capacidade de 
representação de formas, de 
modo normalizado e 
sistematizado. 

- Adquirir critérios de rigor gráfico. 
- Adquirir vocabulário específico de 

desenho técnico e de geometria 
descritiva. 

- Utilizar com rigor os materiais e 
instrumentos respeitantes ao 
desenho técnico. 

 
Exercícios de resposta obrigatória  
 
 
GRUPO I 
2 itens 
 
 
GRUPO II 
1 item 
 
 
GRUPO III 
1 item 
 
 
GRUPO IV 
1 item 
 

 
 
 

 
 

 
40 pontos 
cada item 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total: 
200 pontos 

 
De acordo com as competências avaliáveis neste 
tipo de prova: 
 
 Tradução gráfica dos dados: cerca de 25%; 
 
Processo de resolução: cerca de 50%; 
 
Obtenção do resultado final pretendido: cerca de 
15%; 
 
Observância das convenções gráficas usuais 
aplicáveis, o rigor de execução e a qualidade 
expressiva dos traçados: cerca de 10%. 

A prova deve ser realizada em folhas de papel de desenho em formato A3+, de modelo oficial fornecidas pela escola, 1 folha por exercício (5 folhas).  
Material a utilizar: lápis de grafite ou lapiseira, borracha, régua graduada, esquadros de 45° e 60°, “aristo”, transferidor, compasso. 

REGIME NÃO PRESENCIAL 
MATRIZ DO EXAME DE GEOMETRIA DESCRITIVA-A                                                                                                                                    10º ANO  –  MÓDULOS  1, 2 e 3  
Modalidade: Prova prática 
Duração da prova: 135 minutos 


