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

MATRIZ DE EXAME DE GEOMETRIA DESCRITIVA-A (11º ano - módulos 4, 5 e 6)   
 
Modalidade: Prova escrita com componente prática 
Duração da prova: 180 minutos 
 

Material a utilizar: lápis de grafite ou lapiseira, borracha, régua graduada, esquadros de 45° e 60°, “aristo”, transferidor, compasso. 

CONTEÚDOS OBJETIVOS  ESTRUTURA COTAÇÕES CRITÉRIOS DE CORREÇÃO 

SISTEMA DE DUPLA PROJEÇÃO ORTOGONAL REPRESENTAÇÃO 
DIÉDRICA 
Módulo 4 
- Paralelismo:  
Entre retas e entre planos. 
- Perpendicularidade: 
Entre retas e entre planos. 
- Processos geométricos auxiliares: 
Mudanças de diedros de projeção; 
Rebatimentos de planos não projetantes, oblíquos e de rampa. 
- Representação de figuras planas: 
Em planos oblíquos e planos de rampa. 
- Problemas métricos: 
Distâncias e ângulos. 
Módulo 5 
- Representação de sólidos: 
Com bases contidas em planos oblíquos e planos de rampa. 
- Secções planas: 
Produzidas por planos paralelos e não paralelos aos planos das 
bases; 
Secções planas em cones e cilindros. 
- Sombras: 
Sombra projetada por figuras planas; 
Sombra própria e projetada de sólidos. 
Módulo 6 
REPRESENTAÇÃO AXONOMÉTRICA 
- Axonometrias ortogonais: 
Generalidades e noções gerais; 
Perspetivas isométrica, dimétrica e trimétrica. 
- Axonometrias oblíquas: 
Perspetiva cavaleira e perspetiva militar. 
- Representação axonométrica de formas bi e tri-dimensionais. 

 
- 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. 

 
Resolução total de 5 (cinco) 
exercícios  
 
- De resposta obrigatória  
ou  
- De grupo(s) com opção 
entre dois exercícios 
apresentados e resolução de 
apenas um. 
 
 
 
 

GRUPO I 
(módulo 4) 

2 itens 
 
 

GRUPO II 
(módulo 5) 

2 itens 
 
 

GRUPO III 
(módulo 6) 

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 notações/convenções 
gráficas usuais aplicáveis, o rigor na 
execução  e a qualidade expressiva 
dos traçados: cerca de 10%. 


