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Ano Letivo 
2019/2020 

Informação - Exame a Nível de Escola 
(De acordo com o artigo 35º do Despacho Normativo n.º 3-A/2020, de 05 de março de 2020) 

Curso(s)/Componente de Formação: 

  

 X Científico-Humanístico   Tecnológico 

  

  

  Geral  X Específica   Geral   Científica   Tecnológica 

  

Código de Exame e Disciplina:     126 - Geometria Descritiva A 

Ano(s) de Escolaridade: 11º  ano  

Duração da Prova:     150  minutos + 30 minutos de tolerância tos + 30 minutos                         
 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de exame final a nível de escola do Ensino 

Secundário da disciplina de Geometria Descritiva A, a realizar em 2020, nomeadamente:  

• Objeto de avaliação  

• Caracterização da prova  

• Material  

• Duração  

• Critérios gerais de classificação  

 

Objeto de Avaliação  

A prova tem por referência o Programa de Geometria Descritiva A do 10.º e do 11.º ano em vigor e 

permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova prática de duração limitada, 

nomeadamente:  

- Perceção e visualização no espaço;  

- Aplicação de processos construtivos da representação;  

- Reconhecimento da normalização referente ao desenho;  

- Utilização de instrumentos de desenho e execução de traçados;  

- Utilização da geometria descritiva em situações de comunicação e registo;  

- Representação de formas reais ou imaginadas.  

 

Caracterização da prova  
Os itens da prova podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos temas 

do programa.  

A prova é cotada para 200 pontos.  
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Quadro 1 – Valorização dos temas na prova (cotação) 

Temas Cotação (em pontos) 

Representação Diédrica  

• Projeções de entidades geométricas elementares, condicionadas por relações de 

pertença (incidência), de paralelismo, de perpendicularidade, ou resultantes de 

intersecções.  

• Resolução de problemas métricos envolvendo a relação de entidades geométricas 

elementares ou a construção de figuras planas.  

• Representação de um sólido geométrico ou determinação de uma secção ou  

de sombras de um sólido geométrico.  

130 

Representação Axonométrica  

• Representação de uma forma tridimensional, composta por sólidos geométricos  - pirâ-

mides, prismas, cones e cilindros, em axonometria clinogonal ou ortogonal.  
70 

 

Quadro 2 – tipologia de itens, número de itens e cotação por item  

Tipologia de itens  Número de itens 
Cotações  

(em pontos)  

Itens de construção (expressão gráfica)  
3 65 65 70 

 
Material Autorizado  
Para o preenchimento do cabeçalho, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou 

preta. Toda a resolução é apresentada a grafite. 

São necessárias três folhas de resposta, uma para cada item, fornecidas pela escola e em tamanho A3. 

Cada item é resolvido na face que apresenta o cabeçalho impresso.  

 

O aluno deve ser portador de:  

- Caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta; 

- Lápis de grafite ou lapiseira;  

- Borracha;  

- Compasso;  

- Régua graduada de 50 cm;  

- Esquadros (sendo um de 45º);  

- Transferidor;  

- Outro material equivalente ao acima referido, habitualmente utilizado.  
 

Não é permitido o uso de corretor.  
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