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I – OBJETO DE AVALIAÇÃO 

Domínios /Aprendizagens essenciais 
 

Sistemas de representação diédrica e triédrica 
Identificar os planos e retas referenciais da organização do espaço nos sistemas de representação diédrica e triédrica e as 
respetivas coordenadas. 

Ponto, segmento de reta e reta 
Representar o ponto, o segmento de reta e a reta pelas suas projeções e localizá-lo no espaço e inferir as suas posições no 
espaço e relações de pertença. 
Plano 
Representar o plano pelos elementos que o definem, qualquer ponto ou reta, contidos no plano e as retas notáveis desse plano 
(horizontais, frontais, de maior declive, de maior inclinação). 

Figuras planas I 
Representar polígonos e círculos horizontais, frontais ou de perfil e identificar a sua verdadeira grandeza. 

Conteúdos: 
Representação Diédrica I:  
Ponto  
- Localização de um ponto  
- Projeções de um ponto  
Reta  
- Reta definida por dois pontos  
- Projeções da reta  
- Ponto pertencente a uma reta  
- Traços da reta nos planos de projeção e nos planos bissetores  
- Posição relativa de duas retas: Complanares, paralelas, 
concorrentes  
 

Representação Diédrica II:  
Plano  
- Definição do plano por: 3 pontos não colineares, uma reta e 
um ponto exterior, duas retas paralelas, duas retas 
concorrentes (incluindo a sua definição pelos traços nos 
planos de projeção)  
- Retas contidas num plano  
- Ponto pertencente a um plano  
- Retas notáveis de um plano: horizontais, frontais, de perfil, 
de maior declive, de maior inclinação  
- Intersecção de um plano (definido ou não pelos traços) com 
o β24 ou β13.  
Figuras Planas I 
Representação de figuras geométricas planas, contidas em 
planos horizontais e frontais. Figuras sobrepostas. 

 

II – CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

 

A prova apresenta quatro itens de construção de resposta obrigatória: 

Item 1 
Localizar pontos no espaço e representar pontos pelas suas projeções. Localizar pontos relativamente ao referencial. 

Item 2 
Em dupla projeção ortogonal, representar entidades geométricas elementares, condicionadas por relações de 
pertença. 

Item 3 
Em dupla projeção ortogonal, representar entidades geométricas elementares, condicionadas por relações de 
pertença. 

Item 4 
Em dupla projeção ortogonal, representar polígonos e círculos horizontais, frontais ou de perfil e identificar a sua 
verdadeira grandeza. 

A prova tem por referência o Programa de Geometria Descritiva A e as Aprendizagens Essenciais, cuja consecução 
é passível de avaliação numa prova de duração limitada. 
A prova permite avaliar o desempenho do examinando no que respeita às competências enunciadas no perfil do 
aluno, que decorrem das aprendizagens no domínio dos conteúdos a elas associados, entendidos dentro dos 
limites de aprofundamento científico nele estabelecidos. 



 
 

III – CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de 
classificação apresentados para cada item.  
As respostas que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.  
Os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho para cada parâmetro da avaliação.  
 
Na classificação a atribuir às respostas aos itens da prova são considerados os seguintes parâmetros 
 
- Tradução gráfica dos dados; 
- Apresentação do processo de resolução; 
- Apresentação gráfica da solução; 
- Observação das convenções gráficas usuais aplicáveis; 
- Rigor de execução; 
- Qualidade expressiva dos traçados; 
 

Valorização dos temas e respetivas unidades letivas na prova 

Grupo Item  Cotação (Pontos) 

----- 1 Representação geométrica e localização de pontos 50 Pontos 

----- 2 Representação geométrica de retas 50 Pontos 

----- 3 Representação geométrica e definição do plano 50 Pontos 

----- 4 Representação geométrica de figuras planas 50 Pontos 

 TOTAL 200 Pontos 

 
 

 
 
 

IV – MATERIAL 

 
As respostas são registadas em folhas próprias (papel de desenho, em formato A3 +, 48 cm x 32 cm), fornecidas pelo 
estabelecimento de ensino (modelo oficial).  
No cabeçalho das folhas de resposta deve identificar a disciplina ‒ Geometria Descritiva A.  
Para o preenchimento do cabeçalho, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. São 
necessárias três folhas de resposta, uma para cada item. Cada item é resolvido na face que apresenta o cabeçalho 
impresso.  
Na resposta a cada item, o aluno deve orientar a folha na vertical co o cabeçalho na parte superior. 
 
O examinando deve ser portador do seguinte material:    
Material riscador: 
- Lapiseira com mina 0,5 de dureza HB  
- Lapiseira com mina B  
- Lápis com mina de dureza HB devidamente afiado (opcional) 
- Lápis ou lapiseira com mina B (opcional) 
Instrumentos auxiliares de rigor: 
- Régua graduada de 40 cm no mínimo 
- Aristo 
- Compasso 
- Esquadro de 45º ou 30º/60º (opcional) 
Materiais complementares: 
- Borracha branca 
- Afia-minas ou porta-lixa 
- Apara-lápis (no caso da utilização de lápis) 
 

 


