Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Avaliação da capacidade para frequência de Curso Superior
1.º Ciclo de estudos
2020/21
PROVA ESPECÍFICA DE CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS – DESENHO
Duração da prova: 2 horas +15 m de tolerância

Data: 18 de maio de 2020

O exame constará de uma prova onde será avaliado:
1 – O nível de objetividade e clareza na interpretação dos modelos (25%);
2 – O nível de expressão e utilização das potencialidades dos suportes, escolha de
materiais riscadores e técnicas de expressão (25 %);
3- Coerência no discurso gráfico (25%);
4- Domínio da escala, proporção e relação de geometria mplícita (25 %).

A prova é classificada na escala de 0 a 20, tendo cada um dos grupos I e II a cotação de
10 valores.
Nota: Identifique com o seu nome todas as folhas usadas na prova.

Nome do candidato:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.º do B.I ou cartão de cidadão: ---------------------------------------------------------------------------

Professor que elaborou a prova, reconhece e confirma a identidade do candidato:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Rúbrica)
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Grupo I
Observe atentamente o conjunto de formas visuais colocadas na mesa que se
encontra à sua frente. Proceda à sua representação gráfica, à mão livre, utilizando
apenas lápis de grafite.

A representação deverá respeitar os seguintes requisitos.





Observância da forma geral e das proporções entre as partes do modelo;
Exploração do volume, da profundidade e do claro/escuro da forma;
Faça uma ocupação equilibrada do espaço livre da prova.

Grupo II

A partir do registo do real, execute uma composição livre onde possa demonstrar
toda a expressão pretendida, utilizando a cor.
Considerações a tomar:





Não necessita ser fiel às cores do modelo;
Utilize os meios riscadores com que mais se identifique;
Adeque a dimensão do registo ao meio atuante e às técnicas escolhidas;
Faça uma composição equilibrada no espaço livre da folha da prova.

Bom trabalho
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