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Esta prova divide-se em duas partes: 

 A primeira parte é constituída por um item, e consiste na representação à vista de um modelo tridimensional; 

 A segunda parte é formada por um item e consiste na produção de desenho, explorando processos de síntese, com 
criação de novos registos gráficos e transformação do anteriormente produzido. 

Cada item deve ser resolvido numa diferente folha de desenho, tipo cavalinho, de formato A3. 
Só pode utilizar uma das faces da folha. 

 
GRUPO I: Representação à vista de um modelo tridimensional 

 

   
 

1. Observe atentamente o afia, que trouxe anteriormente de casa, e proceda à sua representação gráfica, à mão livre, 
recorrendo a técnicas mistas (traço e mancha).  
O registo deverá ficar centrado e ocupar mais de metade da área disponível de uma folha de desenho.  
Utilize apenas grafites, seleccionando as durezas que considerar apropriadas para este tipo de trabalho. 

 

A representação deverá respeitar os seguintes requisitos: 

 observância da forma geral e das proporções entre as partes do modelo; 

 exploração criteriosa dos elementos estruturais da linguagem plástica na sugestão do volume (gradações de 
claro-escuro, texturas, intensidades de traço de contorno, etc.). 

 
 

GRUPO II: Exploração de processos de síntese: criação e transformação de registos gráficos 

 

1. Numa nova folha de prova, construa um quadrado com 20 x 20 cm centrado na área disponível para o desenho. 
Seleccione um fragmento identificável da composição realizada na alínea anterior e reproduza-o, ampliado, no 
interior do quadrado.  

Aplicando manchas de cor, proceda a uma exploração cromática do fragmento ampliado, que, através do recurso 
predominante a contrastes de qualidade e de claro-escuro, contribua para acentuar as sugestões de profundidade e 
de volume. 

Utilize lápis de grafite para construir o desenho e recorra, em seguida, aos materiais e às técnicas que lhe parecerem 
mais adequados para efectuar a exploração cromática pretendida, tais como lápis de cor e/ou aguarela, canetas de 
feltro. 

 


