Provas
s de Acess
so ao Ensin
no Superio
or
Para Maiores de 23 Anos
A
Candidaturra de 2013

Exa
ame de Dese
enho

____________________________________________
______________________________
____
Temppo para reallização da prova:
p
2 horras
Tolerrância: 30 minutos
m
Mateerial admitiddo: grafites de diferentes durezas.
____________________________________________
______________________________
____

1. Represente
R
e em persppetiva cavvaleira um
m cubo coom 5 cm de lado, uma
pirâm
mide reguular de base quadranngular de 5 cm de laado e 7,5 ccm de altu
ura, e
um prisma
p
de base quaddrangular cujas
c
medid
das são 155x5x5 cm.
(U
Utilize graffite de durreza médiaa sobre pap
pel cavalinnho de form
mato A3).
2. Elabore,
E
em
m perspettiva cavaleeira, uma composiçção com oos três sólidos
repreesentados,, de modo a que um
ma face de cada um deles esteeja justapo
osta a
umaa face doss outros.
(U
Utilize graffite de durreza médiaa sobre pap
pel cavalinnho de form
mato A3).
3. Represente
R
em perspetiva centrral (ou cónica), com
m dois ponntos de fug
ga, o
conjunto obtiddo, partinddo do princcípio de qu
ue a linha de horizonnte está sittuada
a meeio da maior dimensão do prism
ma quadraangular.
(U
Utilize graffite média sobre papeel cavalinh
ho de form
mato A3).
4. Atribua
A
trrês valorees lumíniccos (baixo
o, médio e alto) às superffícies
repreesentadas sabendo que a foonte lumin
nosa se situa
s
no ccanto sup
perior
esquuerdo do suporte
s
de representação e que as facess paralelas têm o meesmo
valoor.
(U
Utilize graffite de dureeza média sobre papel cavalinhho de form
mato A3).
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GRELHA DE COTAÇÃO DA PROVA

EXERCÍCIOS

COTAÇÃO (valores)

1.
Volumetrias
Escalas

……………………………………………….

2

…………………………………………………..

2

TOTAL EXERCÍCIO 1.

4

2.
Volumetrias
Escalas

………………………………………………..

1

…………………………………………………..

1

Enquadramentos/ritmos ……………………………………...

TOTAL EXERCÍCIO 2.

2,5

4,5

3.
Espacialidade ………………………………………………..

5

Enquadramento/ritmos ………………………………………

0,5

TOTAL EXERCÍCIO 3.

5,5

4.
Tratamento de superfícies ……………………………………

6

TOTAL EXERCÍCIO 4.

6

TOTAL DA PROVA

20
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