
 
 

 
 

 
MATRIZ . 2021/2022 — 2024/2025 . EXAME DE REGIME NÃO PRESENCIÁVEL 
 

ENSINO SECUNDÁRIO RECORRENTE POR MÓDULOS CAPITALIZÁVEIS 

GEOMETRIA DESCRITIVA A . 10º ano . MÓDULO 1 
 
ITENS CONTEÚDOS COTAÇÕES OBJETIVOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MATERIAL 

I 

Em dupla projeção ortogonal, determinação 
de projeções de pontos, segmentos de reta e 
retas, condicionados por relações de 
pertenças ou incidências (em particular, 
representação diédrica I: 3 do Programa) 

60 pontos 

Representar diedricamente o ponto, o segmento 
de reta e a reta  
 
Resolver problemas elementares de incidência 
relativos aos elementos geométricos 

A classificação a atribuir a cada resposta 
resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 
critérios específicos de classificação 
apresentados para cada item e é expressa 
por um número inteiro, previsto na grelha de 
classificação 
 
A cotação de cada item é distribuída pelos 
seguintes parâmetros: 
 
Tradução gráfica dos dados 
 
Processo de resolução 
 
Apresentação gráfica da solução 
 
Observância das convenções gráficas usuais 
aplicáveis 
 
Rigor de execução e qualidade expressiva dos 
traçados 

Caneta ou 
Esferográfica 

(azul ou preta) 
 

Lápis de grafite e 
Afiadeira ou  

Lapiseira  
 

Compasso e Lixa 
 

Régua graduada 
em 50 cm 

 
Esquadro técnico 

ou Esquadro de 45º 
e Transferidor 

 
Esquadro de 60º 

 
Borracha 

 
Outro material 
equivalente ao 

acima referido, 
habitualmente 

utilizado 

II 

Em dupla projeção ortogonal, determinação 
de projeções de pontos, segmentos de reta e 
retas, condicionados por relações de 
pertenças (incidências) e pela posição em 
relação aos planos de projeção (em 
particular, representação diédrica I: 3 do 
Programa) 

70 pontos 

Representar diedricamente o ponto, o segmento 
de reta e a reta  
 
Resolver problemas elementares de incidência 
relativos aos elementos geométricos e de posição 
em relação aos planos de projeção de segmentos 
de reta ou de retas 

III 

Em dupla projeção ortogonal, determinação 
de projeções de pontos, segmentos de reta e 
retas, condicionadas por relações de 
pertenças (incidências) e pela posição 
relativa (em particular, representação 
diédrica I: 3 do Programa) 

70 pontos 

Representar diedricamente o ponto e a reta  
  
Resolver problemas elementares de incidência 
relativos aos elementos geométricos e de posição 
relativa entre duas retas 

P R O V A  C O M  A  D U R A Ç Ã O  D E  9 0  M I N U T O S  

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 
MATRIZ . 2021/2022 — 2024/2025 . EXAME DE REGIME NÃO PRESENCIÁVEL 
 

ENSINO SECUNDÁRIO RECORRENTE POR MÓDULOS CAPITALIZÁVEIS 

GEOMETRIA DESCRITIVA A . 10º ano . MÓDULO 2 
 
ITENS CONTEÚDOS COTAÇÕES OBJETIVOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MATERIAL 

I 

Em dupla projeção ortogonal, determinação 
de projeções de entidades geométricas 
elementares, condicionadas por relações de 
pertenças ou incidências (em particular, 
representação diédrica II: 2 do Programa) 

60 pontos 

Representar diedricamente o ponto, a reta e o 
plano  
 
Resolver problemas elementares de incidência 
relativos aos elementos geométricos e de posição 
em relação aos planos de projeção de retas e de 
planos 

A classificação a atribuir a cada resposta 
resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 
critérios específicos de classificação 
apresentados para cada item e é expressa 
por um número inteiro, previsto na grelha de 
classificação 
 
A cotação de cada item é distribuída pelos 
seguintes parâmetros: 
 
Tradução gráfica dos dados 
 
Processo de resolução 
 
Apresentação gráfica da solução 
 
Observância das convenções gráficas usuais 
aplicáveis  
 
Rigor de execução e qualidade expressiva dos 
traçados 

Caneta ou 
Esferográfica 

(azul ou preta) 
 

Lápis de grafite e 
Afiadeira ou  

Lapiseira  
 

Compasso e Lixa 
 

Régua graduada 
em 50 cm 

 
Esquadro técnico 

ou Esquadro de 45º 
e Transferidor 

 
Esquadro de 60º 

 
Borracha 

 
Outro material 
equivalente ao 

acima referido, 
habitualmente 

utilizado 

II 

Em dupla projeção ortogonal, determinação 
de projeções de entidades geométricas 
elementares, condicionadas por relações de 
pertenças (incidências) ou resultantes de 
intersecções (em particular, representação 
diédrica II: 2 e 3 do Programa) 

70 pontos 

Representar diedricamente o ponto, a reta e o 
plano  
 
Resolver problemas elementares de incidência 
relativos aos elementos geométricos e de posição 
em relação aos planos de projeção de retas e de 
planos 
 
Resolver problemas elementares de intersecção 
entre retas e planos 

III 

Em dupla projeção ortogonal, determinação 
de projeções de entidades geométricas 
elementares, condicionadas por relações de 
pertenças (incidências) ou resultantes de 
intersecções (em particular, representação 
diédrica II: 2 e 3 do Programa) 

70 pontos 

Representar diedricamente o ponto, a reta e o 
plano  
 
Resolver problemas elementares de incidência 
relativos aos elementos geométricos e de posição 
em relação aos planos de projeção de retas e de 
planos 
 
Resolver problemas elementares de intersecção 
entre planos  

P R O V A  C O M  A  D U R A Ç Ã O  D E  9 0  M I N U T O S  

 

 



 
 

 
 

 
MATRIZ . 2021/2022 — 2024/2025 . EXAME DE REGIME NÃO PRESENCIÁVEL 
 

ENSINO SECUNDÁRIO RECORRENTE POR MÓDULOS CAPITALIZÁVEIS 

GEOMETRIA DESCRITIVA A . 10º ano . MÓDULO 3 
 
ITENS CONTEÚDOS COTAÇÕES OBJETIVOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MATERIAL 

I 

Em dupla projeção ortogonal, representação 
de um sólido geométrico (em particular, 
representação diédrica III: 1 e 2 do 
Programa) 

70 pontos 

Representar sólidos (pirâmides, cones, 
paralelepípedos retângulos, prismas, cilindros) 
com base(s) horizontal(is), frontal(is) ou de perfil; 
representar a esfera  
 
Representar pontos e linhas situados nas arestas, 
faces ou superfícies dos sólidos 

A classificação a atribuir a cada resposta 
resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 
critérios específicos de classificação 
apresentados para cada item e é expressa 
por um número inteiro, previsto na grelha de 
classificação 
 
A cotação de cada item é distribuída pelos 
seguintes parâmetros: 
 
Tradução gráfica dos dados 
 
Processo de resolução 
 
Apresentação gráfica da solução 
 
Observância das convenções gráficas usuais 
aplicáveis 
 
Rigor de execução e qualidade expressiva dos 
traçados 

Caneta ou 
Esferográfica 

(azul ou preta) 
 

Lápis de grafite e 
Afiadeira ou  

Lapiseira  
 

Compasso e Lixa 
 

Régua graduada 
em 50 cm 

 
Esquadro técnico 

ou Esquadro de 45º 
e Transferidor 

 
Esquadro de 60º 

 
Borracha 

 
Outro material 
equivalente ao 

acima referido, 
habitualmente 

utilizado 

II 

Em dupla projeção ortogonal, representação 
de uma figura plana (em particular, 
representação diédrica III: 2 e 3 do 
Programa) 

60 pontos 
Representar figuras planas situadas em planos 
verticais ou de topo 

III 

Em dupla projeção ortogonal, representação 
de um sólido geométrico (em particular, 
representação diédrica III: 2, 3 e 4 do 
Programa) 

70 pontos 

Representar sólidos (pirâmides, paralelepípedos e 
prismas regulares) de base(s) situada(s) em planos 
verticais ou de topo 
 
Representar pontos e linhas situados nas arestas, 
faces ou superfícies dos sólidos 

P R O V A  C O M  A  D U R A Ç Ã O  D E  9 0  M I N U T O S  

 
 
 



 
 

 

 

 

 

MATRIZ . 2021/2022 — 2024/2025 . EXAME DE REGIME NÃO PRESENCIÁVEL 
 

ENSINO SECUNDÁRIO RECORRENTE POR MÓDULOS CAPITALIZÁVEIS 

GEOMETRIA DESCRITIVA A . 10º ano . MÓDULOS 1, 2 e 3 
 
ITENS CONTEÚDOS COTAÇÕES OBJETIVOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MATERIAL 

I 

Em dupla projeção ortogonal, determinação 
de projeções de entidades geométricas 
elementares, condicionadas por relações de 
pertenças ou incidências (em particular, 
representação diédrica I: 3 do Programa) 

60 pontos 

Representar diedricamente o ponto, o segmento 
de reta e a reta  
 
Resolver problemas elementares de incidência 
relativos aos elementos geométricos 

A classificação a atribuir a cada resposta 
resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 
critérios específicos de classificação 
apresentados para cada item e é expressa 
por um número inteiro, previsto na grelha de 
classificação 
 
A cotação de cada item é distribuída pelos 
seguintes parâmetros: 
 
Tradução gráfica dos dados 
 
Processo de resolução 
 
Apresentação gráfica da solução 
 
Observância das convenções gráficas usuais 
aplicáveis 
 
Rigor de execução e qualidade expressiva dos 
traçados 

Caneta ou 
Esferográfica 

(azul ou preta) 
 

Lápis de grafite e 
Afiadeira ou  

Lapiseira  
 

Compasso e Lixa 
 

Régua graduada 
em 50 cm 

 
Esquadro técnico 

ou Esquadro de 45º 
e Transferidor 

 
Esquadro de 60º 

 
Borracha 

 
Outro material 
equivalente ao 

acima referido, 
habitualmente 

utilizado 

II 

Em dupla projeção ortogonal, determinação 
de projeções de entidades geométricas 
elementares, condicionadas por relações de 
pertenças (incidências) ou resultantes de 
intersecções (em particular, representação 
diédrica II: 2 e 3 do Programa) 

70 pontos 

Representar diedricamente a reta e o plano  
 
Resolver problemas elementares de incidência e 
de intersecção relativos aos elementos 
geométricos  

III 

Em dupla projeção ortogonal, representação 
de um sólido geométrico (em particular, 
representação diédrica III: 1, 2, 3 e 4 do 
Programa) 

70 pontos 

Representar sólidos (pirâmides, cones, 
paralelepípedos retângulos, prismas, cilindros) 
com base(s) horizontal(is), frontal(is) ou de perfil; 
representar a esfera  
 
Representar pontos e linhas situados nas arestas, 
faces ou superfícies dos sólidos 
  
Representar sólidos (pirâmides, paralelepípedos e 
prismas regulares) de base(s) situada(s) em planos 
verticais ou de topo  

P R O V A  C O M  A  D U R A Ç Ã O  D E  1 3 5  M I N U T O S  

 
 



 
 

 

 
 

MATRIZ . 2021/2022 — 2024/2025 . EXAME DE REGIME NÃO PRESENCIÁVEL 
 

ENSINO SECUNDÁRIO RECORRENTE POR MÓDULOS CAPITALIZÁVEIS 

GEOMETRIA DESCRITIVA A . 11º ano . MÓDULO 4 
 
ITENS CONTEÚDOS COTAÇÕES OBJETIVOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MATERIAL 

I 

Em dupla projeção ortogonal, determinação 
de projeções de entidades geométricas 
elementares, condicionadas por relações de 
paralelismo e perpendicularidade (em 
particular, representação diédrica IV: 1 e 2 
do Programa) 

60 pontos 
 
Resolver problemas de paralelismo e 
perpendicularidade de retas e de planos  

A classificação a atribuir a cada resposta 
resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 
critérios específicos de classificação 
apresentados para cada item e é expressa 
por um número inteiro, previsto na grelha de 
classificação 
 
A cotação de cada item é distribuída pelos 
seguintes parâmetros: 
 
Tradução gráfica dos dados 
 
Processo de resolução 
 
Apresentação gráfica da solução 
 
Observância das convenções gráficas usuais 
aplicáveis 
 
Rigor de execução e qualidade expressiva dos 
traçados 

Caneta ou 
Esferográfica 

(azul ou preta) 
 

Lápis de grafite e 
Afiadeira ou  

Lapiseira  
 

Compasso e Lixa 
 

Régua graduada 
em 50 cm 

 
Esquadro técnico 

ou Esquadro de 45º 
e Transferidor 

 
Esquadro de 60º 

 
Borracha 

 
Outro material 
equivalente ao 

acima referido, 
habitualmente 

utilizado 

II 

Em dupla projeção ortogonal, resolução de 
um problema métrico envolvendo o 
relacionamento de entidades geométricas 
elementares, ou construção de figuras planas 
(em particular, representação diédrica IV: 3, 
4 e 5 do Programa) 

70 pontos 

Aplicar os métodos geométricos auxiliares para 
obtenção de verdadeiras grandezas de figuras 
situadas em planos não projetantes  
 
Resolver problemas de determinação de 
verdadeiras grandezas lineares e angulares  
 
Representar figuras planas situadas em planos não 
projetantes  

III 

Em dupla projeção ortogonal, representação 
de um sólido geométrico (em particular, 
representação diédrica IV: 6 do Programa) 

70 pontos 

Representar sólidos (pirâmides, paralelepípedos e 
prismas regulares) de base(s) situada(s) em planos 
não projetantes  

P R O V A  C O M  A  D U R A Ç Ã O  D E  9 0  M I N U T O S  

 

 

 



 

 
 

 
 

MATRIZ . 2021/2022 — 2024/2025 . EXAME DE REGIME NÃO PRESENCIÁVEL 
 

ENSINO SECUNDÁRIO RECORRENTE POR MÓDULOS CAPITALIZÁVEIS 

GEOMETRIA DESCRITIVA A . 11º ano . MÓDULO 5 
 
ITENS CONTEÚDOS COTAÇÕES OBJETIVOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MATERIAL 

I 

Em dupla projeção ortogonal, determinação 
de uma secção de um sólido geométrico (em 
particular, representação diédrica V: 1 do 
Programa) 

70 pontos 

Determinar secções em sólidos (pirâmides, cones, 
paralelepípedos retângulos, prismas, cilindros e 
esfera) por planos projetantes 
 
Determinar secções em sólidos (pirâmides, 
paralelepípedos retângulos e prismas) com base(s) 
horizontal(ais), frontal(ais) ou de perfil por 
qualquer tipo de plano 

A classificação a atribuir a cada resposta 
resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 
critérios específicos de classificação 
apresentados para cada item e é expressa 
por um número inteiro, previsto na grelha de 
classificação 
 
A cotação de cada item é distribuída pelos 
seguintes parâmetros: 
 
Tradução gráfica dos dados 
 
Processo de resolução 
 
Apresentação gráfica da solução 
 
Observância das convenções gráficas usuais 
aplicáveis 
 
Rigor de execução e qualidade expressiva dos 
traçados 

Caneta ou 
Esferográfica 

(azul ou preta) 
 

Lápis de grafite e 
Afiadeira ou  

Lapiseira  
 

Compasso e Lixa 
 

Régua graduada 
em 50 cm 

 
Esquadro técnico 

ou Esquadro de 45º 
e Transferidor 

 
Esquadro de 60º 

 
Borracha 

 
Outro material 
equivalente ao 

acima referido, 
habitualmente 

utilizado 

II 

Em dupla projeção ortogonal, determinação 
de sombras de um sólido geométrico (em 
particular, representação diédrica V: 2 do 
Programa) 

60 pontos 

Determinar a sombra própria e sombra projetada 
de pirâmides, de paralelepípedos retângulos e de 
prismas, com base(s) horizontal(ais), frontal(ais) 
ou de perfil, nos planos de projeção 

III 

Em dupla projeção ortogonal, determinação 
de sombras de um sólido geométrico (em 
particular, representação diédrica V: 2 do 
Programa) 

70 pontos 

Determinar a sombra própria e sombra projetada 
de cones e de cilindros, com base(s) 
horizontal(ais), frontal(ais) ou de perfil, nos 
planos de projeção 

P R O V A  C O M  A  D U R A Ç Ã O  D E  9 0  M I N U T O S  

 
 
 
 



 

 
 

 
 

MATRIZ . 2021/2022 — 2024/2025 . EXAME DE REGIME NÃO PRESENCIÁVEL 
 

ENSINO SECUNDÁRIO RECORRENTE POR MÓDULOS CAPITALIZÁVEIS 

GEOMETRIA DESCRITIVA A . 11º ano . MÓDULO 6 
 
ITENS CONTEÚDOS COTAÇÕES OBJETIVOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MATERIAL 

I 

Em axonometria ortogonal, representação de 
uma forma tridimensional simples de sólidos 
geométricos – pirâmides e prismas (em 
particular, representação axonométrica: 4 do 
Programa) 

60 pontos 
Representar, em axonometria, formas 
tridimensionais simples 

A classificação a atribuir a cada resposta 
resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 
critérios específicos de classificação 
apresentados para cada item e é expressa 
por um número inteiro, previsto na grelha de 
classificação 
 
A cotação de cada item é distribuída pelos 
seguintes parâmetros: 
 
Tradução gráfica dos dados 
 
Processo de resolução 
 
Apresentação gráfica da solução 
 
Observância das convenções gráficas usuais 
aplicáveis 
 
Rigor de execução e qualidade expressiva dos 
traçados 

Caneta ou 
Esferográfica 

(azul ou preta) 
 

Lápis de grafite e 
Afiadeira ou  

Lapiseira  
 

Compasso e Lixa 
 

Régua graduada 
em 50 cm 

 
Esquadro técnico 

ou Esquadro de 45º 
e Transferidor 

 
Esquadro de 60º 

 
Borracha 

 
Outro material 
equivalente ao 

acima referido, 
habitualmente 

utilizado 

II 

Em axonometria clinogonal, representação 
de uma forma tridimensional simples de 
sólidos geométricos – cones ou cilindros (em 
particular, representação axonométrica: 4 do 
Programa) 

60 pontos 
Representar, em axonometria, formas 
tridimensionais simples 

III 

Em axonometria ortogonal ou clinogonal, 
representação de uma forma tridimensional 
composta por sólidos geométricos – 
pirâmides e prismas (em particular, 
representação axonométrica: 4 do Programa) 

80 pontos 
Representar, em axonometria, formas 
tridimensionais compostas 

P R O V A  C O M  A  D U R A Ç Ã O  D E  9 0  M I N U T O S  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

MATRIZ . 2021/2022 — 2024/2025 . EXAME DE REGIME NÃO PRESENCIÁVEL 
 

ENSINO SECUNDÁRIO RECORRENTE POR MÓDULOS CAPITALIZÁVEIS 

GEOMETRIA DESCRITIVA A . 11º ano . MÓDULOS 4, 5 e 6 
 
ITENS CONTEÚDOS COTAÇÕES OBJETIVOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MATERIAL 

I 
Em dupla projeção ortogonal, representação 
de um sólido geométrico (em particular, 
representação diédrica IV: 6 do Programa) 

60 pontos 
Representar sólidos (pirâmides, paralelepípedos e 
prismas regulares) de base(s) situada(s) em planos 
não projetantes  

A classificação a atribuir a cada resposta 
resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 
critérios específicos de classificação 
apresentados para cada item e é expressa 
por um número inteiro, previsto na grelha de 
classificação 
 
A cotação de cada item é distribuída pelos 
seguintes parâmetros: 
 
Tradução gráfica dos dados 
 
Processo de resolução 
 
Apresentação gráfica da solução 
 
Observância das convenções gráficas usuais 
aplicáveis 
 
Rigor de execução e qualidade expressiva dos 
traçados 

Caneta ou 
Esferográfica 

(azul ou preta) 
 

Lápis de grafite e 
Afiadeira ou  

Lapiseira  
 

Compasso e Lixa 
 

Régua graduada 
em 50 cm 

 
Esquadro técnico 

ou Esquadro de 45º 
e Transferidor 

 
Esquadro de 60º 

 
Borracha 

 
Outro material 
equivalente ao 

acima referido, 
habitualmente 

utilizado 

II 

Em dupla projeção ortogonal, determinação 
de uma secção ou de sombras de um sólido 
geométrico (em particular, representação 
diédrica V: 1 e 2 do Programa) 

70 pontos 

Determinar secções em sólidos (pirâmides, cones, 
paralelepípedos retângulos, prismas, cilindros e 
esfera) por planos projetantes  
  
Determinar secções em sólidos (pirâmides, 
paralelepípedos retângulos e prismas) com base(s) 
horizontal(ais), frontal(ais) ou de perfil por 
qualquer tipo de plano 
 
Determinar a sombra própria e sombra projetada 
de pirâmides, de paralelepípedos retângulos e de 
prismas, com base(s) horizontal(ais), frontal(ais) 
ou de perfil, nos planos de projeção  
 
Determinar a sombra própria e sombra projetada 
de cones e de cilindros, com base(s) 
horizontal(ais), frontal(ais) ou de perfil, nos 
planos de projeção  

III 

Em axonometria clinogonal ou ortogonal, 
representação de uma forma tridimensional 
composta por sólidos geométricos – 
pirâmides, prismas, cones, cilindros (em 
particular, representação axonométrica: 4 do 
Programa) 

70 pontos 

 
Representar, em axonometria, formas 
tridimensionais simples e compostas  
  

P R O V A  C O M  A  D U R A Ç Ã O  D E  1 3 5  M I N U T O S  

 


