
 

 

 

ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE GEOMETRIA E DE DESENHO 

Escola Artística de Soares dos Reis - Rua Major David Magno 139 4000-191 PORTO 

aproged@aproged.pt | www.aproged.net 

 CONSELHOS DA DIRECÇÃO DA APROGED PARA OS/AS ALUNOS/AS QUE VÃO REALIZAR 

O EXAME NACIONAL DE GEOMETRIA DESCRITIVA A NO ANO LECTIVO DE 2020/20211 

 

Verifique se dispõe de todo o material necessário à realização da prova: lápis de grafite bem afiado(s) ou 

lapiseira; borracha; compasso; régua graduada; esquadros e transferidor ou esquadro geométrico e/ou outro 

material equivalente habitualmente utilizado. 

Resolva apenas um exercício em cada folha de prova, utilizando a face que tem o cabeçalho impresso. 

Leia cuidadosamente o enunciado de cada exercício antes de o resolver. 

Verifique se traduziu correctamente os dados do exercício antes de prosseguir com a sua resolução. 

Prepare a sequência do processo de resolução a utilizar (anote os casos que considerar mais complexos na 

folha de rascunho). 

Controle o tempo disponível durante a realização do exame sabendo que dispõe, em média, de 30 a 40 mi-

nutos para cada exercício. 

Seja rigoroso/a na execução dos traçados, respeitando as normas de convenção gráfica usuais aplicáveis e a 

qualidade expressiva dos mesmos.  

Tente resolver todos os exercícios, mesmo que não tenha a certeza de os conseguir concluir correctamente.  

As Instruções de Realização publicadas pelo IAVE para o exame nacional a realizar em 2020/2021 determi-

nam que: 

 as pontuações obtidas nas respostas aos exercícios 1 e 2 contribuem obrigatoriamente para a classifi-

cação final; 

 dos exercícios 3, 4 e 5, contribuem para a classificação final da prova os 2 exercícios cujas respostas 

obtenham melhor pontuação. 

Como, em situação de exame, poderá haver alguma dificuldade em perceber quais os exercícios que irão 

obter melhor pontuação, aconselhamos os/as alunos/as a realizar tudo o que lhes for possível de cada exer-

cício. No entanto, dois exercícios completamente resolvidos de forma correcta terão sempre melhor pontua-

ção do que três exercícios parcialmente resolvidos, ainda que de forma correcta. Nesse sentido, aconselha-

mos a que o/a aluno/a comece por eleger os dois exercícios em que se sente mais bem preparado/a. 

Para mais informações sobre os exames nacionais da disciplina, consulte a página de  exercícios de exame e 

a página com os exames nacionais. Após serem tornadas públicas as provas, divulgaremos as nossas pro-

postas de resolução, a partir de https://aproged.net/.  

Porto, 28 de Junho de 2021 

A Direcção da Aproged (aproged@aproged.pt)  

 
1  O exame nacional da 1ª fase realiza-se a partir das 14h00 do dia 05 de Julho de 2021. 

 O exame nacional da 2ª fase realiza-se a partir das 09h30 do dia 03 de Setembro de 2021. 
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