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Para tornar menos morosa a realização da prova, é-lhe fornecida uma cópia da folha de registo das respostas
aos itens de escolha múltipla. No entanto, caso a utilize, terá de transcrever as respostas aí registadas para a
folha de rosto do caderno da prova. Para esse efeito, dispõe de 10 minutos suplementares após a conclusão
da prova (Guia da Prova, Capítulo IV, B-11).
Como material de escrita, só pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta indelével preta.
As respostas são registadas na folha própria para o efeito.
Só são consideradas as respostas que apresentem de forma inequívoca a opção correta.
A prova é constituída por 30 itens de escolha múltipla.
A prova é classificada numa escala de 0 a 100 pontos.
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Item 1
1. Observe as imagens seguintes e indique qual delas representa um polígono regular.

(A)

(B)

(C)

(D)

Item 2
2. Observe com atenção a figura seguinte.

In www.planocritico.com

Na construção da banda desenhada, podem ser considerados diferentes ângulos de visão, com o objetivo
de direcionar a atenção do leitor. Identifique o ângulo de visão utilizado na vinheta acima.
(A) Ângulo de visão frontal.
(B) Ângulo de visão contrapicado.
(C) Ângulo de visão picado.
(D) Ângulo de visão lateral.
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Itens 3 e 4
3. Observe as imagens seguintes e indique a figura que representa uma forma artificial.

(A)

(B)

(C)

(D)

4. Observe as imagens seguintes e indique a figura que representa uma forma natural.

(A)

(B)

(C)
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(D)

Itens 5 e 6
5. O padrão é uma estrutura modular em que um ou mais módulos se repetem de forma organizada. Observe
o padrão seguinte.

Identifique o módulo do padrão anterior, selecionando a figura correta.

(A)

(B)

(C)

(D)

6. Identifique a organização modular a que obedece o padrão do item 5.
(A) Translação.
(B) Simetria.
(C) Rotação.
(D) Assimetria.
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Itens 7 e 8
7. No ambiente, existem energias ditas renováveis e não renováveis. Identifique a energia renovável obtida
a partir do aproveitamento do calor do interior da Terra.
(A) Energia eólica.
(B) Energia geotérmica.
(C) Energia hidráulica.
(D) Energia solar.

8. Selecione, de entre as energias não renováveis abaixo indicadas, aquela que é extraída do subsolo e pode
ser utilizada em centrais nucleares com o objetivo de produzir eletricidade.
(A) Carvão.
(B) Petróleo.
(C) Gás natural.
(D) Urânio.

Item 9
9. As minas de grafite que se encontram no interior dos lápis ou que são usadas nas lapiseiras podem ser
mais duras ou mais moles. A escala de gradação da sua dureza é normalmente indicada através das letras
H e B, correspondendo o grau intermédio ao HB. Indique a afirmação correta.
(A) O lápis 4B é mais duro do que o lápis 2H.
(B) O lápis 2B é mais duro do que o lápis 6H.
(C) O lápis 2H é mais duro do que o lápis 6H.
(D) O lápis HB é mais duro do que o lápis 7B.

Item 10
10. Selecione a definição correta de estrutura.
(A) A estrutura corresponde ao esqueleto mais simples que pode apoiar ou vertebrar as características
espaciais da forma e a relação entre as suas partes.
(B) A estrutura corresponde ao esqueleto mais complexo que pode apoiar ou vertebrar as características
espaciais da forma e a relação entre as suas partes.
(C) A estrutura corresponde à superfície natural ou artificial, que dá corpo à forma e contribui para o
equilíbrio e para a coesão das suas partes.
(D) A estrutura consiste na combinação de aspetos exteriores e interiores da forma e contribui para o
equilíbrio e para a coesão das suas partes.
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Item 11
11. O modo como as formas são colocadas no campo visual resulta em situações de equilíbrio ou de
desequilíbrio. Distinguem-se dois tipos de equilíbrio: o estático e o dinâmico. Como se define e caracteriza
o equilíbrio dinâmico?
(A) O equilíbrio dinâmico resulta da aparência rígida e imóvel das formas. São características do equilíbrio
dinâmico as linhas verticais e horizontais, sendo o exemplo mais comum de equilíbrio dinâmico uma
simetria axial.
(B) O equilíbrio dinâmico resulta da aparência flexível e dinâmica das formas. São características do
equilíbrio dinâmico as linhas verticais e horizontais, assim como a organização assimétrica das
formas ou segundo uma simetria radial.
(C) O equilíbrio dinâmico resulta da aparência flexível e dinâmica das formas. São características do
equilíbrio dinâmico as linhas curvas e oblíquas, assim como a organização assimétrica das formas
ou segundo uma simetria radial.
(D) O equilíbrio dinâmico resulta da aparência flexível e dinâmica das formas. São características do
equilíbrio dinâmico as linhas curvas e oblíquas, sendo o exemplo mais comum de equilíbrio dinâmico
uma simetria axial.

Itens 12 e 13
12. O claro-escuro consiste na progressão de tons de uma dada cor do mais claro ao mais escuro (e vice-versa).
Para que serve este efeito?
(A) Para sugerir o movimento.
(B) Para simular o volume.
(C) Para gerar a sensação de textura.
(D) Para representar o desgaste das superfícies.

13. Dos pintores abaixo, selecione aquele cuja obra se destaca pela utilização dos valores do claro-escuro.
(A) Henri Matisse.
(B) Jackson Pollock.
(C) Caravaggio.
(D) Piet Mondrian.
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Item 14
14. O peso é um dos fatores que mais contribuem para a determinação do equilíbrio. Uma das condicionantes
que mais influenciam a avaliação do fator peso é a colocação das formas na superfície. Com base no
conhecimento da perceção visual, indique qual das posições de um elemento visual numa composição
sugere maior leveza.
(A) Um elemento visual situado na zona superior direita da composição.
(B) Um elemento visual situado na zona central da composição.
(C) Um elemento visual situado na zona superior esquerda da composição.
(D) Um elemento visual situado na zona inferior esquerda da composição.

Itens de 15 a 17
15. Na linguagem visual, existem pelo menos dois modos de sugerir o movimento:
A: recorrer a uma sequência de posições de um objeto que se desloca no espaço, modificando
progressivamente a sua aparência;
B: proceder à fusão parcial das imagens correspondentes às diversas posições do objeto na trajetória do
traçado do movimento.
Considerando as figuras A e B, assinale a opção correta.

A
In http://cinemadeanimacao11.blogspot.pt

B
In http://media.artsblog.it

(A) Ambas as figuras correspondem ao segundo modo de sugestão de movimento.
(B) Ambas as figuras correspondem ao primeiro modo de sugestão de movimento.
(C) A figura A corresponde ao segundo modo e a figura B corresponde ao primeiro.
(D) A figura A corresponde ao primeiro modo e a figura B corresponde ao segundo.
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16. Considerando as figuras do item anterior, indique o movimento artístico do século XX a que pertence a
figura B.
(A) Dadaísmo.
(B) Futurismo.
(C) Impressionismo.
(D) Surrealismo.

17. Considerando o primeiro modo de sugestão de movimento enunciado no item 15, alínea A, indique a área
de exploração artística a ele associada.
(A) Grafiti.
(B) Animação.
(C) Pintura a óleo.
(D) Tapeçaria.

Item 18
18. Perante uma situação de ambiguidade como a exemplificada na figura A (dois triângulos ligeiramente
desiguais que se sobrepõem), podemos optar por dois tipos de representação: uma estruturação simétrica
(figura B) ou uma estruturação assimétrica (figura C).

A

B

C

Assinale a opção verdadeira.
(A) No caso da figura C, procurou desfazer-se a ambiguidade por acentuação da simetria de base –
– houve uma simplificação por nivelamento.
(B) No caso da figura B, a ambiguidade do modelo foi reduzida a uma estabilização simétrica – houve
uma simplificação por acentuação.
(C) No caso da figura B, a ambiguidade do modelo foi reduzida a uma estabilização simétrica – houve
uma simplificação por nivelamento.
(D) No caso da figura C, procurou desfazer-se a ambiguidade por anulação da assimetria de base –
– houve uma simplificação por nivelamento.
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Item 19
19. Indique o género de representação em que mais se recorre à simplificação por acentuação.
(A) Caricatura.
(B) Desenho anatómico.
(C) Desenho técnico.
(D) Ilustração científica.

Item 20

(A)
(B) diferentes texturas.
20. Nas imagens
seguintes, observam-se

A

(C)

(D)

C

D

B

Assinale a opção correta.
(A) As texturas A e D são artificiais e as texturas B e C são naturais.
(B) As texturas B e C são naturais e as texturas A e D são naturais.
(C) As texturas A, B e C são naturais e a textura D é artificial.
(D) As texturas A e C são naturais e as texturas B e D são artificiais.
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Item 21
21. Observe a seguinte representação axonométrica.

Identifique a planta que corresponde à representação axonométrica observada.

A

B

C

D

(A) Planta A.
(B) Planta B.
(C) Planta C.
(D) Planta D.
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Item 22
22. Na imagem abaixo, observam-se três pontos, A, B e C.

B

C

A
Os três pontos determinam
(A) apenas duas retas paralelas.
(B) apenas duas retas oblíquas.
(C) um plano ou três retas oblíquas.
(D) dois planos.

Item 23
23. Observe os pares de retas da imagem seguinte.

f

e
a

b

c

d

Selecione a opção verdadeira.
(A) As retas a, b, c e d são paralelas entre si.
(B) As retas a e b são paralelas entre si.
(C) As retas c e d são enviesadas e as retas e e f são paralelas.
(D) As retas e e f não determinam um plano.

Componente Específica ― Artes Visuais Nível 1 (3300) • Página 12/15

I

Item 24
24. Na imagem seguinte, estão representados dois sólidos.

A
B
Selecione a opção correta.
(A) Os sólidos A e B têm o mesmo volume.
(B) Os sólidos A e B são cubos.
(C) O sólido B está mais próximo do observador.
(D) O volume do sólido B é superior ao do sólido A.

Item 25
25. Observe a imagem seguinte.

O esquadro apresentado
(A) apenas permite medir grandezas numéricas.
(B) apenas permite medir valores angulares.
(C) tem a forma de um triângulo equilátero.
(D) permite medir valores numéricos e angulares.
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Itens 26
26. Observe a imagem seguinte.

In Arte e Fonte de Conhecimento
http://artefontedeconhecimento.blogspot.pt/

Na imagem anterior, verifica-se uma sugestão de
(A) profundidade dada pelos valores do claro-escuro e pelas linhas circulares.
(B) profundidade dada pela diminuição progressiva dos elementos.
(C) proximidade dada pela acentuação dos elementos circulares.
(D) movimento e de ritmo dada pelos contrastes cromáticos de cores complementares.

Itens 27
27. Na imagem seguinte, reproduz-se um fragmento de uma obra da autoria de M. C. Escher.

In www.pinterest.com

O fragmento anterior exemplifica uma sugestão de
(A) espaço dada pelos valores do claro-escuro e pela perspetiva linear.
(B) espaço dada pela representação cavaleira e pela sugestão de iluminação.
(C) ambiguidade de volumes dada pelo claro-escuro e pela representação axonométrica.
(D) proximidade dos elementos dada pela representação no sistema de dupla projeção ortogonal.
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Item 28
28. Na imagem abaixo, está reproduzida uma pintura de Paul Klee.

In http://www.wikiart.org

Nesta composição, a harmonia e os ritmos revelam-se pela
(A) perspetiva esférica, que sugere um ponto de fuga distinto situado fora da própria obra.
(B) paleta equilibrada de cores, quentes e frias, distribuídas numa malha regular.
(C) paleta equilibrada de cores, quentes, frias e neutras, distribuídas numa malha irregular.
(D) paleta equilibrada de cores, quentes e frias, distribuídas numa malha irregular.

Itens 29 e 30
29. Observe atentamente as figuras seguintes e indique qual delas corresponde a um logótipo.

(A)

(B)

(C)

(D)

30. Quanto à tipologia da sua informação visual, a figura da opção D do item anterior é
(A) um índice.

(B) um sinal.

(C) uma alegoria.

(D) um hieróglifo.

FIM
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