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Duração da Prova: 135 minutos. 5 Páginas

Parte A: 90 minutos  |  Intervalo: 30 minutos  |  Parte B: 45 minutos 

Parte B

Versão 1

Vais agora dar início à Parte B da prova.

Verifica se tens todo o material necessário sobre a tua mesa:
 • lápis de grafite;
 • apara-lápis;
 • borracha;
 • tesoura;
 • cola líquida;
 • fita-cola de papel;
 • uma caixa de cartão;
 • lápis de cera;
 • lápis de cor;
 • canetas de feltro.

Vais precisar de tecidos e de tampas de plástico.

Lembra-te que existem, nas mesas de apoio, outros materiais que podes usar, tais como: 
lápis de cera, lápis de cor, canetas de feltro, diversos tipos de papel (jornal, papel de lustro, 
revistas, papel celofane, papel crepe, cartolinas...), folhas de papel de formato A4, lãs, algodão, 
rolhas de cortiça, embalagens de dimensões reduzidas, de diversos materiais e formatos 
(por exemplo, caixas de perfumes, de pasta de dentes, boiões de creme, garrafas...), copos 
de papel de diferentes tamanhos, caixas de ovos, outros materiais de desperdício (casquilhos 
de rolos de papel, caricas, tampas, botões...).
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Tarefa 5 (45 minutos)

Nas Figuras 1 e 2, podes observar dois exemplos de seres imaginários criados por artistas que 
usaram diversas técnicas e diferentes materiais.

Figura 1 ‒ Bordalo II, Peixe, 2018
in www.jn.pt (consultado em março de 2019).

 
Figura 2 ‒ Jheronymus Bosch, Tentações de Santo Antão (pormenor), c. 1500,

in https://upload.wikimedia.org (consultado em janeiro de 2019).
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Numa gruta, no fundo do mar, existia uma criatura maléfica, o Trogloceros, que se preparava para 
exterminar todos os peixes dos oceanos.

O Julião, que é valente até mais não, é um defensor dos oceanos. Lutou muitas vezes contra 
o Trogloceros. Mas é tão rápido que nunca ninguém conseguiu ver muito bem como é o Julião. 

No entanto, algumas pessoas lembram-se de certas características: 

 • a Ema tem a certeza de que as escamas são verdes e azuis; 

 • o Xavier sabe que o Julião tem barbatanas em forma de triângulo;

 • a Camila diz que o Julião deita fogo;

 • a Clara reparou nos três olhos de tamanhos diferentes.

Como será o Julião? Consegues imaginar?

Pensa como é que o Julião luta contra esta criatura maléfica, o Trogloceros.

A partir da caixa de cartão constrói o Julião, que é valente até mais não.

Na tua construção:
 –  inclui as características que já conheces do Julião e acrescenta outras para o tornares especial;

 –  altera a tua caixa, recortando ou acrescentando partes; 

 –  como materiais obrigatórios, usa a caixa, tecidos e tampas de plástico. Além destes, podes utilizar 
outros materiais que encontras ao teu dispor nas mesas de apoio;

 –  pinta as Figuras 3 e 4, e usa os 3 materiais riscadores à tua disposição (caneta de feltro, lápis 
de cera, lápis de cor). Depois recorta-as e cola-as no Julião.

Um professor classificador vai perguntar-te como é que o teu Julião luta contra o Trogloceros. 
Explica ao professor de que modo as características do Julião o ajudam a lutar contra o Trogloceros.

Tens 45 minutos para realizar esta tarefa.

No final, verifica se cumpriste tudo o que te foi pedido na construção do Julião e coloca-o em cima 
desta folha.

FIM DA PROVA
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Figura 3

Figura 4


