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TAREFA 1

Observa as composições das Figuras 1 e 2. 

Figura 1 – Nadir Afonso, Espacillimité, 1958, óleo sobre tela, 82,6 cm × 124 cm, 
in http://www.nadirafonso.com (consultado em fevereiro de 2018).

Figura 2 – Wassily Kandinsky, Ohne Titel (Composition), 1923, tinta-da-china  sobre papel, 34,4 cm × 24,38 cm, 
in http://www.artnet.com (consultado em fevereiro de 2018).
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Como vês, estas composições integram elementos geométricos. Os elementos geométricos podem ser combinados 
de diferentes modos, gerando sensações visuais de movimento.

Vais criar uma composição visual, na qual vais conjugar diversos elementos geométricos traçados por ti.

O teu trabalho deve resultar numa composição equilibrada e com movimento. De modo a criares movimento, toma 
atenção ao peso visual das formas, nomeadamente, à dimensão e à posição dos elementos no espaço.

Usa uma folha A4, lápis de grafite de dureza HB, régua, esquadro e compasso. As linhas auxiliares da execução dos 
traçados geométricos devem ficar visíveis. 

Planeia a tua composição, fazendo um esboço rápido na tua folha A4 ou numa folha de rascunho.

Tem ainda em conta as orientações a seguir apresentadas.

•  Coloca a tua folha A4 na posição ao alto, ou seja, na vertical, e traça uma margem de 1,5 cm, em esquadria.

•  No espaço da tua folha A4, marca um ponto O. A partir deste ponto, traça uma circunferência com 3 cm de 
raio. Em seguida, marca o diâmetro [AB] e usa-o na divisão da circunferência em três partes iguais. Desenha 
o polígono inscrito resultante. A partir deste, constrói uma espiral tricêntrica com três arcos, pelo menos. Para 
tal, prolonga os lados desse polígono, de modo a obteres os pontos de concordância dos sucessivos arcos da 
espiral.

•  Prolonga a reta mediatriz do segmento [AB] que construíste inicialmente.

•  A partir de um ponto desta reta, à tua escolha, traça uma reta perpendicular r.
•  Na reta r, marca um ponto P à tua escolha.

•  Traça uma circunferência, com centro no ponto P e diâmetro de 5 cm e uma reta s, tangente à circunferência.

•  Constrói agora uma circunferência tangente interior, concordante com a anterior, com medida de raio à tua 
escolha.

•  Para conferires movimento à tua composição, traça três retas, t, v e x, paralelas às que traçaste anteriormente, 
r e s, numa área à tua escolha – o traçado das retas t, v e x pode ser feito em relação a uma ou às duas retas 
anteriormente traçadas.

•  Finaliza a composição, acentuando alguns traços com caneta de cor preta (esferográfica ou caneta de feltro), 
de modo a atribuir-lhes intensidade e espessura.

Não podes acrescentar outros elementos à tua composição.
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TAREFA 2

As pessoas comunicam para transmitirem informações, para expressarem sentimentos ou opiniões, para darem 
a conhecer acontecimentos, ideias ou produtos. Os cartazes e os painéis publicitários são um dos meios de 
comunicação de que dispomos; são usados com diferentes propósitos e funções.

Observa a Figura 3.

Figura 3 – Manuel Cargaleiro, Estudo de flores, 1967, lápis de cera sobre papel, 26,9 cm × 21,1 cm, 
in https://gulbenkian.pt/museu/ (consultado em fevereiro de 2018).

Imagina que, numa certa aldeia, vila ou cidade, se vai realizar um evento. Constrói um cartaz que informe sobre esse 
evento, aplicando as regras de composição do cartaz.

Utiliza a tua imaginação com dois objetivos: criar impacto visual (ou seja, tornar a composição apelativa através da 
conjugação de todos os elementos) e facilitar a leitura do cartaz. 

Aplica as técnicas de desenho, de pintura e de recorte e colagem, usando os materiais de que dispões (lápis de 
grafite, lápis de cor, canetas de feltro, pastéis de óleo, papel de desenho e papel de lustro).

O teu cartaz deve conjugar:

– elementos representados na Figura 3, que deves reproduzir através do desenho;
–  texto, em que utilizes as palavras terra e olhar, além de outras relativas ao nome, ao local, à data e à hora do 

evento;
– outros elementos de imagem ou de texto que consideres essenciais para completar a mensagem.

Tem em conta as orientações a seguir apresentadas.

•  Constrói o teu cartaz numa folha A3.
•  Para planeares o teu trabalho, faz um esboço rápido da composição na folha A3 ou, se preferires, numa folha 

de rascunho.
•  Reproduz, desenhando, dois elementos diferentes representados na Figura 3. Podes alterar o tamanho dos 

elementos reproduzidos e repeti-los, e podes dar-lhes novos significados, de acordo com a tua criatividade.
•  No texto, podes utilizar letras desenhadas ou letras recortadas. A composição das letras deve permitir uma fácil 

leitura das palavras.
•  Não te esqueças de usar as técnicas indicadas (desenho, pintura e recorte e colagem).

FIM DA PROVA


