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Disciplina DCA – Design, Comunicação e Audiovisuais – MÓDULO 3 

 
Modalidade da prova: Teórica+Prática                                                                 Duração: 90 minutos 
Ano 2015 

CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS ESTRUTURA COTAÇÃO 

  Gramática/códigos visuais: 

Elementos da forma. 

Sinais e signos visuais. 

 Percepção e comunicação visual: 

Psicologia da forma. 

Linguagem das formas – linguagem não 
verbal. 

Percepção visual. 

A teoria da Gestalt – leis gestaltistas da 
organização 

Sensação/percepção. 

Organização perceptiva – figura/fundo. 

Agrupamento perceptivo (proximidade, 
semelhança, boa forma). 

Ilusões visuais. 

 

 
 
 
 
 
Identificar os factores históricos, sociais e culturais no fenómeno 
comunicativo. 
 
Compreender a imagem e os signos visuais. 
 
Conhecer a abordagem da Gestalt. 
Caracterizar e analisar a importância da imagem. 
 
Executar projetos de comunicação visual utilizando diferentes sistemas de 
informação e representação. 
 
Interpretar e produzir um juízo crítico e estético sobre os produtos de 
comunicação visual. 
 
Usar com intencionalidade os elementos formais da expressão plástica e 
da linguagem visual. 
 
Selecionar, com base na experiência pessoal, meios e técnicas de 
expressão adequados aos 
produtos visuais concretos a realizar. 
 
Desenvolver respostas individualizadas e criativas aos problemas 
colocados. 
 

3 Grupos de 
resposta 
obrigatória 

 

200 Pontos 
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 A definição das funções do produto: 

Funções estético-formais. 

Funções indicativas. 

Funções simbólicas. 

 

 Expressão e representação: 

Gráfica e plástica. 

Bi e tridimensional. 

Desenho. 

Composição. 

    Suportes, materiais e técnicas. 

 

 
 
Relacionar as formas visuais com as características dos materiais e das 
funções a que estão associados. 

Aplicar o material tendo em conta as suas qualidades 
expressivas/estéticas. 

Explorar criativamente as possibilidades expressivas dos materiais e 
técnicas de expressão plástica. 

Aplicar nos trabalhos que realiza um julgamento estético e social. 

Total: 200 Pontos 

Critérios Gerais de Classificação da Prova 

 As respostas consideradas incompletas, corresponderá a uma classificação ponderada. 

 A classificação não deve ser prejudicada pela utilização de dados incorretos, ou perguntas formalizadas incorretamente. 

 Há questões que podem ser corretamente resolvidas por mais do que um método. Sempre que o examinando utilizar um método de resolução não contemplado nos critérios específicos, 

caberá ao professor corretor adotar um critério de distribuição da cotação que julgue adequado. 

 O examinando deve respeitar sempre todas as instruções relativas ao método a utilizar na resolução de uma questão. 

 A resolução apresentada pelo examinando deve ser inequívoca, nas justificações e no cumprimento das recomendações. Se tal não acontecer, são classificadas com zero pontos as etapas em 

que as recomendações não forem respeitadas. 

 Numa questão em que a respetiva resolução exija cálculos e/ou justificações, a classificação deve ser de zero pontos se o examinando se limitar a apresentar o resultado final. 
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MATERIAL: 

- Caneta esferográfica preta ou azul. 

- Computador com programa de desenho Ilustrator ou Photoshop. 


