
INSTRUÇÕES:
- Você terá quatro horas para fazer este teste;
- Desenvolva cada questão em uma folha. Trabalhe com cuidado: as folhas não serão substituídas;
- Escreva o seu número de inscrição nas folhas em branco;
- Use a técnica de sua preferência e o material previsto no Edital (lápis 6B (macio), lápis cera, hidrocor,
lápis de cor ou pastel (bastão).

Questão 1

Questão 2

Leia a letra da música “Gente humilde” e faça um desenho que represente graficamente as imagens
referenciadas nos versos sublinhados.

Gente humilde
Garoto – Vinícius de Moraes – Chico Buarque

TESTESTESTESTESTE DETE DETE DETE DETE DE
HABILIDHABILIDHABILIDHABILIDHABILIDADE ESPECÍFICADE ESPECÍFICADE ESPECÍFICADE ESPECÍFICADE ESPECÍFICAAAAA

Retire os objetos da embalagem, faça uma composição, sobre a sua mesa, com todos os objetos, e
represente, através de um desenho, o conjunto.

Tem certos dias
Em que eu penso em minha gente
E sinto assim
Todo o meu peito se apertar
Porque parece
Que acontece de repente
Feito um desejo de eu viver
Sem me notar
Igual a como
Quando eu passo no subúrbio
Eu muito bem
Vindo de trem de algum lugar
E aí me dá
Como uma inveja dessa gente
Que vai em frente
Sem nem ter com quem contar

São casas simples
Com cadeiras na calçada
E na fachada
Escrito em cima que é um lar
Pela varanda
Flores tristes e baldias
Como a alegria
Que não tem onde encostar
E aí me dá uma tristeza
No meu peito
Feito um despeito
De eu não ter como lutar
E eu que não creio
Peço a Deus por minha gente
É gente humilde,
Que vontade de chorar
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Questão 3 - B

Dadas a perspectiva e a vista frontal, trace a vista
lateral indicada pela seta.

Questão 3 - C

Dada a planificação, desenhe sua perspectiva.

Questão 3 - A

Do lado esquerdo da forma abaixo está representada
sua vista superior. Represente a vista indicada pela
seta.

Observe a perspectiva a seguir, sua planificação e suas respectivas vistas:

Questão 3

A partir deste exemplo, responda aos itens A, B e C apresentando o que se pede. Use uma única folha.

Planificação

Vista
Frontal

Vista
Lateral

Vista
Superior


