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INSTRUÇÕES:	
  
§ Você terá quatro horas para fazer este teste.
§ Escreva seu nome e seu número de inscrição em todas as folhas. Ao final, coloque todas as folhas
dentro do envelope.
§ Use a técnica de sua preferência e o material previsto no Programa divulgado junto ao Edital.
§ Não é permitido o uso de compassos, esquadros, transferidores e similares. Não use faca de corte sob
pretexto algum.
§ Após terminar a prova, ponha o modelo dentro da caixa, feche-a e entregue a caixa e o envelope
etiquetados ao responsável pela sala.

QUESTÃO	
  1	
  
§ Você está recebendo um envelope com 1 caixa desmontada, 1 peça de 15x15cm, 4 peças de
2,5x7,5cm, 3 peças de 5x9cm e 3 peças de 2,5x5cm. Monte a caixa.
§ Observe as imagens abaixo: são projetos de autoria de arquitetos renomados, definidos por planos.
Baseado nessa ideia, use todas as peças para criar um objeto arquitetônico, de modo que o modelo
caiba dentro da caixa. A peça maior de 15x15cm servirá como base e as demais peças devem ser
coladas conforme sua imaginação.
§ Escreva o seu nome e número de inscrição na base do modelo.

Pavilhão de Barcelona, Mies Van der Rohe.
Fonte: 3.bp.blogspot.com/-KQgQc1ksgMc/TdvDK-Q_
uLI/AAAAAAAAAPA/dhqH0j9biVs/s1600/mies.png

Complexo Cultural da Luz, Herzog & De Meuron.
Fonte:	
   arcoweb.com.br/arquitetura/fotos/1141/complexo
-luz-3.jpg

QUESTÃO	
  2	
  
Utilize uma das folhas A4 em branco fornecidas e componha, graficamente, uma cena urbana em
que estejam inseridos além do modelo elaborado por você, vegetação, mobiliário urbano, veículo
e figura humana.

QUESTÃO	
  3	
  
Utilize a outra folha A4 em branco e desenhe um Hall de Acesso a uma edificação residencial ou
comercial, incluindo no ambiente: iluminação, mobiliário, esquadria (porta e janela) e o modelo
executado.

