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INSTRUÇÕES:	
  
§ Você terá quatro horas para fazer este teste.
§ Você está recebendo 2 folhas com enunciado, 3 folhas A4 em branco e 2 folhas de papel
dupla-face azul/branco com o mesmo desenho impresso nas duas. Confira o material antes de
iniciar a prova.
§ Escreva seu nome e seu número de inscrição em todas as folhas. Identifique uma questão para
cada folha.
§ Ao final, coloque todas as folhas dentro do envelope.
§ Use a técnica de sua preferência e o material previsto no Programa divulgado.
§ Não é permitido o uso de compassos, esquadros, transferidores e similares. Não use faca de
corte sob pretexto algum. Os desenhos devem ser feitos à mão livre, sem o auxílio de
instrumentos de qualquer espécie.
§ Após terminar a prova, ponha o modelo dobrado e compactado dentro do envelope e entregue
o envelope etiquetado ao responsável pela sala.

	
  
QUESTÃO	
  1	
  
§ Você está recebendo duas folhas de papel em dupla face marcadas com linhas contínuas e
linhas tracejadas.
§ Escreva o seu nome e número de inscrição na borda do papel.
§ Como num origami, dobre como montanha as linhas contínuas e como vale as linhas
tracejadas.

QUESTÃO	
  2	
  
Componha graficamente, com uma das superfícies dobradas, a cobertura de uma edificação
inserida no contexto urbano incluindo vegetação e figura humana.

	
  
QUESTÃO	
  3	
  
Sobre a mesa, faça uma composição utilizando os dois modelos dobrados como elementos
escultóricos. Desenhe o conjunto.

	
  

	
  

QUESTÃO	
  4	
  
Leia o poema Desejos, do autor Carlos Drummond de Andrade.
Em seguida, utilizando técnica livre, represente graficamente uma composição a partir da sua
interpretação do poema ou de um trecho dele.

	
  
DESEJOS
Desejo a vocês...
Fruto do mato
Cheiro de jardim
Namoro no portão
Domingo sem chuva
Segunda sem mau humor
Sábado com seu amor
Filme do Carlitos
Chope com amigos
Crônica de Rubem Braga
Viver sem inimigos
Filme antigo na TV
Ter uma pessoa especial
E que ela goste de você
Música de Tom com letra de Chico
Frango caipira em pensão do interior
Ouvir uma palavra amável
Ter uma surpresa agradável
Ver a Banda passar
Noite de lua cheia
Rever uma velha amizade
Ter fé em Deus
Não ter que ouvir a palavra não
Nem nunca, nem jamais e adeus.
Rir como criança
Ouvir canto de passarinho.
Sarar de resfriado
Escrever um poema de Amor
Que nunca será rasgado
Formar um par ideal
Tomar banho de cachoeira
Pegar um bronzeado legal
Aprender uma nova canção
Esperar alguém na estação
Queijo com goiabada
Pôr-do-Sol na roça
Uma festa
Um violão
Uma seresta
Recordar um amor antigo
Ter um ombro sempre amigo
Bater palmas de alegria
Uma tarde amena
Calçar um velho chinelo
Sentar numa velha poltrona
Tocar violão para alguém
Ouvir a chuva no telhado
Vinho branco
Bolero de Ravel
E muito carinho meu.

