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INSTRUÇÕES:
 Você terá quatro horas para fazer este teste.
 Você está recebendo 1 folha com enunciado, 3 folhas em branco, 1 folha amarela, 1 folha azul e 1 folha
modelo. Confira o material antes de iniciar a prova.
 Escreva seu nome e seu número de inscrição em todas as folhas e no modelo executado na Questão 1.
 Para responder cada questão utilize uma folha A4 em branco fornecida
 Use a técnica de sua preferência e o material previsto nas Normas divulgadas.
 Não é permitido o uso de compassos, esquadros, transferidores e similares. Para realizar os cortes
necessários, utilize tesoura. Não será permitido o uso de 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, coloque todas as folhas, incluindo aquela fornecida como rascunho, e o modelo
executado (dobrado e fechado), dentro do envelope etiquetado e entregue-o ao responsável pela sala.
No ato da entrega, verifique se assinou a folha de presença.

QUESTÃO 1
A) Usando como modelo o recorte da folha branca fornecida para teste, recorte a folha amarela,
de modo a montar um cartão do tipo “pop-up” (dobradura interna em 3D, ao se abrir o cartão),
conforme a figura 1.
Além do recorte proposto no modelo você deverá, dentro do mesmo conceito, acrescentar outros
de sua livre escolha na mesma folha amarela (use a folha branca como teste, se desejar).
Utilize a folha amarela recortada para o modelo 3D interno e a folha azul para formar a parte
externa do cartão (sem recortar), colando uma na outra após o término do recorte, conforme a
figura 2.
Escreva seu nome e número de inscrição no cartão.
B) Observando a dobradura que você elaborou, com o cartão aberto, represente-a graficamente,
usando o ponto de vista que achar mais conveniente.

Figura 1
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QUESTÃO 2
Represente graficamente o interior da sala na qual você está realizando este teste, a partir do
ponto de vista do local em que você está sentado. Faça também um mapa da sala, indicando sua
posição.

QUESTÃO 3
Desenhe uma ponte, uma passarela ou um viaduto inserida(o) num contexto urbano, incluindo
edificações, elementos de vegetação e figura humana.

