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Observações: leia integralmente estas observações e, em seguida, o enunciado das
duas questões antes de iniciar a prova.

VERIFICAR:

● Se recebeu 2 (duas) “Folhas de Prova” em formato A4 sendo uma com as duas
questões da prova impressa e legível, outra folha de prova A4 para compor o desenho
livre;

● Se também recebeu 1 (uma) “Folha de Prova” em papel sulfite em formato A3, para
desenvolvimento e resposta da segunda questão proposta;

● As 4 (quatro) “Folhas de Rascunho”, 2 (duas) em papel sulfite em formato A3 e 2
(duas) em formato A4.

IMPORTANTE

O uso do desenho instrumentado (esquadros, régua, e compasso) é optativo

● Não se exige nenhum recurso de sombreamento pictórico e/ou de precisão na
resolução das questões;

● Ao terminar, lembre-se: Não assine nenhuma das “Folhas de Prova” ou “Folhas de
Rascunho”, sob pena de anulação;

● Esta e todas as demais: “Folhas de Questões”, “Folhas de Prova” e “Folhas de
Rascunho” devem ser entregues ao fiscal;

● Leve com você todo o material de desenho trazido e utilizado;

● Não faça margens, legendas ou carimbos. Não utilize borracha para apagar as linhas de
construção;

● Não pode haver nenhum tipo de consulta ou comunicação dentro e para fora do
estúdio;

● A prova será realizada em pranchetas com réguas paralelas. Verifique se a régua
paralela da sua prancheta está funcionando corretamente caso faça a opção pelo
desenho instrumentado.

AGORA LEIA COM ATENÇÃO O ENUNCIADO DA PROVA.
1) Questão - Dado o objeto, desenvolver a sua representação gráfica analógica por

meio do desenho de esboço elaborado à mão livre. Utilize lápis preto (ou de

cor), caneta esferográfica, lapiseira, etc. Para o esboço, utilizar papel sulfite A4

na posição de sua preferência (vertical e/ou horizontal).

2) Faça o desenho técnico do objeto escolhido para compor uma prancha com as

vistas ortográficas na posição de sua preferência. Utilizar papel sulfite A3 com

lapiseira 0.5mm e/ou lápis preto bem apontado. O uso de esquadros e/ou

régua é optativo.
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