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NOME COMPLETO EM LETRA DE FORMA:

_______________________________________________________

INSTRUÇÕES E INFORMAÇÕES

1– ESCREVA seu nome com letra de forma apenas no quadro acima.
2 – ASSINE apenas no local indicado no quadro acima.
3 – Você dispõe de DUAS HORAS E TRINTA MINUTOS para fazer este teste.
4 – NÃO É PERMITIDO o uso de régua, compasso ou outros instrumentos.
5 – Você receberá DUAS FOLHAS de papel CANSON®. Utilize uma folha para fazer cada um dos
dois desenhos solicitados abaixo.
6 – Será atribuída NOTA ZERO ao desenho em cuja folha constar qualquer sinal que possa identificar
o candidato.
7 – Quando você terminar o teste solicite ao fiscal que apanhe na sua carteira TODO o material que
você recebeu.
8 – Após a entrega do material e ASSINATURA do protocolo de registro de presença, você deverá
deixar o local de prova.

PRIMEIRA QUESTÃO – DESENHO DE OBSERVAÇÃO
Ao receber os objetos, monte uma composição em sua mesa podendo modificar a
estrutura dos mesmos (obrigatório somente o uso dos três objetos). O desenho deve ser
realizado somente em grafite. Na avaliação do seu desenho será considerada a
proporção, a qualidade do traço, a criatividade, luz/sombra e textura.
Material do candidato que poderá ser utilizado: lápis ou lapiseira com grafite
para desenho, apontador ou estilete e borracha. Não colorir.

SEGUNDA QUESTÃO – COMPOSIÇÃO E CRIATIVIDADE
A partir da descrição do texto abaixo, elabore um desenho utilizando o lápis de
cor. Na avaliação do seu desenho será considerada a relação construída entre o texto
lido e a sua produção imagética. Nesta questão deverá ser usada a cor.
Descrição

Coloque seu papel na horizontal. Existe um sobrado com duas janelas e
uma porta que estão posicionadas de frente para a rua. Nesta rua tem um
homem de costas, vestindo um sobretudo, segurando um guarda-chuva. O local
é arborizado.

Material do candidato que poderá ser utilizado: lápis ou lapiseira com grafite
para desenho, lápis de cor, apontador ou estilete e borracha ou limpa-tipos. O uso da
cor é obrigatório na presente questão.

