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SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Leia cuidadosamente cada questão desta prova.

2. Esta prova é composta de 03 questões. Confi ra este caderno de questões e solicite sua troca em caso de 
falhas de impressão ou falta de alguma questão.

3. O candidato que for fl agrado com telefone celular ou outro aparelho eletrônico, mesmo desligado, terá 
a sua prova anulada. Não leve o celular ou outro aparelho eletrônico para o banheiro, pois o porte destes, 
nessa situação, também ocasionará a anulação da prova.

OBS.:  os fi scais não estão autorizados a dar informações sobre esta prova.

Dia: 2 de outubro de 2011
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QUESTÃO 01 

Crie um objeto, utilizando os materiais recebidos no envelope correspondente à 1ª questão e, em seguida, faça 
um desenho de observação desse objeto. 

QUESTÃO 02

    Faça um desenho de uma paisagem (rural ou urbana), utilizando apenas os seguintes sólidos geométricos: 
cubo, cilindro e paralelepípedo. Você pode, a seu critério, inserir em seu desenho as fi guras geométricas: quadrado, 
círculo e retângulo.

QUESTÃO 03

   Utilize as folhas de papel colorido que você recebeu com a prova para criar uma composição com recorte e 
colagem, abordando o tema: JANELAS.
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Atenção: o desenho deverá ser feito somente com o grafi te

Atenção: você pode usar os materiais que achar necessário.

Aspectos avaliados por meio do desenho de 
observação: 
a)  inventividade na criação do objeto
b)  raciocínio espacial
c)  representação do volume do objeto criado

Aspectos avaliados nesta questão:

a)  criatividade

b)  capacidade de representação do imaginado

c)  uso dos materiais expressivos

d)  distribuição e organização das formas sobre o  
     espaço do papel (composição).

Aspectos avaliados nesta questão:

a)  habilidade de organização formal
b)  habilidade em recortar e colar
c)  criatividade.




