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Leia o poema a seguir.

Acho que o quintal onde a gente brincou é maior do que a cidade. 
A gente só descobre isso depois de grande. 
A gente descobre que o tamanho das coisas há que ser medido pela intimidade que temos com as coisas. 
Há de ser como acontece com o amor. 
Assim, as pedrinhas do nosso quintal são sempre maiores do que as outras pedras do mundo. 
Justo pelo motivo da intimidade. (...) 
Se a gente cavar um buraco ao pé da goiabeira do quintal, lá estará um guri ensaiando subir na goiabeira. 
Se a gente cavar um buraco ao pé do galinheiro, lá estará um guri tentando agarrar no rabo de uma lagartixa. 
Sou hoje um caçador de achadouros da infância. 
Vou meio dementado e enxada às costas cavar no meu quintal vestígios dos meninos que fomos (...).

Manoel de Barros

As experiências infantis guardadas na memória são registros que carregamos conosco vida afora. Baseando-se nas possibilidades do texto 
poético dado acima, represente, em forma de desenho um arquivo de sua memória. Utilize toda a área disponível da próxima página.

Critérios de Avaliação:
a) adequação ao tema;
b) criatividade da composição;
c) qualidade do traço (regularidade do traço, gradação tonal, variação da espessura).

QUESTÃO 01 - DESENHO DE CRIAÇÃO

Valor da Questão:
50 pontos.

Técnica: desenho à mão livre.
Materiais: lápis 6B e/ou lápis de cor.
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Desenhe aqui a resposta da Questão 01.

QUESTÃO 01 - DESENHO DE CRIAÇÃO



Você acabou de deixar os materiais de desenho sobre a carteira e, nesse 
instante, uma pequena formiga parou ao lado deles. Sem que você 
espante o bichinho e usando o espaço dado abaixo, faça um desenho de 
observação desses objetos a partir do ponto de vista do inseto.

Critérios de Avaliação:
- criação da perspectiva e criatividade da composição;
- qualidade do traço (gradação tonal, variação de espessura);
- criação de sombras e texturas.

QUESTÃO 02 - DESENHO DE OBSERVAÇÃO
Valor da Questão:
25 pontos.
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Técnica: desenho à mão livre.
Material: lápis 6B.



Técnica: desenho com instrumentos.
Materiais: lápis ou lapiseira, régua.

Abaixo, tem-se uma vista isométrica que corresponde ao início do projeto de um sofá. A partir desta 
composição de sólidos, preencha as vistas ortográficas ao lado, bem como aquelas que correspondem 
aos cortes das seções apresentadas na planta baixa. Para a sua resposta não é necessário tracejar as 
arestas não visíveis.

Critérios de Avaliação:
- exatidão da resposta;
- precisão do desenho.

Valor da Questão:
25 pontos.

QUESTÃO 03 - DESENHO TÉCNICO
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