ARQUITETURA E
URBANISMO
HABILIDADES ESPECÍFICAS
SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO.
Leia atentamente as instruções que se seguem.
1 - Esta prova contém uma questão, constituída de dois itens.
Antes de começar a fazer esta prova, verifique se seu
caderno contém falhas de impressão.
Caso haja algum problema, solicite a substituição deste
caderno.
2 - Juntamente com o caderno de prova, você receberá um
envelope com o modelo a ser usado.
Só abra esse envelope quando autorizado.
3 - ESTA PROVA NÃO VALE PONTOS.
Será considerado HABILITADO o candidato que obtiver,
no mínimo, 50% de conceitos apto, considerando-se os
critérios de avaliação previamente estabelecidos.
4 - Não escreva seu nome nem assine nas folhas desta
prova.
5 - Ao terminar a prova, entregue este caderno e o modelo
usado ao aplicador.

Duração desta prova: TRÊS HORAS.
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ATENÇÃO: Terminada a prova, recolha
seus objetos, deixe a sala e, em seguida,
o prédio. A partir do momento em que sair
da sala e até estar fora do prédio,
continuam válidas as proibições ao uso de
aparelhos eletrônicos e celulares, bem
como não lhe é mais permitido o uso dos
sanitários.

DO

COLE AQUI A ETIQUETA
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Observe atentamente o modelo dado, que deve ser utilizado para resolver os dois itens desta questão.
Todas as dimensões são proporcionais.

A) DESENHE o modelo, representando-o em perspectiva isométrica, de acordo com as normas da
ABNT.
Atenção: Para o desenho, utilize somente o espaço reservado para isso.
Material a ser utilizado: Lápis preto 2B e, se necessário, borracha.
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B) DESENHE e IDENTIFIQUE as projeções ortogonais do modelo, no primeiro ou terceiro diedros.
Utilize o número de vistas necessário para representar todos os detalhes do modelo.
Não é necessário dimensionar as vistas.

Atenção: Para o desenho, utilize somente o espaço reservado para isso, usando a folha na posição indicada.

USE A FOLHA NESTA POSIÇÃO

Material a ser utilizado: Lápis preto 2B e, se necessário, borracha.

Questões desta prova podem ser reproduzidas
para uso pedagógico, sem fins lucrativos, desde que seja
mencionada a fonte: Vestibular 2005 UFT.
Reproduções de outra natureza devem ser
autorizadas pela COPESE/UFT.

