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DEPARTAMENTO II – EXPRESSÃO GRÁFICA E TRIDIMENSIONAL 

ÁREA DE CONHECIMENTO:ARTES VISUAIS; ÁREA DE CONCENTRAÇÃO; 

DESENHO; SUBÁREA : DESENHO ARTÍSTICO 

 

ONDE SE LÊ: 

Segundo trabalho - Desenho de criação a ser realizado no 2º turno do 1º dia 

do concurso. Construir um desenho de criação utilizando recurso digital a partir 

de um tema específico proposto pela Banca no momento da realização da 

prova.  

Terceiro trabalho – Desenvolver um Projeto de mural a ser realizado no 1º 

turno do 2º dia do concurso. Desenvolver um projeto de mural para um espaço 

específico utilizando técnicas secas e/ou aquosas para sua realização. Os 

dados para elaboração do projeto a ser apresentado em perspectiva serão 

fornecidos pela banca a partir de plantas técnicas.  

LEIA SE: 

Segundo trabalho - Desenvolver um Projeto de mural a ser realizado no 1º 

turno do 2º dia do concurso. Desenvolver um projeto de mural para um espaço 

específico utilizando técnicas secas e/ou aquosas para sua realização. Os 

dados para elaboração do projeto a ser apresentado em perspectiva serão 

fornecidos pela banca a partir de plantas técnicas. 

Terceiro trabalho – Desenho de criação a ser realizado no 2º turno do 1º dia 

do concurso. Construir um desenho de criação utilizando recurso digital a partir 

de um tema específico proposto pela Banca no momento da realização da 

prova. 

Relatório - No 2º turno do 2º dia do concurso será elaborado um Relatório 

Circunstanciado indicando as metodologias utilizadas no desenvolvimento 

dos trabalhos anteriores, como também, apresentar referências teóricas e 

conceituais que tenha relevância com o conteúdo abordado. Esse Relatório 

deverá ser escrito à mão em papel fornecido pela Banca e não será permitido 

consulta a quaisquer fontes (impressas ou virtuais), inclusive 



rascunhos prévios. Cada candidato deverá trazer todo o material 

necessário para a realização das provas teórico-práticas, com exceção da 

prova que requer a utilização do computador: nesse caso, o equipamento 

será fornecido pela Escola de Belas Artes, exceto os periféricos como 

estação de trabalho, sendo de responsabilidade de cada candidato.  
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