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NORMAS COMPLEMENTARES 

Prova Teórico-Prática 

1. A duração máxima da prova teórico-prática será de 05 (cinco) horas, incluindo o 

tempo para a consulta bibliográfica.  

2. Os pontos 04 (Modelagem 3D por Sólido e por Superfície aplicado à projeto de 

produtos e 08 (Desenho Assistido para computador com representação de objetos 2 D 

com aplicações de CTI) publicados no Edital 02/2019 serão os únicos a compor o 

sorteio da prova teórico-prática e estes serão excluídos do sorteio da prova didática.   

3. A consulta bibliográfica terá a duração de uma (1) hora e poderá ser feita em material 

impresso, manuscrito ou em meio digital/eletrônico, de propriedade ou sob a 

responsabilidade do candidato.  

4. O local da consulta será o mesmo da realização da prova escrita, no qual o candidato 

deve permanecer durante toda o período. Em caso de necessidade de se ausentar do 

local, será acompanhado por um dos membros da banca ou por alguém por ele 

designado.  

5. A primeira etapa será a representação de um modelo ou objeto bidimensional ou 

tridimensional. Este objeto/modelo será proposto ao final da consulta bibliográfica. Este 

modelo deverá ser representado através de recursos de desenho assistido por 

computador, utilizando o conjunto de ferramentas computacionais descritas a seguir: 

a. LibreCAD instalado em português (versão 2.1.2); 

b. Blender instalado em português (versão 2.79b);  

c. Sistema Operacional Ubuntu Linux 18.04 (disponibilizado pelo ICTI) 

6. Será facultado aos candidatos utilizarem seus equipamentos de uso pessoal, contudo 

as ferramentas computacionais descritas no Item 5.a e 5.b devem ser obrigatoriamente 

as mesmas e de mesma versão.  

7. Os equipamentos disponibilizados ou os equipamentos dos candidatos não poderão 

ter nenhum tipo de conexão à internet durante a realização da prova teórico-prática. 
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8. A primeira etapa da prova teórico-prática será executada nos computadores 

fornecidos ou dos candidatos. Ao término da prova, o candidato deverá salvar o arquivo 

no formato DXF para trabalhos desenvolvidos em libreCAD e TIFF para trabalhos 

desenvolvidos no Blender. Além disso, o candidato deverá salvar o trabalho em formato 

PDF no pen drive fornecido pela banca e devolvê-lo após salvar os arquivos. O arquivo 

referente à proposta de solução da prova, deverá ser salvo com o número do candidato. 

Ex: número do candidato.DWG, número do candidato.TIFF ou número do 

candidato.DXF. Será disponibilizada uma impressora laser para impressão em padrão de 

papel A4 para que o candidato imprima o trabalho de modelagem realizado. Após 

impresso, o candidato deverá conferir a impressão, colocar o seu número de 

identificação e entregar a impressão do trabalho à banca. Não será permitida a consulta 

a quaisquer fontes (impressas ou virtuais) nem anotações prévias. 

9. A segunda etapa consiste na elaboração de um Relatório Circunstanciado indicando 

as metodologias utilizadas no desenvolvimento dos trabalhos anteriores, como também 

apresentar referências teóricas e conceituais que tenham relevância com o conteúdo 

abordado. Esse Relatório deverá ser escrito a mão em papel (para rascunho e prova) 

fornecido pela Comissão Julgadora e não será permitida a consulta a quaisquer fontes 

(impressas ou virtuais) nem anotações prévias. Ao término da prova o candidato deverá 

entregar o Relatório Circunstanciado elaborado. O candidato deve registrar em cada 

folha o seu número de identificação. OS CANDIDATOS NÃO DEVERÃO 

ASSINAR NENHUMA DAS FOLHAS UTILIZADAS PARA A PROVA. 

10. Durante a realização das Provas Teórico-Práticas não será permitido o acesso de 

pessoas estranhas aos locais de prova.  

11. O candidato que desrespeitar a quaisquer dos itens destas Normas será 

desclassificado e sua prova será imediatamente anulada. 

12. Na divulgação do resultado da prova teórico-prática, a identificação dos candidatos 

será feita por meio dos códigos registrados nas folhas da prova, e deverá ser afixado no 

Mural do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação e divulgado também no site 

www.concursos.ufba.br. É responsabilidade do candidato o adequado e legível registro 

dos códigos nas folhas da prova. 
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