
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.

 ATENÇÃO: Os aplicadores NÃO estão autorizados a dar quaisquer explicações sobre 
questões de provas. NÃO INSISTA, pois, em pedir-lhes ajuda.

1. Você está recebendo um caderno de prova. Este Caderno de Prova contém duas questões, 
abrangendo um total de 4 páginas, numeradas de 2 a 5.

	 Antes	de	começar	a	fazer	as	questões,	verifique	se	seu	Caderno	está	completo.
 Caso haja algum problema, solicite a substituição deste Caderno.
2. Esta prova vale 100 (cem) pontos – assim distribuídos:

•	 Questão	01	–	50 (cinquenta) pontos. 
•	 Questão	02	–	50 (cinquenta) pontos. 

3.  Não escreva seu nome nem assine nas folhas deste Caderno de Prova.
4.  Ao terminar as questões, chame a atenção do aplicador, levantando o braço. Ele, então, 

irá até você para recolher seu Caderno de Prova.
5. Leia atentamente toda a avaliação antes de resolvê-la. Nesta prova, você desenhará 

algumas	figuras	geométricas	como	retas	e	circunferências.	O	traçado	dessas	formas	deve	
ser feito à mão livre. 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO.

Duração desta prova: DUAS HORAS.
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Não abra o caderno de prova antes de ser autorizado.
Leia atentamente as instruções que se seguem.

COLE		AQUI		A		ETIQUETACOLE		AQUI		A		ETIQUETA

VESTIBULAR TRANSFERÊNCIA	E	OBTENÇÃO	
DE	NOVO	TÍTULO
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QUESTÃO 01

O	plano	numerado	a	seguir	(80	x	100	pontos)	é	o	espaço	para	uma	composição	construída	
através dos seguintes procedimentos. 

Siga as instruções para desenhá-la.

a)	Inicie	desenhando,	com	lápis	grafite,	uma	reta	horizontal	de	40	pontos	de	comprimento	ligando	
um	ponto	inicial	qualquer	(x,y)	a	um	ponto	final	dentro	do	espaço	da	composição.

b) Escolha apenas um dos passos a seguir (b1 ou b2):

	 b1)	Subtraia	o	valor	5	ao	y	do	ponto	 inicial,	e	10	ao	y	do	ponto	final,	a	cada	vez	que	
desenhar	uma	nova	reta	com	lápis	grafite.	Continue	desenhando	até	que	a	última	reta	
fique	inteira	dentro	do	plano	numerado;

	 b2)	Some	o	valor	5	ao	y	do	ponto	inicial,	e	10	ao	y	do	ponto	final,	a	cada	vez	que	desenhar	
uma	nova	reta	com	lápis	grafite.	Continue	desenhando	até	que	a	última	reta	fique	inteira	
dentro do plano numerado.

c)	Assuma	algum	ponto	inicial	ou	final	de	alguma	reta	como	o	centro	de	uma	circunferência.	
Desenhe-a,	com	raio	de	20	pontos,	a	lápis	de	cor	vermelha.	

d) Desenhe outras circunferências vermelhas a partir do mesmo centro, diminuindo o valor 
5	do	raio	a	cada	nova	circunferência.	Pare	antes	que	o	raio	seja	menor	que	10.

e)	Desenhe	um	quadrado	azul	preenchido,	de	20	pontos	de	lado,	em	um	lugar	escolhido	por	
você dentro do espaço da composição.



3   DESENHO PROCEDURAL E RACIOCÍNIO LÓGICO

Processo Seletivo
UFMG - 2020

cursos com
habilidades
específicas

GRADUAÇÃO

(0,0)
y

x
10 20 30 40 50 60 70 80

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Questão 01



4 DESENHO PROCEDURAL E RACIOCÍNIO LÓGICO

Processo Seletivo
UFMG - 2020

cursos com
habilidades
específicas

GRADUAÇÃO

QUESTÃO 02

O	artista	Athos	Bulcão	(1918-2008)	é	responsável	por	grande	parte	dos	trabalhos	de	azulejaria	de	edifícios	
públicos	em	Brasília.	Seus	painéis	são	compostos	por	um	número	muito	reduzido	de	módulos.	O	efeito	
desejado	pelo	artista	é	conseguido	na	montagem	dos	painéis,	através	da	rotação	dos	módulos	que	faz	
com	que	diversas	possibilidades	combinatórias	possam	ser	vistas	ao	longo	da	obra.	

“O	procedimento	do	artista	em	relação	à	aplicação	dos	módulos	na	parede	guia-se,	como	se	
vê, antes pelo desordenamento premeditado do conjunto do que por um resultado estável capaz 
de	reiterar	a	geometria	dos	módulos	que	lhe	constitui.	Diante	de	uma	parede	revestida	por	Athos	
Bulcão,	o	olho,	descentrado,	erra.	A	parede	torna-se	um	plano	ativado,	estilhaça-se	aos	olhos	em	
velocidades que variam do vagar ao vertiginoso.” 

Agnaldo	Farias
Disponível em: https://www.fundathos.org.br/.	Acesso		em:	24	de	out.	2019.

 

Nesse	exercício	você	trabalhará	com	módulos	para	gerar	um	padrão	regular	pré-definido.	Para	tanto,	você	
utilizará	os	módulos	dados	(A	e	C)	e	uma	versão	alterada	de	cada	módulo	(B	e	D)	através	de	rotação	e	
espelhamento	da	forma,	de	acordo	com	instruções	fornecidas	no	exercício.	Ao	final,	você	deverá	trabalhar	
sobre o padrão gerado, preenchendo formas ou arranjos de formas a sua escolha para criar um efeito 
visual desejado por você. Os passos para a realização do exercício estão descritos a seguir.

a)	Aplique	as	instruções	abaixo	para	obter	os	módulos	B	e	D.

	 -	Módulo	B:	Desenhe	o	reflexo	do	Módulo	A	no	sentido	vertical*,	e	o	reflexo	da	forma	obtida	no	
sentido	horizontal**.	

	 -	Módulo	D:	Rotacione	o	módulo	C	em	90	graus	em	sentido	horário.	Agora	desenhe	o	reflexo	
da	forma	obtida	no	sentido	horizontal**.

	 *Reflexo no sentido vertical:	Para	desenhar	esse	reflexo,	imagine	um	espelho	voltado	para	
a aresta de cima ou de baixo	do	módulo	(para	qualquer	aresta	o	resultado	será	o	mesmo).	O	
reflexo	é	a	imagem	que	apareceria	nesse	espelho.

	 **Reflexo no sentido horizontal:	Para	desenhar	esse	reflexo,	imagine	um	espelho	voltado	
para a aresta direita ou esquerda	do	módulo	(para	qualquer	aresta	o	resultado	será	o	mesmo).	
O	reflexo	é	a	imagem	que	apareceria	nesse	espelho.

b)	Faça	o	esboço	dos	módulos	A,	B,	C	e	D	nos	espaços	reservados	a	eles	na	composição	(9	x	
15,75 cm) de acordo com o diagrama.

c)	Quando	terminar	o	traçado	do	desenho,	perceba	as	formas	que	compõem	o	padrão	regular	
gerado, no conjunto e em suas relações.

d) Escolha espaços a serem preenchidos com seus materiais de desenho, e espaços a serem 
deixados	em	branco.	Você	pode	utilizar	preenchimento	sólido,	texturas	ou	hachuras,	com	uma	ou	
mais	cores.	Preencha	as	formas	e	arranjos	visuais	de	sua	escolha	para	finalizar	seu	desenho.
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Questões	desta	prova	podem	ser	reproduzidas
	para	uso	pedagógico,	sem	fins	lucrativos,	desde	que	seja

mencionada a fonte: Processo Seletivo UFMG 2020.
Reproduções	de	outra	natureza	devem	ser

autorizadas pela COPEVE/UFMG.
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