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1. INTRODUÇÃO 
O curso de Artes Visuais tem como objetivo o desenvolvimento do conhecimento sensível por meio da percepção 
e da sensibilização estética. Sua principal finalidade não se restringe à formação de artistas plásticos – trabalho 
para uma vida inteira de estudos e dedicação ao ofício. 
 
Trata-se de uma formação específica, visando à capacitação do aluno no desenvolvimento da linguagem artística 
e de seus meios de produção, para que possa empregar os conhecimentos adquiridos como artista, professor de 
artes plásticas (seja de crianças, jovens ou adultos) ou desenvolver projetos artísticos em diferentes áreas. É 
necessário que o candidato e futuro aluno demonstre já possuir habilidade mínima para o desenho e a criação 
plástica, além de conhecimentos básicos sobre artes plásticas e sua história, e demonstre interesse pelos estudos 
teóricos e práticos a serem desenvolvidos no curso. 
 
 

2. PROGRAMA 
A prova de Habilidades Específicas para o curso de Artes Visuais está dividida em: 
 
I − História da Arte 
A prova de História da Arte será dissertativa e terá como temas: 
a) arte brasileira e internacional na segunda metade do século XIX; 
b) arte brasileira e internacional nos séculos XX e XXI. 
 
II − Desenho 
Será avaliada a capacidade do candidato de observação, compreensão e construção de imagens por meio da 
representação gráfica, da linguagem visual e de sua qualidade expressiva. 
 
Os candidatos deverão trazer obrigatoriamente os seguintes materiais: 
 
− lápis preto ou lapiseira/grafites HB, 2B e 4B; 6B; 
− compasso; 
− estilete; 
− régua e esquadros; 
− tesoura; 
− cola bastão. 
 
III – Entrevista e Avaliação de apresentação de Porta-fólio 
Os candidatos deverão trazer porta-fólio com resultados significativos de sua produção artística. Sugere-se limitar 
as dimensões dos trabalhos apresentados a 70 X 50 cm. Trabalhos de maior dimensão poderão ser apresentados 
através de fotografias. 
 
 

3. OBJETIVO E CONCEPÇÃO DA PROVA 
I − História da Arte 
Muito mais que a simples memorização de datas, movimentos artísticos e seus principais representantes, a prova 
de História da Arte visa avaliar a capacidade do candidato em compreender as manifestações artísticas de 
diversas tendências e períodos, localizando-as no panorama histórico geral de sua época. É importante notar 
que, na divisão efetuada entre a arte no Brasil e no exterior, com questões obrigatórias de uma e de outra, 
procura-se enfatizar e avaliar o conhecimento do candidato relativo às conexões e intersecções entre a arte 
produzida no exterior e a aqui realizada. 
 
II − Desenho 
A prova de Desenho avalia a capacidade de o candidato perceber e representar objetos e/ ou situações 
elementares da linguagem visual. Procura-se identificar, também, a capacidade do candidato de observar, 
pensar, registrar e construir uma imagem. 
 
III − Entrevistas 
Nas entrevistas realizadas individualmente com os candidatos por uma banca composta de professores 
geralmente das áreas de História da Arte, Artes Plásticas e Artes gráficas, procurase aprimorar a avaliação, com 
informações complementares sobre o estudante e seus interesses na área específica. Ao apresentar porta-fólio 
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contendo seus principais trabalhos, o candidato possibilita uma avaliação de seu percurso pessoal, cursos ou 
estudos específicos que tenha desenvolvido. 
 
 

4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
O exame de Habilidades Específicas para o curso de Artes Visuais vale 48 pontos. A nota é composta pela soma 
das notas de três provas: História da Arte, Desenho e Entrevista. Cada uma dessas provas vale 16 pontos. Os 
candidatos que obtiverem nota menor ou igual a quatro na prova de Habilidades Específicas estarão 
desclassificados da 1ª opção, mas podem continuar concorrendo por uma vaga na 2ª opção, caso exista. Aqueles 
que não comparecerem à prova de Habilidades Específicas ficam eliminados da 1ª opção e continuam 
concorrendo por uma vaga na 2ª opção, caso exista. 
 
Os critérios gerais de avaliação estabelecidos pela Comvest são: 
 
I − Prova de História da Arte: 
a) Demonstração de um conhecimento mínimo sobre o tema proposto. 
b) Bom desenvolvimento e clara argumentação sobre o tema escolhido. 
c) Capacidade para relacionar artistas, obras, estilos e movimentos estéticos, situando-os cronologicamente. 
d) Capacidade para analisar obras e artistas em termos de características formais e temáticas por eles 
demonstradas. 
 
II − Provas de Desenho: 
a) Capacidade de observar, analisar e representar graficamente objetos e/ou situações apresentadas pela 
questão. b) Compreensão das relações espaciais e de proporcionalidade entre objetos. 
c) Uso e compreensão dos elementos da linguagem visual. 
d) Criatividade e organização do espaço proposto. 
 
III − Entrevista: 
a) Interesse do candidato na área, sua história pessoal, cursos e trabalhos realizados. 
b) Maturidade do candidato em relação às manifestações artísticas, à sua percepção e seu interesse cultural. 
 

5. INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 
AMARAL, Aracy. Artes plásticas na Semana de 22, São Paulo: Editora 34, 1998. 
ARGAN, Giulio Carlo. A Arte Moderna, Do Iluminismo aos movimentos contemporâneos, São Paulo: Cosac & 
Naify, 1999. 
CANONGIA, Lígia. O Legado dos Anos 60 e 70, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. 
CHIPP, Herstel B. Teorias da Arte Moderna, São Paulo: Editora Livraria Martins Fontes, 1998. 
COLI, Jorge. Como estudar a arte brasileira do século XIX?, São Paulo: SENAC: 2005. 
COCCHIARALE, Fernando. Quem tem medo da arte contemporânea?, Rio de Janeiro: Massangana, 2006. 
DONDIS, A. Sintaxe da Linguagem Visual, São Paulo: Editora Livraria Martins Fontes, 1992. 
FERREIRA, Glória. Escritos de artistas. Anos 60/70, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. 
FREIRE, Cristina. Arte Conceitual, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. 
GOMBRICH, Ernst. A História da Arte, Rio de Janeiro: LTC, 1999. 
HARRISON, Charles. Modernismo, São Paulo: Cosac & Naify, 2001. 
KANDINSKY, Wassily. Ponto e Linha Sobre o Plano, São Paulo: Editora Livraria Martins Fontes, 1990. 
PEDROSA, Mário, Dos murais de Portinari aos espaços de Brasília, São Paulo: Perspectiva, 1981. 
REIS, Paulo. Arte de Vanguarda no Brasil, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. 
 
(Esta bibliografia não é obrigatória. Trata-se apenas de sugestões para consulta). 
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6. ENUNCIADO DA PROVA 
 

PROVA DE HISTÓRIA DA ARTE 

I. Analise as duas obras cujas reproduções foram fornecidas, comentando suas similaridades e 
diferenças no que se refere aos aspectos formais (uso da cor e da pincelada, função da cor e do 
desenho, relação figura e fundo, etc.) bem como no que se refere à temática abordada. Esta questão 
valerá 20% do total da prova. 

Imagem 1: Marcel Duchamp. Nu descendo uma escada No 2. Óleo s/ tela, 147 x 89,2 cm, 1912. EUA, 
Museu de Arte da Filadélfia. 

 
Imagem 2: Gerhard Richter. Ema (Nu descendo uma escada). Óleo s/ tela, 200 x 130 cm, 1966. 

Alemanha, Museu Ludwig de Colônia. 
 

 

II. Entre as questões abaixo, escolha uma de arte internacional e uma de arte no Brasil e as responda.  

(cada questão valerá 40% do total da prova) 

 

ARTE INTERNACIONAL 

1. A partir de meados do século XIX, a imagem fotográfica difunde-se na Europa, entrando na esfera 
da produção artística e estabelecendo relações estreitas com a pintura de alguns dos 
impressionistas. Edgard Degas, por exemplo, cria composições que apresentam semelhanças 
formais com a representação fotográfica. Discuta a relação da obra de Degas com a fotografia, 
discorrendo sobre essas semelhanças. 

  
2. A construção da figura humana pelas vanguardas artísticas europeias do final do século XIX opõe-

se aos procedimentos clássicos, em termos de forma, modelado, proporção e verossimilhança. No 
campo da escultura, um dos maiores nomes do período foi Rodin, autor de obras que marcaram a 
arte do seu tempo ao romper, por exemplo, com a apresentação tradicional dos corpos e sua 
disposição no espaço. Tomando como exemplo obras de sua autoria como O pensador, A porta do 
inferno e O beijo, discorra sobre a relação entre os procedimentos utilizados pelo artista e sua 
forma de representar a figura humana. 

 
3. A fotomontagem é um processo intrínseco à própria existência da fotografia, e assim sendo, data 

de seus primórdios. Entretanto, ela se afirma como processo artístico, sobretudo a partir do 
dadaísmo. Comente as principais características do uso da fotomontagem pelos dadaístas. 
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ARTE NO BRASIL 

1. Segundo a historiadora Sheila Cabo Geraldo,  
  “Falar de [Oswaldo] Goeldi é falar, necessariamente, de um modernismo que se teria lançado 

na aventura do desconhecido, extraviando-se, de forma deliberada, do caminho traçado pela 
vontade modernista brasileira de atualização com as vanguardas internacionais, a francesa 
sobretudo. Seus desenhos e gravuras apresentam-se como uma espécie de estabelecimento 
de um mundo à margem, o que de algum modo está também em sua vida pessoal e, acima 
de tudo, em seu entendimento do sentido de arte na modernidade”. 

(Sheila Cabo Geraldo. “Osvaldo Goeldi: uma modernidade extraviada”. In: Cadernos da pós-
graduação do Instituto de Artes/Unicamp. Campinas, 2006, ano 8, vol. 8, p. 33-50.) 

A partir desta observação, descreva, em linhas gerais, como a obra de Osvaldo Goeldi se diferencia 
dos ideais do modernismo brasileiro, tais como os propagados por Mário de Andrade. 

 
2. Aponte e exemplifique alguns dos fundamentos tradicionais do desenho e da pintura presentes na 

obra fotográfica do artista Vik Muniz. Discorra brevemente sobre a relação entre o artista e seu 
público, a partir de obras realizadas por Muniz com a colaboração de outras pessoas, como as do 
projeto exibido no filme Lixo Extraordinário (2010). 

 
3. Ao escrever sobre a singularidade da arte na América Latina dos anos 1950/1960, o crítico Guy 

Brett observa: 
 

“Foi num momento de enorme otimismo e paixão pelo novo que os movimentos concreto e 
cinético nasceram. Enquanto a Europa estava imersa na guerra e sofrendo-lhe as 
consequências, algumas economias latino-americanas viviam o boom econômico. (...) [O 
artista Jesús Rafael] Soto relata a vontade dos latino-americanos de tomar as rédeas da arte 
moderna e pôr-se à frente dela. Eles tinham uma necessidade quase explosiva de querer pôr 
em prática as novas liberdades formais que as descobertas vanguardistas do avant-guerre [de 
antes da guerra] haviam levantado”. 
 
(Dawn Ades. Arte na América Latina. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 1997, p.255). 

      Considerando o comentário acima e pensando em trabalhos de artistas como Alexandre Calder, 
Jesús Rafael Soto, Carlos Cruz Diez, Alejandro Otero e Abraham Palatnik, discorra sobre a 
especificidade da arte cinética e seu interesse por efeitos ópticos e pela incorporação do 
movimento na obra. 
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Imagem 1: Marcel Duchamp. Nu descendo uma escada No 2. Óleo s/ tela, 147 x 89,2 cm, 1912. EUA, 
Museu de Arte da Filadélfia. 
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Imagem 2: Gerhard Richter. Ema (Nu descendo uma escada). Óleo s/ tela, 200 x 130 cm, 1966. 
Alemanha, Museu Ludwig de Colônia. 
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PROVA DE DESENHO 

 

 
1- Escolher uma das imagens a cima e construir sua forma tridimensional no arame fornecido. 

 
2- Representar a forma escolhida utilizando desenho de linha. 

 
3- Representar a forma escolhida em desenho volumétrico, aplicando a técnica de luz e sombra. 

 
4- Utilizando lápis de cor, desenhar o objeto escolhido relacionando-o com a figura humana.     
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8. EXEMPLOS DE RESOLUÇÃO – DESENHO 
 

8.1. Exemplo de Nota Acima da Média 
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8.2. Exemplo de Nota Abaixo da Média 
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