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PROVA DE HABILIDADES ESPECÍFICAS EM ARTES VISUAIS – DESENHO  

 
QUESTÃO 1 - Desenho de Observação – peso 5 
 
Wucius Wong considera o Desenho um “processo de criação visual que tem um 
propósito.” Por esse caminho busca desmistificar tecnicamente a compreensão geral 
admitida por muitas pessoas de que o Desenho é “algum tipo de esforço para embelezar 
a aparência externa das coisas.” Acrescenta o autor: “Um bom desenho, em resumo, 
constitui a melhor expressão visual possível da essência de ‘algo’ (...)”.  
(Wucius Wong, Princípios de Forma e Desenho. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 41.) 

 
Considerando essas orientações gerais, elabore uma composição por meio do Desenho 
de Observação, na qual estejam presentes todos os objetos dispostos na superfície da 
mesa à sua frente.  Você deve utilizar os seguintes materiais: papel Canson A3, lápis de 
cor, estilete e borracha. 
 
 
 
QUESTÃO 2 - Desenho de Memória – peso 5 
A partir da leitura do trecho abaixo, extraído de uma obra de Paul Auster, elabore uma 
composição utilizando você mesmo como tema. Para tanto, considere incorporar 
elementos de sua memória visual e de sua imaginação para esta proposta. Nesta 
questão, faça uso dos seguintes materiais: papel sulfite A3, lápis HB, 2B, 4B e 6B, estilete 
e borracha. 
 

“Seus amigos e a família, percebendo a loucura do modo como ele vivia naquela casa, 
insistiam que ele a vendesse e se mudasse para outro lugar. Mas ele sempre conseguia 
desconversar com um distraído ‘Sou feliz aqui’ ou ‘A casa me convém’. No fim, porém, ele 
decidiu mudar-se. No verdadeiro fim. (...) Não há nada mais terrível, aprendi então, do que ter 
de encarar os objetos de um morto. As coisas são inertes: têm significado apenas em função 
da vida que as utiliza. Quando essa vida acaba, as coisas se transformam, mesmo que 
permaneçam as mesmas. (...) Por si sós, os objetos nada significam, como os utensílios 
culinários de uma civilização desaparecida. E, no entanto, dizendo-nos alguma coisa, parados 
ali não como objetos, mas como resquícios de pensamentos, de consciência, emblemas da 
solidão na qual um homem passa a tomar decisões sobre si: se irá pintar o cabelo, se irá vestir 
esta ou aquela camisa, (...). Cada vez que eu abria uma gaveta ou enfiava a cabeça num 
armário, sentia-me como um intruso, um ladrão saqueando os locais secretos da mente de um 
homem. (...) Se houve um momento pior para mim naqueles dias, foi quando atravessei o 
jardim debaixo de um temporal para atirar uma trouxa com as gravatas de meu pai na 
carroceria de um caminhão do Exército da Boa Vontade. Devia haver mais de cem gravatas, 
muitas das quais recordavam minha infância: os desenhos, as cores, as formas que se haviam 
incrustrado em minha primeira consciência, tão claramente quanto o rosto de meu pai. Era 
insuportável para mim jogá-las fora junto com tanta porcaria, e foi então no exato instante em 
que ao ver o próprio caixão ser descido ao chão, o ato de jogar fora aquelas gravatas pareceu 
representar para mim a ideia de enterro. Finalmente compreendi que meu pai estava morto.” 
 

(Paul Auster, O inventor da solidão. São Paulo: Best Seller/Círculo do Livro, 1982, p. 13 a 15.) 
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PROVA DE HABILIDADES ESPECÍFICAS EM ARTES VISUAIS 
 

HISTÓRIA DA ARTE 
 
I. Analise as  duas obras c ujas r eproduções s ão fornecidas a  seguir, 

comentando s uas s imilaridades e diferenças q uanto aos  as pectos 

formais e técnicos da composição e quanto à temática abordada. (Esta 

questão valerá 20% do total da prova.)  

 
(Alexandre C abanel, O nascimento de Vênus, 1863. Óleo s obre tela, 1 30 x  2 25 c m. P aris, Musée 
d’Orsay.) 
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(Gustave Courbet, Le sommeil (O sono), 1866. Óleo sobre tela, 135 x 200 cm. Paris, Musée du Petit 
Palais.) 



 
 

3 

 

II. Entre as questões a seguir, escolha uma de arte no Brasil e uma de arte 

internacional e responda. (cada questão valerá 40% do total da prova.)  

 
ARTE BRASILEIRA 
 

1. Assim es creve Sônia G omes Pereira sobre a pr odução artística l igada à  
Academia de Belas-Artes no Brasil: 

 

Na pintura histórica, é evidente a m udança da o bra de D ebret no i nício do 
século para a produção da geração seguinte, especialmente Victor 
Meirelles e P edro A mérico. D ebret a tuava c omo u m pi ntor da c orte, 
retratando o rei ou documentando os acontecimentos da família real, 
enquanto as g randes encomendas do I mpério c elebram f atos específicos 
da hi stória nac ional, s eguindo a di retriz do I HGB [ Instituto H istórico e  
Geográfico B rasileiro] – como Primeira missa no Brasil, Batalha dos 
Guararapes,  os di versos combates da guerra do Paraguai, e as sim por 
diante. A história nacional e a l iteratura forneceram inúmeros temas para a 
produção i ndianista: a s di versas Moemas, Iracema, Último Tamoio, 
Camorim, alem da própria representação do índio como alegoria do Império 
ou da natureza brasileira. (Sônia Gomes Pereira, Arte, ensino e academia: 
estudos e ensaios sobre a Academia de Belas-Artes do Rio de Janeiro. Rio 
de Janeiro: Mauad, 2016, p. 62) 

 
A partir do texto, escolha um artista atuante no Brasil na s egunda metade do 
século X IX e di scorra s obre s ua pr odução, des tacando uma obra de s ua 
autoria para análise.  
 

2. Em 1932 Mário de Andrade publicou uma crítica sobre a recente exposição 
de Di Cavalcanti:  

Essa fidelidade ao m undo obj etivo, e es se a mor de s ignificar a v ida 
humana em  al guns dos  s eus as pectos mais de testáveis, s alvaram D i 
Cavalcanti de per der t empo e s e es perdiçar du rante as  pes quisas do  
Modernismo. As teorias cubistas, puristas, futuristas passaram por ele, 
sem que o descaminhassem. Di Cavalcanti soube aproveitar delas o 
que lhe podia enriquecer a técnica e a faculdade de expressar sua visão 
ácida do m undo, s e enr iqueceu habi lmente, s em per der t empo. 
Nacionalizou-se c onosco ( ...). D i C avalcanti c onquistou u ma pos ição 
única na nos sa p intura c ontemporânea. E m n ossa pi ntura br asileira. 
Sem se prender a nenh uma tese nac ionalista, é  sempre o m ais exato 
pintor das coisas nacionais. (Mário de Andrade. “Di Cavalcanti”. Diário 
Nacional, São Paulo, 8 de maio de 1932.) 
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Os artistas do Modernismo no Brasil observaram aspectos da cultura brasileira 
e os  r etrabalharam e m s uas o bras, c om o  v ocabulário c aracterístico da ar te 
moderna internacional. Explique como essa observação e assimilação ocorrem 
na obra de Di Cavalcanti, em especial nas  décadas de 19 20-30, di scorrendo 
tanto sobre as características formais de seus trabalhos como sobre a temática 
por ele escolhida. 
 
 
3. Considere a afirmação seguinte:  
 

O ápi ce do en volvimento da ar te c om q uestões ‘ realistas’ – aqui ent endidas 
como questões sociais e políticas, em oposição à relativa autonomia da 
abstração geométrica (...) – foi a ênfase dada ao corpo e ao comportamento, 
que ex travasou os  l imites i nstitucionais e saiu a c ampo, e m manifestações 
coletivas e públ icas. ( Paula Braga. “Os anos  1 960: des cobrir o  corpo”, em : 
Fabiana Werneck Barcinski. Sobre Arte Brasileira: da P ré-História aos  anos  
1960. São Paulo: Martins Fontes/Edições Sesc, 2014, p. 294-323.) 

 
A partir do texto acima, discorra sobre a i mportância do c orpo para o t rabalho 
de um artista brasileiro atuante nos anos 1960-1970, como, por exemplo, Lygia 
Clark ou Artur Barrio.  
 
 
 
 
ARTE INTERNACIONAL 

 
4. “Na época, o m undo da ar te francesa es tava di vidido ent re pintores acadêmicos 

como Cormon (...) e os  famosos impressionistas e out ros radicais que mostraram 
suas pinturas no novo Salão dos  Independentes. Os radicais v inham atacando a 
cultura francesa oficial havia uma geração, desde que o poeta Charles Baudelaire 
instou os pintores a retratar a vida moderna. O professor de Lautrec, Cormon, (...) 
sabia q ue s eus al unos eram atraídos pel a v ida da r ua al ém de  s eu a teliê. ( ...) 
Logo, Lautrec estava pintando de dia e festejando à noi te, bloco de esboço na 
mão. Dentro de uma década, ele seria famoso por seus espetaculares cartazes do 
Moulin R ouge e out ras s alas de danç a pa risienses.” (TRACHTMAN, P aul 
Trachtman, “Toulouse Lautrec”. Smithsonian Magazine, março de 2005 . Tradução 
nossa.) 

 
Considerando o texto acima, discorra sobre as características da obra de Henri 
de T oulouse-Lautrec que c ontribuem p ara situá-lo c omo um “ pintor d a v ida 
moderna”. 
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5. Assim escreve Giulio Carlo Argan sobre o artista austríaco Egon Schiele: 
 
“E. S chiele des envolve em s entido ex pressionista, com u ma v iolência t étrica e  
desesperada, a melancolia de K limt:  é um  mergulho nas profundezas da psique, 
uma busca da morte na própria raiz do ser da sensualidade; é a primeira vez que a 
crueza carnal do sexo ingressa na pintura.” (Giulio Carlo Argan. Arte moderna. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1992, p. 241.) 

 
A p artir d o t exto ac ima, discorra sobre a  arte de S chiele, dando es pecial 
atenção ao papel que assume o corpo humano em seu trabalho. 
 
 
6.  “As m ulheres pr ecisam es tar nuas  p ara per tencerem ao  M useu 

Metropolitan? Menos de 5% dos artistas nas seções de Arte Moderna são 
mulheres, mas 85% dos nus são femininos”.  
 

Comente o t exto ac ima relacionando-o ao debate feminista do  pe ríodo (anos 
1970-80) e à i nserção do t rabalho de ar tistas m ulheres no c ampo d a ar te 
moderna na  E uropa ou n os E stados U nidos. O t exto faz par te da obra Do 
women have to be naked to get into the Metropolitan Museum? (1989), 
elaborada pelo coletivo anônimo Guerrilla Girls, atuante a partir de 1985. 
 




