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Prova de Habilidades Específicas do Curso de Arquitetura e Urbanismo 
 
PARTE 1 – DOMÍNIO ESPACIAL E ABSTRATO 

QUESTÃO 1.1 (vale 8 pontos) 

Abaixo	 são	 apresentadas	 seis	 vistas	ortográficas	 da	 cadeira	 concebida	pelo	 arquiteto	holandês	Gerrit	 Thomas	
Rietveld	1.	Sobre	a	estrutura	da	cadeira	estão	presos	dois	planos,	que	formam	o	assento	e	o	encosto.		

	

Figura	1.	Representação	em	vistas	da	Cadeira	vermelha	e	azul	de	Gerrit	Rietveld.		
	
Desenhe	à	mão	livre	uma	vista	em	perspectiva	que	mostre	todos	os	elementos	da	estrutura	da	cadeira,	incluindo	
os	apoios	para	os	braços,	mas	sem	os	planos	que	formam	o	encosto	e	o	assento.	No	mesmo	desenho,	identifique	
cada	uma	das	peças	com	números	de	1	a	n,	de	tal	modo	que	as	peças	de	mesmo	tamanho	sejam	indicadas	por	um	
mesmo	número	correspondente.		

Técnica:	desenho	à	mão	livre.	

																																																													
1	Gerrit	Thomas	Rietveld	 	(1888–1964)		nasceu	Utrecht	(Holanda),	em	24	de	junho	de	1888.	Foi	 	arquiteto	e	designer	de	
produção	de	mobiliário.	Em	1917,	influenciado	pelo	movimento	artístico	Neoplasticismo,	desenha	a	Cadeira	Vermelha	e	Azul.	
A	partir	de	1919,	passa	a	ser	um	membro	importante	deste	mesmo	movimento,	contribuindo	para	a	revista	De	Stijl.	Em	1924	
projetou	a	Residência	Schröder,	localizada	em	sua	cidade	natal	‐	um	marco	da	arquitetura	moderna	e	representação	perfeita	
das	ideias	e	conceitos	defendidos	por	De	Stijl.	
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QUESTÃO 1.2 (vale 8 pontos) 

 
Na	figura	abaixo	encontra‐se	a	imagem	de	uma	cadeira	ilustrada	pelo	pintor	holandês	Vincent	van	Gogh2	.	

	

	
Figura	2.	Cadeira	van	Gogh,1888.	Londres,	National	Gallery. 
	
Desenhe	as	vistas	superior,	frontal,	posterior,	lateral	direita,	lateral	esquerda	e	inferior.	As	vistas	ortográficas	
deverão	expressar	corretamente	as	relações	de	encaixe	e	proporção	dos	elementos	que	constituem	a	cadeira.	
Não	é	necessário	expressar	de	modo	exato	as	dimensões	do	objeto.		
	

Técnica:	desenho	à	mão	livre	e	com	grafite.	

																																																													
2	Vincent	Willem	van	Gogh	nasceu	em	Zundert		(Holanda),	em	30	de	Março	de	1853.	Foi	um	pintor	pós‐impressionista,	
considerado	um	dos	maiores	de	todos	os	tempos	e	um	dos	pioneiros	na	ligação	das	tendências	impressionistas	com	as	
aspirações	modernistas.	Sua	influência	é	reconhecida	em	várias	correntes	artísticas	do	século	XIX,	como	por	exemplo	o	
expressionismo,	o	fauvismo	e	o	abstracionismo.	
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Provas de Habilidades Específicas do Curso de Arquitetura e Urbanismo 
 
PARTE 2 – OBSERVAÇÃO DA  PAISAGEM E ELEMENTOS DA PAISAGEM – QUESTÃO 2 
(ÚNICA, vale 16 pontos) 
 
 
“Muitas	 pessoas	 que	 viajam	 ao	 Oriente	 Médio,	 por	 exemplo,	 surpreendem‐se	 com	 o	 contraste	 entre	 as	
complexidades	dos	bazares	e	das	ruas	residenciais,	entre	seu	apinhamento,	seu	alvoroço	e	seu	barulho,	e	a	calma	
e	a	simetria	objetiva	dos	jardins	e	pátios	das	mesquitas.	Essas	ilhas	de	ordem	em	meio	ao	caos	total	são	locais	de	
comportamento	formal	e	de	rituais	preestabelecidos.		

Em	nenhum	lugar	esse	contraste	é	mais	visível	que	na	planta	da	cidade	de	Safavid,	em	Isfahan,	Irã.	A	cidade	foi	
planejada	durante	o	reinado	do	Xá	Abbas	I	(1589‐1627),	e,	embora	tenha	se	tornado	um	grande	núcleo	urbano	
moderno	e	sofrido	as	depredações	da	engenharia	de	tráfego	e	das	renovações	urbanas,	ela	ainda	conserva	muito	
de	sua	 forma	original.	Ao	sul	há	um	rio,	o	Zayandeh	Rud,	e	ao	norte	encontra‐se	o	grande	e	 intrincado	bazar.	
Entre	os	dois	há	um	famoso	bairro	com	jardins,	mesquitas	e	palácios.		

Três	importantes	eixos,	que	se	cruzam,	criando	uma	sobreposição	de	geometrias,	organizam	a	planta	dos	jardins.	
O	 primeiro	 consiste	 na	 artéria	 principal,	 correndo	 quase	 exatamente	 para	 o	 norte,	 desde	 a	 espetacular	 ponte	
Allahavardi	Khan,	que	cruza	o	Rio	Zayandeh	Rud	sobre	33	arcos.	Esse	grande	bulevar	possuía	um	canal	em	seu	
centro	(ao	 longo	do	qual	havia	 tanques	de	ônix	cobertos	de	pétalas	de	 rosas),	 e	 chamava‐se	Chahar	Bagh,	em	
referência	aos	jardins	divididos	em	quatro	partes	que	havia	aos	seus	dois	lados.	A	forma	quadrada	dos	jardins	e	
os	caminhos	em	cruz	em	seu	interior	criavam	uma	quadrícula	rígida	que	contrastava	com	as	células	justapostas	
dos	suqs1	ao	norte,	de	menor	escala	e	bem	menos	regulares.	(Os	jardins	não	existem	mais,	e	o	Chahar	Bagh	foi	
transformado	em	uma	rua	moderna	e	arborizada.)	(...)	

Comparemos	 a	 rota	 através	 do	 bazar	 com	 os	 caminhos	 que	 passam	 ao	 longo	 dos	 eixos	 do	 Chahar	 Bagh,	 da	
Maidan‐i‐Shah,	da	Mesquita	do	Xá	ou	da	Mesquita	da	Sexta‐feira.	O	primeiro	é	uma	peregrinação	exploratória,	
desviando	pelos	pátios,	entre	o	ruído	dos	artesãos	e	dos	mercadores,	o	aroma	das	especiarias,	e	a	poeira	e	os	
empurrões	da	multidão,	com	surpresas	pitorescas	e	acidentes	ao	longo	do	caminho,	típicos	das	áreas	comerciais.	
Os	outros	são	progressões	lineares		através	de	espaços	simétricos,	com	pontos	finais	claros	e	objetivos,	sempre	à	
vista”	 (Charles	 W.	 Moore	 et	 alii.	 A	 poética	 dos	 jardins.	 Tradução	 de	 Gabriela	 Celani.	 Campinas:	 Editora	 da	
Unicamp,	2011,	p.	172	–	174.)	

	

O	 texto	 acima	 descreve	 dois	 espaços	 urbanos	 com	 características	 diferentes.	 A	 partir	 destas	 descrições	 e	 da	
Figura	 1	 (representada	 na	 página	 seguinte),	 faça	dois	desenhos	à	mão	 livre	em	perspectiva,	do	ponto	de	
vista	do	pedestre,	que	representem	as	principais	características	desses	dois	tipos	de	espaços.	

Técnica:	desenho	em	grafite.	

 

																																																													
1	Palavra	árabe	que	significa	‘bairro	comercial	ou	mercado’.		
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Figura	1:	Os	jardins	quadriculados	de	Safavid	Isfahan	[planta].	(Fonte:	Charles W. Moore	et	alii.	A	poética	dos	
jardins.	Tradução	de	Gabriela	Celani.	Campinas:	Editora	da	Unicamp,	2011,	p.	173.).	
	
Legenda	dos	Jardins	quadriculados	de	Safavid	Isfahan:	

1.	Jardim	dos	Dervixes	*	 *	Espécie	de	monge	muçulmano	que	adota	vida	nômade	e	de	abnegação.
2.	Jardim	das	Videiras
3.	Jardim	do	Trono	
4.	Jardim	dos	Vizires	** **	Conselheiro	do	sultão	ou	do	rei	nos	países	islâmicos.	
5.	Chehel	Sutun	
6.	Hesht‐i‐Behesht	
7.	Jardim	das	Amoreiras	



	

	

3	

PARTE 3 – DESENHO E EXPRESSÃO GRÁFICA – QUESTÃO 3 (ÚNICA, vale 16 pontos) 

“Às	vezes	sonho	com	uma	casa	maior	e	mais	habitada,	erguida	numa	idade	de	ouro	com	materiais	resistentes,	
sem	ornamentos	tipo	bolo	de	noiva	e	que	também	consistiria	em	uma	peça	única,	um	imenso,	rústico,	substancial	
e	primitivo	salão,	sem	teto	ou	reboco,	de	vigas	e	caibros	aparentes	sustentando	uma	espécie	de	céu	inferior	sobre	
a	 cabeça	da	pessoa	 –	 útil	 para	 impedir	 a	 entrada	da	 chuva	 e	 da	 neve;	 em	que	 as	 estacas	 e	 travessas	mestras	
fiquem	de	fora	para	receber	vossas	homenagens	quando,	ao	transpordes	a	soleira,	haveis	reverenciado	o	Saturno	
derrotado	 de	 uma	 dinastia	mais	 antiga;	 uma	 casa	 cavernosa,	 onde	 deveis	 levantar	 uma	 vara	 com	 tocha	 para	
enxergar	o	telhado;	onde	alguns	podem	morar	na	lareira,	outros	nos	vãos	das	janelas,	uns	em	bancos	de	madeira,	
uns	numa	extremidade	da	sala	e	outros	na	oposta,	e	alguns,	se	preferirem,	lá	no	alto	entre	as	vigas	junto	com	as	
aranhas;	uma	casa	na	qual	penetrareis	ao	abrir	a	porta	que	dá	para	fora	e	acabou‐se	a	cerimônia;	onde	o	viajante	
cansado	possa	tomar	banho,	comer,	conversar	e	dormir	sem	mais	andanças;	um	abrigo	como	o	que	gostaríeis	de	
achar	numa	noite	de	tempestade,	contendo	tudo	o	que	é	essencial	numa	casa	e	nada	que	demande	trabalho;	onde	
possais	 ver	 todos	 os	 seus	 tesouros	 de	 um	 só	 relance,	 e	 cada	 coisa	 penda	 do	 gancho	 ao	 alcance	 da	 mão	 de	
qualquer	um;	a	um	só	tempo	cozinha,	despensa,	sala	de	visitas,	quarto,	depósito	e	sótão;	onde	podeis	ver	coisas	
tão	necessárias	como	um	barril	ou	uma	escada	de	mão,	coisa	tão	útil	como	um	armário	e	podeis	ouvir	a	panela	
ferver,	e	apresentar	cumprimentos	ao	fogo	que	cozinha	o	vosso	jantar	e	ao	forno	que	assa	o	vosso	pão	e	onde	a	
mobília	e	os	utensílios	 indispensáveis	constituem	os	principais	ornamentos;	onde	a	roupa	não	é	 lavada	fora,	o	
fogo	não	 se	 apaga	nem	a	dona	da	 casa	 se	 atrapalha,	 e	 onde	 talvez	 sejais	 às	 vezes	 solicitado	 a	 afastar‐vos	um	
pouco	da	porta	do	alçapão,	quando	o	cozinheiro	quiser	descer	à	adega,	e	assim	vir	a	saber	se	o	chão	é	compacto	
ou	oco	embaixo	sem	precisar	bater	com	o	pé.”	(Henry	David	Thoreau.	Walden	ou	A	vida	nos	bosques.	Tradução	
de	Astrid	Cabral.	São	Paulo:	Global,	1984,	p.	224‐225.)	

	

O	 texto	 acima	 descreve	 uma	 casa	 sonhada	 pelo	 autor2.	 	 Inspirado	 pela	 descrição	 do	 texto,	 desenhe	 uma	
perspectiva,	à	mão	livre	e	em	cores,	do	seu	espaço	interno.	

Técnica:	desenho	em	cores.	

	

	

	

																																																													
2	 Henry	 David	 Thoreau	 (1817‐1862)	 nasceu	 no	 Estado	 de	 Massachusetts,	 em	 12	 de	 julho	 de	 1817.	 Com	 formação	
eminentemente	 clássica,	 passou	 pela	 Universidade	 de	 Harvard,	 dedicou‐se	 ao	 magistério	 e	 mais	 tarde	 à	 carreira	 de	
conferencista	e	escritor.	Aos	vinte	e	oito	anos	foi	morar	numa	cabana	que	ele	mesmo	construiu	à	margem	do	lago	Walden,	nos	
arredores	 de	 Concord,	 MA.	 Thoreau	 é	 o	 herdeiro	 tardio	 do	 otimismo	 de	 Rosseau	 com	 relação	 ao	 homem	 e	 à	 natureza	 e	
também	o	avô	espiritual	do	movimento	hippie.	O	individualismo	manifesto	em	Walden	ou	A	vida	nos	bosques	restringe‐se	à	
pura	afirmação	humanística	do	ser.	


