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PROVA HABILIDADES ESPECÍFICAS DE ARQUITETURA E URBANISMO  
 

PARTE 1 – DOMÍNIO ESPACIAL E ABSTRATO (16 pontos) 
 

QUESTÃO 1.1 (vale 6 pontos) 
 

A figura número 1 abaixo ilustra uma peça escura. Na figura número 2 observa-se que alguns cubos 
brancos foram unidos à peça escura, formando uma nova composição: um volume regular cúbico. 
Foram usados cinco cubos brancos, embora apenas quatro cubos sejam vistos na figura número 2. 
 

 
 
A nova composição – resultado da união da peça escura com os cinco cubos brancos –  é 
representada em seis vistas na ilustração abaixo. 
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A seguir são apresentadas as seis vistas de três composições diferentes. Cada uma das 
composições é resultado da união de cubos brancos e uma única peça escura diferente. Desenhe, à 
mão livre, as três peças escuras sem os cubos brancos. Nos desenhos, o observador deve estar 
mais alto que a peça escura. A posição das faces da peça escura deve corresponder à posição da 
figura número 1 em relação a suas vistas. 
 

Composição “A” 

 
 

Composição “B” 

 



 

3 
 

 
Composição “C” 

 
 

 

QUESTÃO 1.2 (vale 10 pontos) 
 
A construção ilustrada abaixo é composta apenas pelos cubos brancos que aparecem na imagem. 
Imagine como esta construção seria com todas as superfícies rebocadas com uma massa lisa e 
branca, de tal modo que as juntas entre os cubos não fossem mais observadas. Desenhe, à mão 
livre, as vistas de topo, frontal, lateral esquerda, lateral direita e posterior da construção rebocada. 
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PROVA HABILIDADES ESPECÍFICAS DE ARQUITETURA E URBANISMO  
 
PARTE 2 – OBSERVAÇÃO DA PAISAGEM, ELEMENTOS DA PAISAGEM  
 
QUESTÃO 2 (ÚNICA, vale 16 pontos) 
 
“Embora o pedestre possa atravessar a cidade a passo uniforme, a paisagem urbana surge, na maioria das vezes, como 
uma sucessão de surpresas ou revelações. É o que se entende por VISÃO SERIAL”.  
(Gordon Cullen, Paisagem Urbana. Trad. Isabel Correia e Carlos de Macedo. Lisboa: Edições 70, Lisboa, 1983.) 
 
 
Através do conceito de “visão serial”, o clássico livro de Gordon Cullen introduz, na arquitetura e urbanismo, e nos 
estudos da paisagem urbana, um processo bastante semelhante àquele explorado por cartunistas nas histórias em 
quadrinhos: um percurso contínuo, resumido por uma sequência de imagens, ou quadrículas, que ainda assim permitem 
a percepção do movimento. 
A partir do princípio de “visão serial”, crie e desenhe, à mão livre, uma história em quadrinhos.  
 
Você deve escolher apenas um dentre os temas abaixo. 
Tema A: O automóvel como o “vilão” da cidade 
Tema B: A cidade e sua vida noturna 
Tema C: A descoberta de um lugar especial 
 
Para montar sua história, divida a folha a folha fornecida de papel A3 em quadrinhos (no mínimo 4 e no máximo 9), de 
forma regular ou assimétrica. Faça uso da graduação tonal do grafite, explorando as possibilidades de luz, sombra e 
textura da cidade e dos elementos nela contidos. Escreva no canto inferior direito a letra correspondente ao tema 
escolhido. 
 
Técnica: grafite. 
 
 
PARTE 3 – DESENHO E EXPRESSÃO GRÁFICA 
 
QUESTÃO 3 (ÚNICA, vale 16 pontos) 
 
“Por longo tempo, Pirra foi para mim uma cidade encastelada nas encostas de um golfo, com amplas janelas e torres, 
fechada como uma taça, com uma praça em seu centro profunda como um poço e com um poço em seu centro. Nunca a 
tinha visto. Era uma das tantas cidades que nunca visitara, que imaginava somente a partir do nome: Eufrásia, Odila, 
Margara, Getúlia. Pirra era uma delas, diferente de todas as outras, assim como cada uma delas era inconfundível para 
os olhos da minha mente. 
Chegou o dia em que as minhas viagens me conduziram a Pirra. Logo que coloquei os pés na cidade, tudo o que 
imaginava foi esquecido; Pirra tornara-se aquilo que é Pirra; e imaginei que sempre soubera que a cidade não tinha vista 
para o mar, escondido atrás de uma duna baixa e ondulada; que as suas ruas correm em linha reta; que as casas são 
reagrupadas em intervalos, não altas, e são separadas por descampados de depósitos de madeira e serrarias; que o 
vento move os cata-ventos das bombas hidráulicas. Daquele momento em diante, o nome Pirra evoca essa vista, essa 
luz, esse zumbido, esse ar no qual paira uma poeira amarelada: é evidente que significa isto e que não podia significar 
mais nada.  
A minha mente continua a conter um grande número de cidades que não vi e não verei, nomes que trazem consigo uma 
figura ou fragmento ou ofuscação de figura imaginada: Getúlia, Odila, Eufrásia, Margara. A cidade sobre o golfo também 
está sempre lá, com a praça fechada em torno do poço, mas não posso mais chamá-la com um nome, nem recordar 
como pude dar-lhe um nome que significa algo totalmente diferente.”  
(Ítalo Calvino, As Cidades Invisíveis. Trad. Diogo Mainardi. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.) 
 
 
Na capital paulista, no início do século XX, a propaganda era utilizada para promover incorporações imobiliárias de novos 
bairros, como esse anúncio reproduzido na Figura 1. 
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Inspirado por essa propaganda e pela descrição da cidade de Pirra no livro Cidades Invisíveis, imagine que você recebeu 
um convite da prefeitura da cidade para fazer um cartaz que incentive novos habitantes a virem morar em Pirra. Faça um 
cartaz que não apenas retrate as peculiaridades da cidade, mas que também seja visualmente harmônico e atraente. 
 
Técnica: lápis de cor e/ou canetas hidrográficas. 
 

  

  
Figura 1. No início do século XX, a cidade de São Paulo passou por grandes transformações, alavancadas pela 
economia cafeeira e a crescente industrialização. Com a expansão urbana, alguns bairros operários foram construídos 
por incorporadores privados, como foi o caso da Vila Economizadora Paulista. Ilustrações da época. Fonte: Vila 
Economizadora - Cartilha de Orientação aos moradores para reforma, restauro e conservação. Departamento de 
Patrimônio Histórico/ Prefeitura da cidade de São Paulo; Unidade de Preservação de Patrimônio Histórico / Governo do 
Estado de São Paulo. 

 
   
 




