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1. INTRODUÇÃO  
O curso de Arquitetura e Urbanismo está inserido no campo das disciplinas tecnológicas, caracterizando-se 
por uma interface entre ciências humanas e ciências exatas, considerando a sua natureza criativa e 
aplicativa. Vincula-se à área do conhecimento das ciências sociais aplicadas, o que determina o seu caráter 
essencialmente prático. O curso conta com um conjunto de disciplinas teóricas que incluem uma carga 
considerável de conteúdos interdisciplinares além dos tecnológicos e um conjunto de disciplinas voltadas à 
concepção e produção do espaço, nas suas mais diversas escalas, o que exige, dos alunos, o 
desenvolvimento pleno das habilidades de representação espacial. A prova de habilidades específicas do 
curso de Arquitetura e Urbanismo busca contribuir para selecionar os candidatos que já possuem essa 
capacidade, dado que o curso exige noções básicas de representação espacial já no seu primeiro semestre 
letivo. A linguagem do desenho é, portanto, tão importante quanto a da língua portuguesa, para a 
Arquitetura e Urbanismo. A prova de habilidades específicas é formulada no intuito de avaliar as condições 
dos candidatos quanto às suas capacidades de percepção espacial, de repertório em termos de 
experiências visuais e espaciais e, sobretudo, de representação do ambiente construído, desde os aspectos 
relacionados ao campo da geometria aos intrínsecos do campo das artes visuais voltados à representação 
gráfica. Embora, na atualidade, haja uma oferta considerável de ferramentas computacionais voltadas ao 
campo da representação, espera-se que o aluno ingressante do curso de Arquitetura e Urbanismo possua 
condições mínimas de estabelecer uma conexão entre pensamento espacial abstrato e sua configuração 

em termos construtivos. 
 
 

2. PROGRAMA 
A prova de Habilidades Específicas para Arquitetura e Urbanismo vale 48 pontos. A nota é composta pela 
soma das notas das três partes. Cada uma das partes vale 16 pontos. 
 
Parte 1 (16 pontos) - Domínio espacial e abstrato 
Habilidades avaliadas: 

 Noções de elementos (planos e tridimensionais) e relações espaciais; 

 Noções de operações bidimensionais e tridimensionais: adição, subtração, espelhamento, clonagem, 
redução e ampliação, dobra, intersecção, torção, recursão; 

 Noções de representação dos objetos no espaço; 

 Noções de incidência de luz sobre objetos, sombra, reflexão;  

 Noções de projeções e vistas. 
 
Parte 2 (16 pontos) - Observação da paisagem da cidade 
Habilidades avaliadas: 

 Capacidade de observação, compreensão e retenção na memória da paisagem e de seus elementos; 

 Noções de proporção, perspectiva e ângulo de visão; 

 Diagramação e enquadramento 
 
Parte 3 (16 pontos) - Desenho e expressão gráfica 
Habilidades avaliadas: 

 Noções de cores, materiais, texturas, sombra e reflexão; 

 Noções de forma, figura e linguagem visual; 
 
3. OBJETIVO E CONCEPÇÃO DA PROVA 
As provas de habilidades específicas do curso de Arquitetura e Urbanismo sempre foram concebidas com o 
intuito de observar a capacidade dos candidatos em representar diversas experiências espaciais, 
considerando, por um lado, o caráter abstrato dessas experiências e a necessidade de se utilizar 
ferramentas que expressem esse caráter a partir das técnicas de representação; por outro, a capacidade 
criativa de tornar essa representação compreensível. Não se trata de um exame que busca evidenciar a 
habilidade artística dos candidatos no âmbito das expressões estéticas vinculadas ao desenho, mas refletir 
sobre o desenho como mediador da apreensão e percepção espacial em escalas variadas. Assim é que 
aspectos topológicos, considerando o uso da perspectiva como modelador das experiências visuais, estão 
presentes em todas as três questões elaboradas. Na presente edição a prova foi proposta em homenagem 
ao centenário da semana de arte moderna de 1922. O tema da semana permeou as três partes da prova.  
 
A primeira parte tem como objetivo avaliar o domínio espacial e abstrato. O enunciado pede ao candidato 
que extraia as elevações a partir de perspectivas isométricas de um edifício imaginário, inspirado na obra  
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“Monumento”, do arquiteto e desenhista Antônio Garcia Moya. A questão da segunda parte utiliza como 
motivo gerador um pequeno trecho extraído do livro “Macunaíma”, cujo autor, Mario de Andrade, havia sido 
um dos grandes protagonistas da Semana de 22. A partir do trecho os candidatos são provocados a 
desenhar uma das “máquinas” que o herói do livro encontrara na cidade de São Paulo, ao conhecê-la pela 
primeira vez. A proposta evoca a capacidade de representação de memória e habilidade reflexiva e de 
composição espacial. Na última parte da prova, é requerido aos candidatos desenhar um “espaço de 
exposição de 2022 que possua um ímpeto transformador”. Neste caso, a representação deveria ser 
avaliada a partir da expressão gráfica, com uso do grafite e de cores, verificando-se a habilidade do 
candidato em apresentar uma cena e um espaço adequado a uma determinada função (exposição) e ao 
mesmo tempo impregnado de um caráter (ímpeto inovador), qualidade esta intrínseca da semana de 22. 
 

 
4. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 
No caso da primeira questão, a resolução é objetiva e seguiu a correção conforme o gabarito de correção. A 
pontuação neste caso seguiu o total de acertos e erros para cada uma das três vistas solicitadas da 
representação do objeto dado. Foram acrescentados outros critérios, descritos abaixo, para melhorar a 
pontuação, em caso de erros ou lacunas apresentadas. Assim, os critérios gerais para as três questões 
foram: 
 
Parte 1: Domínio espacial e abstrato: 

 Entendimento da proposta: respeito às exigências e uso correto do material; 

 Organização visual no plano e espaço; 

 Proporções; 

 Volumetria; 

 Perspectiva; 

 Escala; 

 Luz e sombra; 

 Domínio do campo de trabalho (papel); 

 Limpeza do trabalho; 

 Expressão gráfica: clareza & e criatividade.  
 

 As demais questões, devido às suas especificidades, foram complementadas com os seguintes 
critérios: 

 

 Parte 2: Memória (paisagem e elementos) 

 Capacidade de observação, compreensão e memória; 

 Noção de enquadramento; 

 Noção de ângulo de visão; 

 Capacidade de representação da paisagem e seus elementos; 

 Capacidade de análise, crítica e síntese da paisagem e seus elementos. 
 

 Parte 3: Observação e expressão gráfica 

 Noção de materiais; 

 Noção de texturas; 

 Noção de sombra e reflexão; 

 Noção de forma e figura; 

 Relações espaciais: simetria, equilíbrio, ritmo, hierarquia, contraste, tensão, poluição, distribuição, 

limite. 
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5. ENUNCIADO DA PROVA 

PARTE 1 – DOMÍNIO ESPACIAL E ABSTRATO 
 

QUESTÃO 1 (16 pontos) 

As duas imagens a seguir (Fig. 1 e Fig. 2) apresentam um edifício imaginário, inspirado na obra 
“Monumento”, do arquiteto e desenhista Antônio Garcia Moya, exposta na Semana de Arte Moderna de 
1922. A isométrica apresenta também uma malha reticulada que permite obter as medidas de profundidade, 
largura e altura da construção. 

 

 
Fig. 1. Perspectiva isométrica, sobre malha reticulada, que mostra a face frontal e a face lateral esquerda do 

edifício. 

 
 
 
 
 



Habilidades Específicas - Arquitetura e Urbanismo                          

 

 
Fig. 2. Perspectiva isométrica que mostra a configuração posterior do edifício (e parcialmente sua lateral 

esquerda) 

 
 
Com base nas duas perspectivas isométricas apresentadas, e respeitando as proporções entre seus 
elementos, faça o seguinte, na folha de canson: 
 
 

QUESTÃO 1.1 (4 pontos)  

Desenhe a vista ortográfica frontal do edifício. 
 
 

QUESTÃO 1.2 (4 pontos)  

Desenhe a vista lateral esquerda do edifício. 
 
 

QUESTÃO 1.3 (8 pontos)  

Desenhe a vista ortográfica posterior do edifício. 
 
 

Observação: As medidas das vistas devem considerar a malha reticulada da Fig. 1, onde cada módulo da 
retícula representa um centímetro da edificação. 
 

 
PARTE 2 – OBSERVAÇÃO DA PAISAGEM E ELEMENTOS DA PAISAGEM 
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QUESTÃO 2.0 (ÚNICA – 16 pontos) 
 
Um dos ícones da Semana de Arte Moderna de 1922, o escritor paulistano Mário de Andrade escreveu, seis 
anos depois, o livro “Macunaíma”, que se tornaria um marco da literatura moderna brasileira. 
 
“A inteligência do herói estava muito perturbada. As cunhãs rindo tinham ensinado pra ele que o sagüi-açu 
não era saguin não, chamava elevador e era uma máquina. De-manhãzinha ensinaram que todos aqueles 
piados berros cuquiadas sopros roncos esturros não eram nada disso não, eram mas cláxons campainhas 
apitos buzinas e tudo era máquina. As onças pardas não eram onças pardas, se chamavam fordes 
hupmobiles chevrolés dodges mármons e eram máquinas. Os tamanduás os boitatás as inajás de curuatás 
de fumo, em vez eram caminhões bondes autobondes anúncios-luminosos relógios faróis rádios 
motocicletas telefones gorjetas postes chaminés... Eram máquinas e tudo na cidade era só máquina” 
(ANDRADE, 1997[1928], p. 38) 
 
O trecho acima descreve a impressão que o herói do livro teve ao se deparar com a paisagem da cidade 
grande. Inspirado nessa passagem de Macunaíma, desenhe uma dessas máquinas. 
 
 
Técnica: grafite. 

 

 
 

PARTE 3 – DESENHO E EXPRESSÃO GRÁFICA 
 
QUESTÃO 3.0 (ÚNICA – 16 pontos) 

 

 
 
“A Semana de Arte Moderna nasceu no momento que o mundo assistia ao fim de uma grande guerra, e 
tudo se renovava nas estruturas mentais e políticas da sociedade. Foi um verdadeiro marco na história de 
São Paulo, considerada um divisor de águas na cultura brasileira. O evento – organizado por um grupo de 
intelectuais e artistas por ocasião do Centenário da Independência – declarou o rompimento com o 
tradicionalismo cultural associado às correntes literárias e artísticas anteriores: o parnasianismo, o 
simbolismo e a arte acadêmica. A defesa de um novo ponto de vista estético e o compromisso com a 
independência cultural do país fizeram do modernismo sinônimo de 'estilo novo', diretamente associado à 
produção realizada sob a influência de 1922. Realizado entre os dias 13 e 17 de Fevereiro, no Teatro 
Municipal de São Paulo, o festival incluiu uma exposição com cerca de 100 obras, aberta diariamente no 
saguão do teatro, e três sessões literario-musicais noturnas. Os artistas, influenciados pelas vanguardas 
europeias e pela renovação geral no panorama da arte ocidental, uniram seus esforços para apresentar 

Charge de Benedito 
Carneiro Bastos 
Barreto, o Belmonte. 
Folha da Noite, 
20/02/1922. 
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suas produções ao grande público. Apesar da força literária do grupo modernista, as artes plásticas eram a 
principal base do movimento."  

(Secretaria de Cultura de São Paulo. 100 ANOS da Semana de Arte Moderna de 22. Disponível em: 
cultura.sp.gov.br/semana22/. Acessado em 24/11/2021.) 

 
 
Em 2022, comemorando o centenário da Semana de Arte Moderna, pode-se também fazer um paralelo com 
a necessidade de 'renovação das estruturas mentais e políticas' em um momento pós-pandemia, que exigirá 
novos modos de ser, estar, ocupar espaços e expressar a arte. Inspirado/a pelo centenário da Semana de 
22, e pelos últimos anos de intensas transformações na vida cotidiana, imagine um espaço de exposição de 
2022 de ímpeto transformador. Você deve desenhar, à mão livre, em perspectiva e em cores, o espaço 
que pode ser ou não um ambiente fechado. As obras de arte podem ser de qualquer tipo, como, por 
exemplo, pinturas, filmes, instalações, esculturas, performances, etc. 
 
Técnica: lápis de cor e/ou canetas hidrográficas. 
 
 
 

 

6. EXEMPLOS DE RESOLUÇÃO 
 
6.1 GABARITO da PARTE 1 
O gabarito da primeira parte 1 foi utilizado como referência objetiva de correção. Nesse sentido, pequenas variações 
com relação a dimensões exatas não resultaram em prejuízo na pontuação do candidato. 
 
 

 
Fig. 1 – gabarito da questão 1.1 (vista frontal) 
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Fig. 2 – gabarito da questão 1.2 (vista esquerda) 
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Fig. 3 – gabarito da questão 1.3 (vista posterior) 
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Parte 2 (16 pontos) 
Observação da Paisagem Urbana 
 
 
6.2. Exemplo de Nota Acima da Média 

 
O exemplo acima corresponde a uma boa solução para o enunciado. Muitos candidatos optaram pelo 
elevador como máquina a ser representada, mas nesta composição há a opção inusitada de representá-lo 
de forma nu, isenta do edifício. Ter acrescentado uma figura humana fortalece a compreensão do aparelho 
e sua função. O desenho é simples, mas corretamente executado à mão livre, com boas proporções, 
aplicação de sombras e peso do grafite. 
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6.3. Exemplo de Nota na Média 

 
Outro exemplo de opção de desenhar a máquina “elevador”. Uma boa execução, embora sem a potência 
expressiva da solução anterior. Há pequenas distorções de proporções e de perspectiva, mas no geral a 
composição é verossímil. Há uma certa ausência de dinamismo na cena, vazia de seres humanos e de seus 
vestígios. Há uma preocupação em usar o lápis para evocar a textura de materiais diversos e também 
sombras, embora de forma mais insipiente. 
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6.4. Exemplo de Nota Abaixo da Média 

 
Mais uma tentativa de representação da máquina “elevador”. Entretanto, das três, esta é a que tem menos 
sucesso em representá-la de forma verossímil, dificultando até mesmo a compreensão do objeto como um 
elevador. Há problemas de dimensionamento dos elementos e sua proporção relativa. Mesmo a 
perspectiva, que parece ser isométrica, não favorece o desenho. As texturas e sombras são confusas, o que 
inclusive gera um efeito de ilusão de ótica (ao estilo “Escher”), em que às vezes vemos o objeto pelo seu 
exterior como uma caixa e outras como uma perspectiva interna. 
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Parte 3 (16 pontos) 
Desenho e Expressão Gráfica 
 
 
6.5. Exemplo de Nota Acima da Média 

 
A composição é genial. O candidato (a) não apenas verteu para a temática bem atual da pandemia, o fez 
capturando a ambiência de “ímpeto transformador” das exposições modernas. O ambiente criado é 
arquitetonicamente simples, o destaque está nos elementos da exposição em si, como o grande painel ao 
fundo, os móbiles do famoso Corona vírus pendendo do teto, e a grande “escultura” de álcool gel 
dominando o centro da sala. Denota bom domínio do enquadramento, dos materiais (lápis de cor e 
canetinhas), detalhes, texturas e sombras. 
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6.6. Exemplo de Nota na Média 

 
Resultado bom para os parâmetros propostos, embora não tenha representado um ambiente com “ímpeto 
transformador”. O ambiente trata-se de um espaço tradicional de exposição, com bom uso de escala humana, planos 
de visão, perspectiva correta. Os quadros fazem referência a quadros históricos, que com bom humor insere também 
a temática da pandemia. O enquadramento (menor) na folha não favorece o resultado final. 
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6.7. Exemplo de Nota Abaixo da Média 

 
O desenho acima traz as questões mais comuns em termos do debate social, e breve alusão à pandemia 
pelas marcações no chão. A composição tem problemas diversos de escala, perspectiva e proporções dos 
elementos representados. Também faz uso desequilibrado do campo visual do papel e uso insipiente dos 
materiais e técnicas de desenho. 

 
 
 
 
 
 
7. COMENTÁRIOS GERAIS 
O candidato (a) deve procurar desenvolver o mais cedo possível sua capacidade de observação da 
arquitetura e da cidade, dos objetos e volumes, deve perceber a luz incidindo sobre eles nas diferentes 
horas do dia. Deve levar sempre consigo um caderninho de campo, e desenhar aquilo que lhe chamar a 
atenção, ou mesmo uma ideia ou lembrança. Ao acordar, deve procurar desenhar os espaços percorridos 
nos seus sonhos. Treine desenhar sem régua, ou use-a apenas para marcar linhas gerais, com traço bem 
fino, usando depois um traço mais forte, à mão livre. A linguagem não verbal, do croqui, do desenho do 
espaço, exige treino diário. Evitar trazer para a prova “ideias prontas”, pois elas são facilmente identificáveis; 
mas evite também desenhos muito literais ou figurativos. Percepção aguda, reflexão, planejamento e 
execução são as chaves para um bom desempenho no exame de aptidão 
 

 
 


