
ARQUITETURA E URBANISMO
HABILIDADES ESPECÍFICAS

PROVA COMENTADA



Avaliar o quanto o candidato é capaz de compreender o espaço e se expressar com o uso de linguagem 
gráfico-espacial (não verbal) tem sido preocupação recorrente nas provas de aptidão em arquitetura. 
Assim como ocorre no domínio de uma língua, a linguagem gráfico-espacial exige treino de leitura e de 
expressão, e os interessados em cursar Arquitetura e Urbanismo devem desde cedo desenvolver um olhar 
atento para o espaço ao seu redor, em especial para a arquitetura e para a cidade, procurando também 
representar esse espaço através de desenhos e de composições tridimensionais. 
Diversos cursos de arquitetura no Brasil têm optado por não utilizar a prova de aptidão. Entretanto, o Curso 
de Arquitetura e Urbanismo da Unicamp entende que usar esse critério de seleção impacta não apenas na 
qualidade da nossa graduação, mas também na formação geral do estudante, uma vez que valoriza o 
Desenho como disciplina do nível médio.  

A prova de Habilidades Específicas para Arquitetura e Urbanismo vale 48 pontos. A nota é composta pela 
soma das notas das três partes. Cada parte vale 16 pontos. 

Aqueles que não comparecerem à prova de Habilidades Específicas para o curso de Arquitetura e 
Urbanismo são eliminados. 

 

Parte 1 

Domínio Espacial e Abstrato. (16 pontos) 

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  
Observação da Paisagem da cidade. (16 pontos) 

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. 

 

Desenho e expressão gráfica. (16 pontos) 

Habilidades avaliadas 

Noções de cores, materiais, texturas, sombra e reflexão; 
Noções de forma, figura e linguagem visual; 
Noções de relações espaciais: simetria, equilíbrio, ritmo, hierarquia, contraste, tensão, poluição, distribuição, 
limite; 
Diagramação e enquadramento. 

  



O exame de Habilidades Específicas tem como objetivo avaliar as habilidades do candidato nos três 
aspectos mencionados e detectar sua capacidade potencial, em relação aos seguintes requisitos: 
 
- Conjugação e organização de formas planas e volumétricas na criação de composições; 
- Criatividade no domínio formal e espacial; 
- Compreensão espacial e manipulação de estruturas tridimensionais; 
- Percepção visual e capacidade de observação de formas, volumes, dimensões, sombras, proporções; 
- Capacidade de executar desenhos e representações de memória; 
- Domínio e expressão gráfica, valendo-se de técnicas e materiais como grafites, lápis de cor e canetas 
hidrográficas; 
- Inserção do desenho no contexto da cidade. 
 
A prova é dividida em três partes. As partes correspondem aos três tipos de habilidades a serem avaliados. 
No período da manhã é aplicada a primeira parte da prova, na qual o candidato deve resolver graficamente 
questões relacionadas com elementos espaciais e geométricos básicos. À tarde aplica-se o restante da 
prova, com atividades de desenho nas quais são abordados aspectos relativos à percepção, observação, 
memória e criatividade. A segunda parte focaliza temas relacionados à paisagem da cidade e seus 
elementos constitutivos. A terceira parte avalia a habilidade do candidato em se expressar graficamente, 
sendo importante que demonstre noções de cores e texturas dos materiais, luz e sombra, forma e 
linguagem visual, além das noções de relação entre elementos no espaço. 
 
 

Os critérios gerais de avaliação consideram o pleno entendimento das propostas; organização visual no 
plano e no espaço; atendimento às proporções e demonstração de noções de volume, de perspectiva e 
escala, luz e sombra; domínio do campo de trabalho (papel); limpeza no trabalho apresentado, uso correto 
do material solicitado; capacidade de expressar graficamente uma visão espacial dos aspectos solicitados e 
respeito às exigências estabelecidas. 
No caso das questões objetivas da primeira parte, a resposta deve demonstrar a correta noção espacial e 
de operações no espaço, equivalendo à solução divulgada no gabarito de correção, após a prova. Um 
desenho que não corresponda à proposta do enunciado ou que empregue técnica em desacordo com o 
solicitado resultará em prejuízo na avaliação ou mesmo na reprovação do candidato. 
Serão avaliadas as características do desenho no que se refere ao emprego de recursos gráficos para 
obtenção de resultados expressivos; à intuição de equilíbrio visual e à capacidade de estabelecer relações 
harmônicas entre volume e superfícies; à compreensão espacial e ao uso de estruturas tridimensionais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Habilidades Específicas – Arquitetura 
 

Parte 1 (16 pontos) 
 
Domínio Espacial e Abstrato 
 
Questão Única 
Da famosa pintura de Mondrian, Broadway Boggie-Woggie (1942-1943), foi destacado um trecho quadrado, 
conforme mostra a figura 1. 
 

 

Figura 1 
 
O trecho selecionado foi colocado num plano horizontal, e sobre ele foi disposta uma composição de três 
volumes, conforme se descreve a seguir.  
 
- O volume A é composto de uma base (A1) com um furo no meio e uma unidade de altura, e uma caixa 
(A2) apoiada sobre a base, cujo furo coincide com o da base e cuja altura é de duas unidades. 
- O volume B é um prisma regular com 4 unidades de altura. 
- O volume C é um prisma de base quadrada com 7 unidades de altura. 
 
Os três volumes foram dispostos sobre as figuras maiores da pintura original, conforme vemos na figura 2. 



 

 
Figura 2 
 
Imagine que a composição foi visitada por um balão que percorreu o trajeto curvo assinalado na figura 2, 
partindo do ponto 1, no nível do solo, até o ponto 4, a uma altura de 15 unidades. A partir do balão, foram 
tiradas fotos de cada um dos quatro pontos (conferir na página a seguir). 
 
Entretanto, nenhuma das quatro fotos apresenta simultaneamente os três volumes. Redesenhe, no papel 
canson, as quatro perspectivas do conjunto, incluindo os volumes que foram omitidos. 
 



 
Foto 1 

 
Foto 2 

 
Foto 3 



 
Foto 4 

 

Habilidades Específicas – Arquitetura 
 
Parte 2 (16 pontos) 
 
Observação da Paisagem Urbana 
 

“Entretanto, a cidade encontrada no campo do imaginário releva mais do que um lugar 
no tempo, uma vez que desperta poéticas de novos espaços e significados urbanos. 
Assim, a cidade, como lugar de memórias, configura infinitas possibilidades de conexão 
e olhares, sobre a história, individual e coletiva, vivida ou imaginada.” (Jessica Aline 
Tardivo e Anja Pratschke. Cidade como lugar de memórias. Revista Memória em rede, 
Pelotas, n.15, v.8, jul./dez. 2016, p. 13.) 

 
 

Questão Única 
Mobilizando suas habilidades sobre a memória da paisagem urbana, noções de proporcionalidade, 
perspectivas a partir de ângulo de visão, diagramação e enquadramento, crie um desenho de PAISAGEM 
URBANA inspirado no texto acima e na letra de música abaixo. 

 
Não Existe Amor em SP 

Criolo 
Não existe amor em SP 
Um labirinto místico 
Onde os grafites gritam 
Não dá pra descrever 
 
Numa linda frase 
De um postal tão doce 
Cuidado com doce 
São Paulo é um buquê. 
 
Buquês são flores mortas 
Num lindo arranjo 
Arranjo lindo feito pra você 
Não existe amor em SP. 
 
Os bares estão cheios de almas tão vazias 
A ganância vibra, a vaidade excita 



Devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de fel 
Aqui ninguém vai pro céu. 
 
Não precisa morrer pra ver Deus 
Não precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você. 
 
Encontro tuas nuvens em cada escombro em cada esquina 
Me dê um gole de vida. 
 
Não precisa morrer pra ver Deus. 
 
Técnica: lápis de cor e/ou canetas hidrográficas. Não é permitido recortar as imagens das folhas de 
questões, de rascunho, de resposta ou qualquer outro material. O candidato deverá realizar o desenho final 
na folha de resposta (papel formato A3). O desenho deverá ser realizado no lado oposto à etiqueta de 
identificação.  
 

Parte 3 (16 pontos) 

Desenho e expressão gráfica 

Questão Única 

A partir do detalhe apresentado na imagem abaixo, faça em preto e branco o desenho de um 
objeto e o contextualize em uma cena. 

.  



Técnica: Realizar o desenho com lápis grafite. Não é permitido recortar as imagens das folhas de 
questões, de rascunho, de resposta ou qualquer outro material. O candidato deverá realizar o 
desenho final na folha de resposta (papel formato A3). O desenho deverá ser realizado no lado 
oposto à etiqueta de identificação.  





 
O exemplo acima corresponde a uma solução que, em primeiro lugar, responde adequadamente ao 
enunciado: utiliza as habilidades de memória da paisagem, noções de proporção, perspectivas a 
partir de um ângulo de visão, diagramação e enquadramento. O desenho é rico em detalhes e em 
simbolismos inspirados pela letra da música fornecida para a prova: a passagem "os grafites 
gritam" foi representada pelo candidato no muro à direita, fazendo referência ao famoso quadro O 
Grito, de Munch; "São Paulo é um buquê" foi representado em primeiro plano, pela moça de costas 
cheirando um buquê de flores vermelhas. A cena traz pessoas solitárias e desoladas, uma moça à 
esquerda e um rapaz à direita, sentados no meio-fio. A estrutura da cena é complexa, com vários 
planos, retratando a paisagem opaca das nossas grandes cidades, como São Paulo. 
Enquadramento, traço, técnica, misturando canetinhas e lápis de cor, volumetria e tipologia dos 
edifícios e do mobiliário urbano fazem dessa resolução uma das mais primorosas da prova de 
2019.  



 
O exemplo acima corresponde a uma boa solução para a questão. Traz na cena urbana uma 
interessante relação dos planos com variação topográfica, embora com alguns erros de 
perspectiva. A cena é vazia (sem seres humanos) e, embora evoque alguns itens da letra da 
música (labirinto, grafites), não traduz seu tom grave e pessimista. Em geral há uma boa 
representação volumétrica e espacial, mas falta cuidado nos detalhes e na representação dos 
interiores. 

 



 
O exemplo acima corresponde a uma solução abaixo da média. A cena urbana é vazia e 
indiferenciada, a alusão noturna é dada apenas pela indicação 24h no painel de propaganda. Há 
uma tênue ligação com o texto dado, apenas pelos "grafites". A perspectiva centralizada e os 
edifícios como simples cubos alinhados não contribuem para dar alguma ambiência à cena. O 
desenho foi feito com régua, o que é desaconselhado, pois além de não favorecer a ambiência 
(ênfase em geometria apenas), induz a uma precisão que deveria ser perfeita e mais detalhada. 



 
O exemplo acima, além de corresponder plenamente ao que foi solicitado no enunciado, cria uma 
ambientação complexa e bem executada. O ambiente criado valoriza o objeto derivado da foto do 
enunciado (cadeiras), articulando-o com uma cena em que há seres humanos interagindo com o 
espaço. Há a criação de um "lugar". O desenho também é rico em planos de visão, mostrando, 
em primeiro plano, uma família utilizando as cadeiras; em segundo, o estabelecimento comercial 
(bar) e parte de outra mesa; e, no fundo, mais uma série de mesinhas e pessoas, e o sol, 
marcando um período do dia. Peso correto do lápis, sombras, texturas, tudo está bem 
representado e executado. 



 
O exemplo acima corresponde a uma boa solução para o enunciado. Embora o objeto (cortina) 
não seja perfeitamente adequado como derivado da foto apresentada no enunciado, seu desenho 
é caprichado e convincente: dobras, sombras. O desenho é simples, mas corretamente executado 
à mão livre, com boas proporções e peso do grafite. 

 



 
O exemplo acima corresponde a uma solução abaixo da média. O enquadramento no papel está 
mal posicionado. O desenho foi feito com régua (desaconselhável) e tem distorções de 
perspectivas. O edifício representado não tem espessuras de paredes, caixilhos, e detalhes como 
telhado e beirais são inverossímeis. O exercício solicitava que o candidato ambientasse a cena a 
partir do objeto criado. O objeto (tênis) quase não pode ser identificado como derivado da foto 
dada.

O candidato 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. 
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