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1. INTRODUÇÃO 
O curso de Artes Visuais tem como objetivo o desenvolvimento do conhecimento sensível por meio da percepção 
e da sensibilização estética. Sua principal finalidade não se restringe à formação de artistas plásticos – trabalho 
para uma vida inteira de estudos e dedicação ao ofício. 
 
Trata-se de uma formação específica, visando à capacitação do aluno no desenvolvimento da linguagem artística 
e de seus meios de produção, para que possa empregar os conhecimentos adquiridos como artista, professor de 
artes plásticas (seja de crianças, jovens ou adultos) ou desenvolver projetos artísticos em diferentes áreas. É 
necessário que o candidato e futuro aluno demonstre já possuir habilidade mínima para o desenho e a criação 
plástica, além de conhecimentos básicos sobre artes plásticas e sua história, e demonstre interesse pelos estudos 
teóricos e práticos a serem desenvolvidos no curso. 
 
 

2. PROGRAMA 
A prova de Habilidades Específicas para o curso de Artes Visuais está dividida em: 
 
I − História da Arte 
A prova de História da Arte será dissertativa e terá como temas: 
a) arte brasileira e internacional na segunda metade do século XIX; 
b) arte brasileira e internacional nos séculos XX e XXI. 
 
II − Desenho 
Será avaliada a capacidade do candidato de observação, compreensão e construção de imagens por meio da 
representação gráfica, da linguagem visual e de sua qualidade expressiva. 
 
Os candidatos deverão trazer obrigatoriamente os seguintes materiais: 
 
− lápis preto ou lapiseira/grafites HB, 2B e 4B; 6B; 
− compasso; 
− estilete; 
− régua e esquadros; 
− tesoura; 
− cola bastão. 
 
III – Entrevista e Avaliação de apresentação de Porta-fólio 
Os candidatos deverão trazer porta-fólio com resultados significativos de sua produção artística. Sugere-se limitar 
as dimensões dos trabalhos apresentados a 70 X 50 cm. Trabalhos de maior dimensão poderão ser apresentados 
através de fotografias. 
 
 

3. OBJETIVO E CONCEPÇÃO DA PROVA 
I − História da Arte 
Muito mais que a simples memorização de datas, movimentos artísticos e seus principais representantes, a prova 
de História da Arte visa avaliar a capacidade do candidato em compreender as manifestações artísticas de 
diversas tendências e períodos, localizando-as no panorama histórico geral de sua época. É importante notar 
que, na divisão efetuada entrea arte no Brasil e no exterior, com questões obrigatórias de uma e de outra, 
procura-se enfatizar e avaliar o conhecimento do candidato relativo às conexões e intersecções entre a arte 
produzida no exterior e a aqui realizada. 
 
II − Desenho 
A prova de Desenho avalia a capacidade de o candidato perceber e representar objetos e/ ou situações 
elementares da linguagem visual. Procura-se identificar, também, a capacidade do candidato de observar, 
pensar, registrar e construir uma imagem. 
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III − Entrevistas 
Nas entrevistas realizadas individualmente com os candidatos por uma banca composta de professores 
geralmente das áreas de História da Arte, Artes Plásticas e Artes Gráficas, procura-se aprimorar a avaliação, com 
informações complementares sobre o estudante e seus interesses na área específica. Ao apresentar porta-fólio 
contendo seus principais trabalhos, o candidato possibilita uma avaliação de seu percurso pessoal, cursos ou 
estudos específicos que tenha desenvolvido. 
 
 

4. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 
O exame de Habilidades Específicas para o curso de Artes Visuais vale 48 pontos. A nota é composta pela soma 
das notas de três provas: História da Arte, Desenho e Entrevista. Cada uma dessas provas vale 16 pontos. Para 
ser considerado apto na prova de Habilidades Específicas para o curso de Artes Visuais, o candidato deverá obter 
no mínimo 18 pontos. Os candidatos que obtiverem nota menor ou igual a 18 na prova de Habilidades 
Específicas estarão desclassificados da 1ª opção, mas podem continuar concorrendo por uma vaga na 2ª opção, 
caso exista. Aqueles que não comparecerem à prova de Habilidades Específicas ficam eliminados da 1ª opção e 
continuam concorrendo por uma vaga na 2ª opção, caso exista. 
 
Os critérios gerais de avaliação são: 
 
I − Prova de História da Arte: 
a) Demonstração de um conhecimento mínimo sobre o tema proposto. 
b) Bom desenvolvimento e clara argumentação sobre o tema escolhido. 
c) Capacidade para relacionar artistas, obras, estilos e movimentos estéticos, situando-os cronologicamente. 
d) Capacidade para analisar obras e artistas em termos de características formais e temáticas por eles 
demonstradas. 
 
II − Provas de Desenho: 
a) Capacidade de observar, analisar e representar graficamente objetos e/ou situações apresentadas pela 
questão. 
b) Compreensão das relações espaciais e de proporcionalidade entre objetos. 
c) Uso e compreensão dos elementos da linguagem visual. 
d) Criatividade e organização do espaço proposto. 
 
III − Entrevista: 
a) Interesse do candidato na área, sua história pessoal, cursos e trabalhos realizados. 
b) Maturidade do candidato em relação às manifestações artísticas, à sua percepção e seu interesse cultural. 
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5. ENUNCIADO DAS PROVAS 
 

PROVA DE HISTÓRIA DA ARTE 

 

I. Analise as duas obras cujas reproduções foram fornecidas, comentando suas similaridades e diferenças no que 
se refere aos aspectos formais (uso da cor e da pincelada, função da cor e do desenho, relação figura e fundo, 
etc.), bem como no que se refere à temática abordada. Esta questão valerá 20% do total da prova. 
 
Imagem 1: Anita Malfati, Tropical, 1917. Óleo s/ tela, 77 x 102 cm. Pinacoteca do Estado de São Paulo, SP.  
Imagem 2: Antonio Henrique Amaral, Brasiliana I, 1968. Óleo sobre tela, 89 x 120 cm. Museu de Arte 
Contemporânea de Campinas, SP. 
 
II. Entre as questões abaixo, escolha uma de arte internacional e uma de arte no Brasil e as responda. (cada 
questão valerá 40% do total da prova.) 
 
ARTE INTERNACIONAL 
1.  A declaração constitutiva do Novo Realismo foi manuscrita a giz por Pierre Restany na casa de Yves Klein em 
9 vias, sendo 7 em papel monocromático azul, uma em papel monocromático rosa e outra em papel dourado. 
“Na quinta-feira 27 de outubro de 1960, os novos realistas tomaram consciência da sua singularidade coletiva. 
Novo realismo = novas aproximações/ perspectivas do real.”  
(Yves Klein, Martial Raysse, Arman, Os Novos Realistas, em Glória Ferreira, Escritos de artistas. Anos 60/70. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar, 2006, p. 53-57.).  
 
Comente as principais características do Novo Realismo. Destaque os principais artistas que integraram esse 
movimento, discorrendo sobre algumas de suas obras. 
 
2. “Há uma linha na história da arte que remonta à Mesopotâmia. Ela omite todo o oriente, os maias e os índios 
americanos. Duchamp é parte dela. Cézanne também. Picasso e os cubistas também, Giacometti, Mondrian e 
tantos tantos outros (...).” 
 (Willem de Kooning, O Renascimento e a ordem, em H. B. Chipp, Teorias da Arte Moderna. São Paulo: Martins 
Fontes, 1998, p. 564.) 
 
Segundo Kooning, há uma linha da história da arte que foi construída ao longo do tempo. De acordo com a 
crítica de arte especializada da época, em que se destacam Clemente Greenberg e Harold Rosenberg, por 
exemplo, os artistas norte-americanos seriam sucessores ou herdeiros diretos dos europeus modernistas e dariam 
continuidade a essa tradição da arte ocidental. Comente o tipo de arte predominante e destaque os principais 
artistas que se enquadram nesse contexto da arte norte-americana dos anos 1950. 
 
3. “Estamos no promontório extremo dos séculos!... Por que haveremos de olhar para trás, se queremos 
arrombar as misteriosas portas do Impossível? O Tempo e o Espaço morreram ontem. Vivemos já no absoluto, 
pois criamos a eterna velocidade onipresente.”  
 
Estas palavras, pronunciadas em 1908, foram retiradas de um Manifesto e dizem respeito a uma das vanguardas 
artísticas da época. Identifique-a e comente sua resposta, a partir do conteúdo da citação. Além disso, discorra 
sobre a importância da criação e divulgação de Manifestos para as vanguardas artísticas europeias do início do 
século XX. 
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ARTE BRASILEIRA 
 
1. Mapeando os artistas de sua época, Gonzaga Duque aponta a revelação da exposição de 1884: Almeida 
Júnior. 
“Os quadros de Almeida Júnior se inculcam antes pela simplicidade do assunto e pela maneira por que foram 
pintados do que pela preocupação da escolha. É o assunto que lhe comove e impressiona que vai para a tela. 
Não joeira, não mira e remira o sujeito, com intento de fazer bonito e parecer agradável. Nada. Há de ser a 
impressão que recebeu, a cena que observou, a ideia que se coordenou na sua imaginação, a causa do trabalho 
(...)”  
(Gonzaga Duque-Estrada, Gonzaga. A arte Brasileira. São Paulo: Mercado das Letras, 1995, p. 181.) 
 
Baseando-se na afirmação do autor, comente a obra de Almeida Junior, destacando a diferença da temática 
abordada por ele em relação aos seus contemporâneos e discorrendo sobre a composição de suas pinturas. 
 
2. “Contemplei por algum tempo este movimento estranho de fé colorida, quando me ocorreu a ideia de fazer 
uma experiência, desvendar a alma dos crentes por meio de um reagente qualquer que permitisse estudar a 
reação nas fisionomias (...) provocar a revolta para ver alguma coisa do inconsciente. Dei meia volta, subi 
rapidamente em direção à catedral, tomei um elétrico e meia hora depois voltava munido de um boné.” 
(Flávio de Carvalho. Experiência n. 2: realizada sobre uma procissão de Corpus-Christi, uma possível teoria e uma 
experiência. Rio de Janeiro: Nau, 2001, sem paginação.) 
 
Flávio de Carvalho é um artista plural. Extrapola seu tempo. No texto acima, o próprio artista descreve sua 
Experiência n. 2, atualmente vinculada às performances que, apesar de estarem em voga desde o futurismo 
italiano, e principalmente desde os surrealistas e dadaístas, só ganhariam um vocabulário crítico mais consistente 
depois dos anos 1950. Comente a obra de Flávio de Carvalho, ressaltando suas peculiaridades, o caráter 
inovador do seu processo de criação e explique a obra Experiência n.2, diretamente ligada às performances dos 
anos 1950. 
 
3. Se os anos 1950 foram marcados pela difusão da arte abstrata no Brasil, nos anos 1960 a arte brasileira de 
vanguarda foi assinalada por um profundo experimentalismo, uma grande liberdade criadora e um relevante 
engajamento social. No início dos anos 1960, o eixo do debate artístico deslocou-se das questões estéticas para 
as questões políticas e sociais, dando início a uma preocupação artística comprometida com a realidade 
imediata. Trata-se de uma geração de artistas que utilizou a arte para protestar contra a ditadura civil-militar 
brasileira. Discorra sobre os principais artistas, que durante as décadas de 1960 e 70 tiveram sua produção 
voltada para a relação entre a arte e política. Destaque e analise suas principais obras. 
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Imagens: 
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Imagem 2: 
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PROVA DE DESENHO 
                        
ORIENTAÇÃO. 
INTERAÇÃO COM O ASSUNTO DE ESTUDO. 
  
Beber 1/3 da água fornecida. 
 
1 - DESENHO DE OBSERVAÇÃO. 
Desenhar a garrafa em preto e branco, considerando a transparência. Usar grafite. 
 
2 - HABILIDADE CONSTRUTIVA. 
Esvaziar a garrafa e recortá-la produzindo um objeto reconhecível. 
 
3 - REFLEXÃO SOBRE A FORMA. 
Desenhar com grafite o objeto produzido.  
 
4 - SENSAÇÃO TRANSFORMADA EM VISUALIDADE. 
Desenhar com grafite e lápis de cor a sensação de beber água.   
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6. EXEMPLOS DE RESOLUÇÃO 
 
6.1. Exemplo de Nota Acima da Média 
 
História da Arte 
 

 
 
 

I- Análise de Obras: 
Na obra “Tropical” de Anita Malfati, é possível perceber sua inserção no contexto do início do 

movimento Modernista brasileiro. Traz uma contestação da arte acadêmica brasileira da época através de forte 
influência do expressionismo fauve da França: deformação da figura, cores saturadas, agressivas. Quanto à 
temática, e de acordo com o nascente pensamento modernista, a obra traz um sentido de nacionalidade 
brasileira, representada pelas frutas e árvores típicas, além da miscigenação (refletida pelo tom mulato da pele 
da mulher representada), considerada determinante na formação da identidade brasileira. Diferentemente das 
vanguardas europeias de arte da mesma época, não rompe com a relação figura fundo, base da cultura plástica 
ocidental. 

Já na obra “Brasiliana I” de Antonio Henrique Amaral, é possível perceber sua inserção no 
neoconcretismo brasileiro, uma vez que vai de frente contra a arte rigorosamente geométrica e dependente de 
uma concepção (muitas vezes matemática) a priori da obra; é notável a liberdade com que usa a forma (que se 
mescla, chapada, ao fundo) e a pincelada, em si quase invisível, mas colocando a tinta de forma densa, como 
um reboco. Na temática percebe-se o engajamento político, colocado de forma sutil, para criticar a censura e a 
repressão da ditadura militar vivido na época: as bananas, símbolo da brasilidade (tal qual no quadro de Malfati), 
aparecem aqui podres, com tons dissonantes de azul e negro, numa crítica ao rumo político do país (vide o 
próprio título da obra). 

Em diferentes contextos e épocas, ambas às obras fazem menção a uma ideia de nação brasileira, 
utilizando recursos simbólicos (as bananas) e colorísticos (a gradação verde-amarelo) que remetem à própria. A 
diferença reside na maneira como essa nação é apresentada: para Anita, um Brasil ainda jovem, tropical e de 
belezas naturais, dando sentido a uma independência do modelo de arte importado da Europa, o academicismo 
(ainda que, paradoxalmente, a técnica empregada seja também importada de lá); em Amaral, um Brasil feio, 
podre, sua beleza apagada pelo regime, morta (relacionada com a simbólica escolha de uma “natureza-morta” 
para trazer o tema). 
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II- Arte Internacional: 
3. A vanguarda em questão é o Futurismo. Surgido na Itália, apresenta uma paixão (que reflete uma 

poética romântica) pela nossa vivência do espaço e do tempo, provocadas pelo advento da sociedade industrial 
mecanizada. Em tom otimista pelo progresso técnico, aponta para o futuro (vide o nome do movimento) é veloz, 
como nos estudos de Baccioani e Giacomo Balla, que visam entender a velocidade da movimentação nesse 
contexto de encurtamento das distâncias e do tempo (avanços na comunicação, transporte w peodução e 
consumo em massa). 
 

Até a Segunda Guerra Mundial, a arte europeia de vanguarda funcionava num debate propositivo e 
crítico acerca do movimento que melhor compreendesse e refletisse as demandas artísticas da época, uma 
“visão correta” sobre a arte. Para tanto, cada movimento justificava a si próprio e seu idealismo e ideologias 
através dos Manifestos, típicos de uma “civilização europeia”, racional e num caminho de eterno progresso. 
Depois da Primeira Guerra Mundial e a Crise de 29, esse otimismo já dá lugar a certo pessimismo com a negação 
da função da arte através dos Dadaístas e Surrealistas. O colapso geral desse sistema na Segunda Guerra, com a 
crise da “civilização europeia”, de vanguardas, mas uma pluralidade de suportes (performance, instalação, body 
art) e técnicas, muitas vezes sem ideologias comuns a usuários de técnicas semelhantes.  

 
III- Arte Brasileira: 
2. Como um dos pioneiros da performance no Brasil, Flávio de Carvalho unia seus conceitos (tendo em 

vista a expansão também da arte conceitual) à colocação de problemas aos espectadores, por vezes 
involuntários, como na Experiência nº 2. Esta consistiu em Flávio andar, vestido de um boné verde, em sentido 
contrário ao da procissão, passando por ela. Descontruindo o ato litúrgico, Flávio permite também a 
desconstrução do caráter do religioso católico, que faz um discurso de amor ao próximo, mas se sente sua 
instituição sacra ameaçada, logo se torna agressivo – e foi o que aconteceu: furiosos, os religiosos saíram 
perseguindo o artista, que teve que se abrigar com guardas. Usou no conceito a ideia da psicologia do 
inconsciente e a repressão do instinto pela instituição, característicos de Freud e Nietzche.  
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Desenho 
 
Exemplo 1 
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Exemplo 2 
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Exemplo 3 
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6.2. Exemplo de Nota Abaixo da Média 
 
História da Arte 

 
 

I- 
A obra de Anita Malfati, Tropical, participou da Semana de Arte de 22, que buscava quebrar e romper 

com conceitos artísticos estabelecidos, através de vanguardas europeias, porém adaptando-se e criando uma 
identidade artística nacional brasileira. Na obra, observa-se uma mulher mulata, fazendo menção a 
biodiversidade étnica encontrada no Brasil, carregando um cesto de frutas tropicais típicas do país. As cores da 
obra são harmônicas entre si, fazendo bastante uso de cores fortes com pinceladas expressivas e carregadas, 
criando certa textura ao quadro. O fundo contrasta com a figura central, onde cores mais leves são utilizadas; 
plantas fazem parte do cenário, demostrando a riqueza da flora brasileira e a participação dela no cotidiano da 
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mulher. Já a obra de Antonio Henrique Amaral, Brasiliana I, pode ser considerada consequência da mudança 
artística que a Semana de Arte Moderna de 22 proporcionou. A obra retrata bananas, típica fruta brasileira, 
contextualizando a abordagem de um tema nacional. As cores adotadas transmitem uma mudança de 
iluminação, sendo claras e escuras, com pinceladas expressas, porém com linearidade, criando também uma 
textura na obra. O fundo, com ausência de cenário, evidência um contraste maior, em relação a obra de Anita, 
carregado de expessura. 

Portanto, as duas obras abordam temas que transmitem a identidade brasileira, tanto na ilustração 
quanto no uso expressivo de verde e amarelo, cores da bandeira nacional, mas divergem no modo como é 
apresentados, sendo estilos artísticos diferentes. 

 
II- Arte Internacional 
2. Os norte-americanos, por sofrerem grande influência inglesa, devido a sua colonização, levaram 

consigo muitas práticas e ensinamentos, mesmo após sua independência. Com a revolução industrial inglesa e o 
surgimento do capitalismo, a América do Norte adaptou-se artisticamente a contemporaneidade, criando estilos 
artísticos como o intitulado “Pop Art”. Voltada para o consumismo, o Pop Art fora criado para ser passageira, 
sexy, superficial, comercializada, glamorosa e voltada para o publico jovem. Tal movimento artístico levou muitos 
a pensarem no consumismo crescente e na fluidez que o mundo contemporâneo enfrentava, surgindo o 
conceito de “mundo liquido”, onde nada mais era concreto, o individualismo superava o coletivo e o hedaismo  
(busca pelo prazer imediato) tornava-se crescente. Uma das obras mais famosas do “Pop Art” é “As varias 
Marylin Moonroe”, onde a foto da famosa atriz Marylin Moonroe era multiplicada vinte vezes, porém uma 
diferente da outra nos detalhes como a iluminação e a cor, que davam-se através da pintura da foto. Hoje em 
dia, esse estilo permanece como instrumento de decoração vintage. 

 
III- Arte Brasileira 
3. Nas décadas de 60 e 70, a arte brasileira tomou rumos políticos e sociais, em conta da ditadura 

militar. Muitos artistas criavam metáforas em suas obras para expor sua crítica ao modelo governamental 
vigente, que controlava e punia a liberdade de expressão de tais artistas. Cantores como Caetano Veloso e Rita 
Lee usavam sua influência para enfrentar a ditadura através de suas musicas. Cecilio criou a obra “Produção em 
Cedula” onde a nota de um valor de cruzeiro trazia escrita em si a frase “Cadê Heroz?”, fazendo menção ao 
desaparecimento e tortura do soldado Heroz, levando assim a população a pensar no governo e nos seus 
métodos diante do tratamento do país. Tais movimentos artísticos, sociais e políticos, ajudaram na derrubada da 
ditadura e ainda servem de recordação para o sofrimento da época, fazendo assim, que seja evitado tal modelo 
governamental tomar posse (novamente) do país.  
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Desenho 
 
Exemplo1 
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Exemplo2 
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