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Instruções

A prova é constituída de dois (02) exercícios que envolvem a imaginação, a criação e a 
representação. Os exercícios têm como objetivo a construção de um modelo (maquete) e de 
desenhos, a partir da observação de imagens da arquitetura.
Você deverá utilizar o material fornecido pelo processo seletivo na aplicação da prova. Serão 
distribuídas folhas de papel sulfite para estudos preliminares (esboços e croquis) e folha de 
papel canson para fazer um desenho definitivo do objeto desenvolvido.
Toda esta produção – os desenhos no canson, os croquis no sulfite e a maquete – será 
considerada na avaliação da sua Prova de Habilidade Específica em Linguagem Arquitetônica.

Objetivos

A prova tem por objetivo avaliar sua capacidade e suas habilidades referentes:

• ao raciocínio construtivo: capacidade de construir em três dimensões o projeto imaginado 
e agregar materiais;

• ao raciocínio projetivo: capacidade de imaginar, criar mentalmente e projetar, através da 
interpretação das informações e intenções do exercício;

• à organização espacial: capacidade e habilidade de organizar espaços através do 
relacionamento de elementos, materiais, formas, cores e volumes;

• à expressão gráfica: capacidade e habilidade para conceber e comunicar através da 
linguagem do desenho.

Material
Para realizar a prova você receberá o seguinte material:

Para construir

02 folhas de papel cartão branco formato A4
03 folhas de papel colorido formato 20x20cm (verde/vermelho/amarelo)
02 folha de acetato transparente formato A4

Para desenhar

03 folhas de papel sulfite formato A4 (croquis e esboços)
01 folha de papel canson formato A3 (desenho definitivo)

Os desenhos e a maquete devem ser produzidos mantendo a identificação pessoal do 
candidato, solicitada em prova, no seu verso. 

Duração

Você terá 4 horas para realizar a prova, e é importante que você mesmo gerencie este  tempo 
para responder ao exercício proposto.

Leia todas as informações abaixo. 
Elas são importantes para o desenvolvimento da prova.



Exercício de Observação

Observe as imagens abaixo reproduzidas.

A prova de linguagem arquitetônica se constituirá dos exercícios abaixo.

Tema: FORMA E ESTRUTURA

1. 
Construa um modelo em três dimensões (maquete). Trata-se da criação de um modelo com a utilização do material disponibilizado 
(para construir), fazendo constante alusão ao tema. A manipulação e intervenção sobre o material será essencialmente livre 
(dobrando, vincando, cortando, encaixando, colando, fixando, colorindo, etc), a fim de compor um modelo final que expresse 
tridimensionalmente o tema definido acima.

2. 
Desenhe o modelo que reflita o TEMA acima, considerando a presença do homem como usuário deste espaço (que será produzido 
a partir das características inerentes ao material para construir). Procure definir como é esse espaço através de desenhos após a 
construção do modelo em três dimensões (maquete). Utilize as folhas de papel sulfite A4 para os croquis e a folha de canson A3 
para o desenho final de criação deste projeto, em técnica livre.

BOA PROVA!

1. Teatro Hemisférico, Arquiteto Santiago Calatrava, Cidade das Artes e das 
Ciências, Valência, Espanha, 2009.

2. L’ Umbracle, Arquiteto Santiago Calatrava, Cidade das Artes e das 
Ciências,Valência, Espanha, 2009.

3. Museu das Ciências Príncipe Felipe, Arquiteto Santiago Calatrava, Cidade das 
Artes e das Ciências, Valência, Espanha, 2009.



Coordenação do Processo Seletivo
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