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1. Certificação de
Habilidade Específica Artes Visuais
de 2018

CANDIDATO AUSENTE
SIM

Bacharelado e Licenciatura

TESTE ESCRITO-PRÁTICO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
1 Este caderno é constituído de cinco questões. Caso ele esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite que
o(a) aplicador(a) de teste mais próximo(a) tome as providências cabíveis.
2 Quando autorizado(a) pelo(a) chefe de sala, no momento da identificação, escreva, no espaço apropriado abaixo,
com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:
O sucesso depende de onde está a intenção.

3 Não serão prestadas informações a respeito das questões além das contidas neste caderno.
4 Na duração do teste, está incluído o tempo destinado à identificação, que será feita no decorrer do teste.
5 Durante o teste, não se levante nem se comunique com outros(as) candidatos(as).
6 Na questão 1, que envolve a elaboração de texto, escreva com letra legível nos espaços relacionados para isso.
Nessa questão, é obrigatório o uso de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.
Em caso de erro, risque, com um traço simples, a palavra, a frase, o trecho ou o sinal erroneamente grafado(s).
Lembre-se: parênteses não podem ser usados para tal finalidade.
7 É vedado o uso de material de consulta bem como o empréstimo de material no decorrer do teste, mesmo que se
trate de material de candidato(a) que já tenha terminado o teste.
8 Ao término do teste, chame o(a) aplicador(a) de teste mais próximo(a) e devolva-lhe este caderno e a folha avulsa,
que não poderão ser levados em hipótese alguma, pois serão os únicos documentos válidos para a correção do
seu teste. Após esse procedimento, deixe o local de realização do teste.
9 Não serão avaliadas respostas apresentadas em espaços indevidos deste caderno de teste.
10 A desobediência a qualquer uma dessas instruções implicará a anulação do seu teste.
11 Informações sobre datas referentes à Certificação de Habilidade Específica poderão ser obtidas no edital que rege
o evento, disponível no sítio www.cespe.unb.br.

Nome:
Inscrição:
Assinatura:

MÁSCARA

Figura 1. Athos Bulcão. Mural de azulejos do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, 1993. Fotografia: Edgar César Filho | Internet: <fundathos.org.br>.
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Figura 2. Igrejinha Nossa Senhora de Fátima.
Oscar Niemeyer e Athos Bulcão.
Image@Beatriz Marques | Internet: <archdaily.com.br>.
Figura 3. Painel de azulejos da Igrejinha, 1958.
Fotografia: Monique Renne.
Internet: <guia.melhoresdestinos.com.br>.
Figura 4. Azulejos Athos Bulcão da Igrejinha.
Acervo Fundação Athos Bulcão.
Internet: <urbanarts.com.br>.

Figura 5. Mural Escola Classe 407 Norte, Brasília.
Arq. Milton Ramos e Athos Bulcão. | Internet: <mapio.net>.

Figura 8. Mercado das Flores, Brasília.
Arq. Oscar Niemeyer e Athos Bulcão, 1983.

Figura 6. Detalhe de mural Escola Classe 407 Norte, 1965.
Fotografia: Ricardo Padue e Ana Cristina Menezes Palhas.
Internet: <fundathos.org.br>.

Figura 9. Mural de azulejos Mercado das Flores.

Figura 11. Mural de azulejos Praça da Apoteose, Sambódromo, Rio de
Janeiro.
Arq. Oscar Niemeyer e Athos Bilcão, 1983.
Internet: <fundathos.org.br>.

Figura 10. Detalhe de azulejos Mercado das Flores.
Fotografias: Edgar César Filho. | Internet: <fundathos.org.br>.

Figura 12. Mural de azulejos Sambódromo.
Fotografia: Tuca Reinés. | Internet: <fundathos.org.br>.

Figura 7. Detalhe azulejos Athos Bulcão.
Mural Escola Classe 40 Norte. | Internet: <socimage.com>.

Figura 13. Athos Bulcão, estudo para painel de azulejos para o
Sambódromo, módulos serigrafiados sobre cartão, 1983.
Fotografia: Bernardo Scartezini/Metrópoles.
Internet: <metropoles.com>.

Universidade de Brasília — CESPE — CEBRASPE — 1.ª Certificação de Habilidade Específica de 2018 | Artes Visuais (bacharelado/licenciatura)

2

1

CONSTRUTOR DE ESPAÇOS

2

Agnaldo Farias

3

Fartos de ordem e de simetria, balizas da ordem visual prevista pelas vanguardas construtivas como antídoto à
irracionalidade, o cidadão de Brasília alimenta-se, ainda que não perceba, dos murais e das intervenções de Athos Bulcão
espalhados por toda a cidade; como compensação para a excessiva placidez dos conjuntos habitacionais projetados como
sólidos regulares, nosso artista engendra jogos visuais perturbadores, o lúdico ludibriando o lógico. A regra dos jogos é
genialmente simples, dir-se-ia um ovo de Colombo; o resultado, uma revelação. Tome-se, por exemplo, o mural realizado para a
Escola Classe 407/408 norte, projeto de Milton Ramos, de 1965. O padrão modular é trivial: três azulejos (15 cm x 15 cm): um
preto, um branco e um terceiro com dois terços da superfície em branco e o último terço em preto. Sua aplicação, assim como a
aplicação de todos os seus painéis, é deixada sempre a critério do operário encarregado, um critério que, segundo o artista, tem
o mérito de ser “deseducado”, isto é, sem o gosto pelo equilíbrio ou mesmo pela desordem arrumadinha incutida pelas nossas
escolas. Cada unidade vai se juntando com a outra em um todo aleatório, de ritmo sincopado, cuja sequência nos é impossível
apreender de bate-pronto.

10

Agnaldo Farias. Construtor de espaços. In: Athos Bulcão. Valéria Maria Lopes Cabral (Org.) Fundação Athos Bulcão: 2009, p. 397.
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QUESTÃO

14

1

15
16

Após ter observado as figuras de 1 a 13, com imagens da obra do artista Athos Bulcão, e considerando o texto acima,
redija, no espaço ao lado, um texto em resposta às seguintes perguntas, relativas ao artista Athos Bulcão.

17
18
19

Como esse artista se relaciona com a arquitetura de Brasília?

20

Que ideia de arte propõem suas obras e a que movimento artístico elas podem estar associadas?
Como você se relaciona com a obra de Athos Bulcão, seja como cidadão, público ou estudante?
[valor da questão: 2,0 pontos]

21
22
23
24
25

Na avaliação do seu texto, serão considerados os seguintes quesitos:
Ø

capacidade de identificar as relações entre as diversas linguagens da arte; [valor do quesito: 1,0 ponto]
Ø conhecimento dos valores do movimento artístico em apreço; [valor do quesito: 0,5 ponto]
Ø clareza na exposição das ideias. [valor do quesito: 0,5 ponto]

26
27
28
29
30
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O PLANO E O VOLUME
Pop-ups são construções em dois planos, feitas em um papel dobrado que, ao se abrir, forma um
espaço tridimensional que apresenta volume. As imagens se formam dependendo dos lugares e ritmos de
corte e dobra. A figura 14 mostra as marcas de corte, vermelhas, e as de dobra, verdes, e o resultado final
de cada trabalho pop-up. Com essa técnica, podem-se criar volumes que vão dos mais simples, como
um cubo, aos mais complexos, como o que se vê na figura 21, que contempla o uso de formas orgânicas.
Com a mesma ideia, o artista Amilcar de Castro usou planos com cortes e dobras em pranchas de
metal (figura 15), formando esculturas, enquanto a artista Lygia Clark trabalhou com planos para formar
complexas figuras tridimensionais móveis e manipuláveis (figuras 19 e 20).
Também se veem nas obras do muralista Athos Bulcão as relações entre os planos dos muros na
arquitetura e o volume dado pelas luzes e sombras (figuras 16, 17 e 18).

Figura 14. Modelos de pop-up, Paul Jackson. The pop-up book. New York: Henry Holt and Company, 1993.

Figura 15. Amilcar de Castro. Sem título. Corte e dobre de chapa redonda. 1998.
Internet: <www.leilaodearte.com>.
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Figura 16. Teatro Nacional Cláudio Santoro. Arq. Oscar Niemeyer e Athos Bulcão. 1966, Brasília.
Painel externo de relevo em concreto branco.

QUESTÃO

Figura 17. Teatro Nacional Cláudio Santoro. Arq. Oscar Niemeyer
e Athos Bulcão, 1966, Brasília. Painel externo de relevo em
concreto branco.
Fotografia: Patrick Grosner. | Internet: <fundathos.org.br>.

Figura 18. Teatro Nacional Cláudio Santoro, Sala Villa Lobos.
Athos Bulcão, 1976. Painel interno de relevo em mármore
branco.
Fotografia: Patrick Grosner. | Internet: <fundathos.org.br>.

2

Considerando o texto precedente e as figuras apresentadas, utilize a técnica pop-up e construa uma peça volumétrica com
a folha de papel branca de 350 gramas disponibilizada.
Nesse exercício, você tem total liberdade para inventar e pode optar por figuras geométricas e(ou) orgânicas.

Figura 19. Lygia Clark6. Dobradura, estudo para escultura bicho,
1984. Internet: <www.levyleiloeiro.com.br>.

[valor da questão: 3,0 pontos]

No trabalho desenvolvido, serão avaliados os seguintes quesitos:
Ø

relação entre planos, volume e espaço; [valor do quesito: 1,0 ponto]
Ø complexidade da construção; [valor do quesito: 1,0 ponto]
Ø adequação ao uso de recursos técnicos e procedimentos (planejamento, corte, dobra). [valor do quesito: 1,0 ponto]

Figura 20. Lygia Clark6. Dobradura, estudo para escultura bicho,
1984. Internet: <www.levyleiloeiro.com.br>.

Figura 21. Masahiro Chatani. Origami architecture
around the world. (Arquitetura de origami ao redor
do mundo). Shoko Kusha Publishing Company,
1987.

Universidade de Brasília — CESPE — CEBRASPE — 1.ª Certificação de Habilidade Específica de 2018 | Artes Visuais (bacharelado/licenciatura)

5

Figura 22. Athos Bulcão. Da esquerda para a direita:
a) quatro azulejos do painel do Salão Verde, Jardim
interno, Câmara dos Deputados.
b) dois azulejos do Centro Cultural Missionário do
CNBB, 1995.
c) quatro azulejos do Ministério das Relações Exteriores
Anexo II, guache sobre papel, 1983.
d) quatro azulejos do Ministério das Relações Exteriores
Anexo II, papel serigrafiado, sem data.
Internet: <fundathos.otg.br>.

QUESTÃO

3

Observando o uso de cores, formas e movimentos nos azulejos de Athos Bulcão (figura 22), nas pinturas de Lygia
Clark (figura 23), e nos módulos de Maurits C. Escher (figura 24), utilize grafite para criar seus próprios azulejos nos
espaços indicados na folha seguinte.
[valor da questão: 1,0 ponto]

Na avaliação dos seus desenhos, serão considerados os seguintes quesitos:

Figura 23. Lygia Clark. Da esquerda para a direita:
a) Planos em superfície modulada, série B, n.º 3, 1981. Internet: <artnet.com>.
b) Plano em superfície modulada, 1957. Guache sobre papelão. Internet: <pinterest.com>.
c) Planos em superfície modulada, 1957. Pintura industrial em madeira e fórmica. Coleção do Museu de Arte Moderna, N.Y.
Internet: <moma.org>.

QUESTÃO

Ø

unidade na diversidade de propostas; [valor do quesito: 0,5 ponto]
Ø adequação ao uso de recursos técnicos e procedimentos (espaço, cor, linha). [valor do quesito: 0,5 ponto]

4

Tendo como base a azulejaria de Athos Bulcão, mostrada nas figuras de 1 a 13, nas quais se observa a repetição de imagens criando novas
configurações, elabore um projeto de painel, nos espaços reservados na página seguinte, representando sequências, alternâncias ou
movimento.
Para esse trabalho, escolha alguns dos modelos desenhados na Questão 3 e utilize a técnica de recorte e colagem com o papel colorido
disponibilizado.
[valor da questão: 2,0 pontos]

Figura 24. Maurits C. Escher.
Esquerda: Desenho com plano regular, 1941.
Acima: Desenho com divisão de plano
regular, 1957.

Na avaliação do seu trabalho, serão considerados os seguintes quesitos:
Ø unidade na composição; [valor do quesito: 0,5 ponto]
Ø ritmo e movimento; [valor do quesito: 1,0 ponto]
Ø adequação ao uso de recursos técnicos e procedimentos (espaço, cor, linha, corte, colagem). [valor do quesito: 0,5 ponto]
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Espaço para
a questão 3

Espaço para a questão 4
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QUESTÃO

5

Observe a sensação de tridimensionalidade que pode ser percebida no painel do artista brasileiro Athos Bulcão, na Torre
de TV em Brasília (figura 25), na pintura do artista russo El Lissistzky, de 1923 (figura 26), e nas pinturas da artista
brasileira Lygia Clark de 1957 (figura 27).
Considerando as sensações provocadas ao se observar as figuras e os planos bidimensionais, faça um desenho que
inclua a percepção de planos tridimensionais, no espaço reservado na página seguinte, usando apenas linhas e planos
bidimenssionais. Nessa questão, você pode usar recorte e colagem com o papel disponibilizado e desenho com material
gráfico.
[valor da questão: 2,0 pontos]

Na avaliação do seu trabalho, serão considerados os seguintes quesitos:
Ø

construção de espaços percebidos tridimensionalmente com planos e linhas bidimensionais;
[valor do quesito:1,0 ponto]
Ø adequação ao uso de recursos técnicos e procedimentos (desenho, corte, colagem).
[valor do quesito: 1,0 ponto]

Figura 27. Lygia Clark. Da esquerda para a direita:
a) Planos em superfície modulada, 1957. Grafite e guache sobre papelão. | Internet: <alisonjacquesgallery.com>.
b) Planos em superfície modulada, 1957. Guache sobre papelão. | Internet: <pinterest.com>.

Figura 25. Athos Bulcão. Painel de azulejos na Torre de TV, em Brasília, 1966. | Internet: <kultme.com.br>.

Figura 26. El Lissistzky. Estudo para
“Proun” 8 Stellungen, 1923.
Aquarela e guache sobre papel.
Internet: <artsy.net>.
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Espaço para a questão 5
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