UFT/COPESE

Vestibular 2014/1

GABARITO DA PROVA DE HABILIDADES ESPECÍFICAS
ARQUITETURA E URBANISMO
QUESTÃO 01

A busca pelo desenvolvimento sustentável e o respeito à cultura local tem sido um elemento
norteador de projetos na arquitetura e no urbanismo. O recente projeto do estádio Arena da
Amazônia, em Manaus, elaborado pelo escritório alemão Gerkan Marg und Partner (GMP) para
sediar os jogos da Copa do Mundo de 2014, teve como inspiração um cesto de palha indígena
que norteou o desenho de uma estrutura metálica única que compôs a fachada e a cobertura do
edifício.

Fonte: www.arcoweb.com.br/finestra-assinantes/tecnologia/grupostadia-e-gmp-arena-da-amazonia-manaus

Fonte: www.institutomaniva.org/emporium

O capim dourado é uma “sempre-viva” da família das Eriocauláceas, que significa “brilho”. Esta
planta é típica no Estado do Tocantins e muito utilizada no artesanato regional, a partir dela são
confeccionados os mais variados tipos de objetos, como por exemplo: potes, jarros, fruteiras,
porta-pratos, bolsas, bijuterias; por meio de técnica artesanal herdada dos índios Xerente e
repassada aos moradores do povoado de Mumbuca há cerca de 80 anos.
Com base nas informações apresentadas, observe nas figuras a representação de peças de
artesanato muito comuns nas feiras do Tocantins e usando a sua criatividade produza, no
espaço reservado, um monumento tendo como ponto de partida as tramas do capim dourado.
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GABARITO DA QUESTÃO 1:

A questão 1 não possui gabarito por possuir diversas possibilidades de resposta,
dependendo da criatividade do candidato. Será avaliada de acordo com os critérios
estabelecidos.

Critérios de avaliação:
Criatividade, expressividade e equilíbrio da composição.
Capacidade de representação tridimensional do objeto e uso da perspectiva.
Expressividade do traço e clareza da proposta apresentada.

QUESTÃO 02

Por ser uma alternativa de sustento para a população local, a Associação dos Artesãos em
Capim Dourado da Região do Jalapão do Estado de Tocantins, obteve, em 30/08/2011 pelo
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) uma certificação dos produtos confeccionados
a partir do capim dourado, pela Indicação Geográfica (IG) IG200902, na modalidade de
Indicação de Procedência. Dessa forma há o reconhecimento das peças que são produzidas na
região do Jalapão do Estado do Tocantins, que funciona como uma forma de proteção aos
produtores locais.
Nas edificações dos povoados da região do Jalapão é possível encontrar habitações
semelhantes à representada na imagem abaixo. Observando a foto, faça a sua representação
levando em consideração o desenho em nível de croqui.
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GABARITO DA QUESTÃO 2:

Critérios de avaliação:
Síntese gráfica e qualidade do traço.
Uso de luz, sombra e texturas na representação.
Representação correta dos elementos, manutenção das proporções e perspectiva.
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QUESTÃO 03

De um modo geral, o artesanato utilizando o capim dourado é produzido por homens, mulheres e
crianças. A peça abaixo é um exemplo do trabalho de trama do capim dourado. Observando a
peça representada, desenvolva no espaço reservado, um desenho de observação tentando
reproduzi-la da maneira mais fiel possível.

GABARITO DA QUESTÃO 3:

Critérios de avaliação:
Qualidade do traço, enquadramento do desenho no espaço reservado.
Uso de luz, sombra e texturas na representação.
Representação correta dos elementos, manutenção das proporções e perspectiva.
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