
Prezado candidato

Quando criamos esses exercícios, faltavam poucos dias para o segundo

turno das eleições que elegiria o novo presidente do país. Agora, vocês fazem essa

prova, sabendo que a posse do presidente eleito renovou  as esperanças de milhões

de brasileiros. É muito importante que cada um de nós trabalhe na construção de um

país mais justo. Como candidato ao exercício profissional da Arquitetura e

Urbanismo, você também contribui para esse grande fazer coletivo. Espera-se que

nesses exercícios você deixe, com prazer, a marca de suas visões e sonhos para o

lugar em que vivemos – essa terra chamada Brasil. Esteja livre para criar e mostrar a

força que cada brasileiro possui.

Um abraço da Comissão.



1a QUESTÃO: (3,0 pontos)                        Avaliador Revisor

Leia o texto a seguir e crie uma ilustração que seja a “cara do Brasil”.

A CARA DO BRASIL

Eu estava esparramado na rede
jeca urbanóide de papo pro ar
me bateu a pergunta, meio a esmo:
na verdade, o Brasil o que será?
O Brasil é o homem que tem sede
ou quem vive da seca do sertão?
Ou será que o Brasil dos dois é o mesmo
o que vai é o que vem na contra-mão?
O Brasil é um caboclo sem dinheiro
procurando o doutor nalgum lugar
ou será o professor Darcy Ribeiro
que fugiu do hospital pra se tratar
A gente é torto igual Garrincha e Aleijadinho
Ninguém precisa consertar
Se não der certo a gente se virar sozinho
decerto então nunca vai dar
O Brasil é o que tem talher de prata
ou aquele que só come com a mão?
Ou será que o Brasil é o que não come
o Brasil gordo na contradição?
O Brasil que bate tambor de lata
ou que bate carteira na estação?
O Brasil é o lixo que consome
ou tem nele o maná da criação?
Brasil Mauro Silva, Dunga e Zinho
que é o Brasil zero a zero e campeão
ou o Brasil que parou pelo caminho:
Zico, Sócrates, Júnior e Falcão
A gente é torto igual Garrincha e
Aleijadinho... O Brasil é uma foto do Betinho
ou um vídeo da Favela Naval?
São os Trens da Alegria de Brasília
ou os trens de subúrbio da Central?
Brasil-globo de Roberto Marinho?
Brasil-bairro: Carlinhos-Candeal?
Quem vê, do Vidigal, o mar e as ilhas
ou quem das ilhas vê o Vidigal?
O Brasil encharcado, palafita?
Seco açude sangrado, chapadão?
Ou será que é uma Avenida Paulista?
Qual a cara da cara da nação?
A gente é torto igual Garrincha e
Aleijadinho ...

Violão: Celso Viáfora

                         Vicente Barreto e Celso Viáfora



2a QUESTÃO: (3,0 pontos)                        Avaliador Revisor

Utilizando sólidos geométricos, faça uma composição que represente uma paisagem
da capital do país (Brasília) na festa de posse do novo presidente. Pode ser o Congresso
Nacional, o Palácio da Alvorada, a Catedral, ou quaisquer outras cenas. Inclua em seu
desenho pessoas e elementos da paisagem urbana.

3a QUESTÃO: (4,0 pontos)                        Avaliador Revisor

Observe os objetos expostos à frente da sala em que você se encontra. Eles
representam as terríveis condições de moradia, saúde, saneamento, alimentação,
urbanização e educação que muitos de nós brasileiros vivenciamos, inclusive na infância.
Com a esperança renovada pela transição presidencial, represente os mesmos objetos,
acrescentando, porém, tudo aquilo que você julgar necessário para uma vida digna.


