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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Verifique se, além deste caderno, você recebeu o Caderno de Respostas, destinado à transcrição das 
respostas das questões de múltipla escolha (objetivas), das questões discursivas e do questionário de 
percepção da prova.

Confira se este caderno contém as questões discursivas (D) e de múltipla escolha (objetivas), de formação 
geral e do componente específico da área, e as relativas à sua percepção da prova. As questões estão 
assim distribuídas:

Partes Número das 
questões

Peso das 
questões no 
componente

Peso dos 
componentes no 
cálculo da nota

Formação Geral/Discursivas D1 e D2 40%
25%

1 a 8 60%

D3 a D5 15%
75%

9 a 35 85%

1 a 9

Verifique se a prova está completa e se o seu nome está correto no Caderno de Respostas. Caso contrário, 
avise imediatamente um dos responsáveis pela aplicação da prova. Você deve assinar o Caderno de Respostas 
no espaço próprio, com caneta esferográfica de tinta preta.

Observe as instruções de marcação das respostas das questões de múltipla escolha (apenas uma resposta por 
questão), expressas no Caderno de Respostas.

Use caneta esferográfica de tinta preta, tanto para marcar as respostas das questões objetivas quanto para 
escrever as respostas das questões discursivas.

Responda cada questão discursiva em, no máximo, 15 linhas. Qualquer texto que ultrapasse o espaço 
destinado à resposta será desconsiderado.

Não use calculadora; não se comunique com os demais estudantes nem troque material com eles; 
não consulte material bibliográfico, cadernos ou anotações de qualquer espécie.

Você terá quatro horas para responder às questões de múltipla escolha e discursivas e ao questionário de 
percepção da prova.

Quando terminar, entregue seu Caderno de Respostas ao responsável pela aplicação da prova.

Atenção! Você deverá permanecer, no mínimo, por uma hora, na sala de aplicação das provas e só poderá 
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QUESTÃO DISCURSIVA 1

A paquistanesa Malala Yousafzai, de dezessete anos de idade, 

de todas as meninas e mulheres de estudar. “Nossos livros e 

nossos lápis são nossas melhores armas. A educação é a única 

solução, a educação em primeiro lugar”, afirmou a jovem 

em seu primeiro pronunciamento público na Assembleia de 

Jovens, na Organização das Nações Unidas (ONU), após o 

atentado em que foi atingida por um tiro ao sair da escola, em 

2012. Recuperada, Malala mudou-se para o Reino Unido, onde 

estuda e mantém o ativismo em favor da paz e da igualdade 

de gêneros.

Acesso em: 18 ago. 2015 (adaptado).

na luta pela igualdade de gêneros. Em seu texto, aborde os seguintes aspectos:

a) direito das jovens à educação formal; (valor: 5,0 pontos) 

b) relações de poder entre homens e mulheres no mundo. (valor: 5,0 pontos)
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QUESTÃO DISCURSIVA 2

Após mais de um ano de molho, por conta de uma lei estadual que coibia sua realização no Rio de Janeiro, 

os bailes funk estão de volta. Mas a polêmica permanece: os funkeiros querem, agora, que o ritmo 

seja reconhecido como manifestação cultural. Eles sabem que têm pela frente um caminho tortuoso. 

“Muita gente ainda confunde funkeiro com traficante”, lamenta Leonardo Mota, o MC Leonardo. 

“Justamente porque ele tem cor que não é a branca, tem classe que não é a dominante e tem moradia que 

não é no asfalto.”

Todo sistema cultural está sempre em mudança. Entender essa dinâmica é importante para atenuar 

o choque entre as gerações e evitar comportamentos preconceituosos. Da mesma forma que é 

fundamental para a humanidade a compreensão das diferenças entre povos de culturas diferentes, 

é necessário entender as diferenças dentro de um mesmo sistema. Esse é o único procedimento que 

prepara o homem para enfrentar serenamente este constante e “admirável mundo novo” do povo.

LARAIA, R. B. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008 (adaptado).

funk ontos)
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QUESTÃO 1

zação mi
proposta desenvolver a capacidade dos cidadãos 

provedores de informação como ferramentas para a 
liberdade de expressão, o pluralismo, o diálogo e 
a tolerância intercultural, que contribuem para 
o debate democrático e a boa governança. Nos 

o aprendizado, dentro e fora da sala de aula, têm 

de acesso à internet e, por conseguinte, às redes 
sociais, o telefone celular tem sido a ferramenta mais 

assim, uma das principais formas para o letramento 
digital da população. Esse letramento desenvolve-se 

anceiras nacionais e internacionais.
WILSON, C. et al. : currículo para 

formação de professores. Brasília: UNESCO, 2013 (adaptado).

ações, avalie as asserções a 
seguir e a relação proposta entre elas.

I. Uma pessoa letrada digitalmente tem 

informação disponibilizada eletronicamente e 
para se comunicar com outras pessoas por meio 
de Tecnologias de Informação e Comunicação. 

PORQUE
II. No letramento digital, desenvolve-se a 

de textos que se conectam a outros textos, 
por meio de hipertextos, links e elementos 

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e 

B As asserções I e II são proposições verdadeiras, 

C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é 
uma proposição falsa.

D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma 
proposição verdadeira.

E As asserções I e II são proposições falsas. 

QUESTÃO 2

A ideia segundo a qual todo ser humano, sem 

pressupõe um valor moral: os seres humanos 
têm o direito de ter suas opiniões, expressá-las e 
organizar-se em torno delas. Não se deve, portanto, 
obrigá-los a silenciar ou a esconder seus pontos de 
vista; vale dizer, são livres. Na sociedade brasileira, 

presumindo a inferioridade de alguns (em razão de 
etnia, raça, sexo ou cor), suntentando e promovendo 
a desigualdade. Trata-se de um consenso mínimo, 
de um conjunto central de valores, indispensável à 

cai-se na anomia, entendida como ausência de regras 
s.

BRASIL. . Brasília: MEC/SEB, 2007 (adaptado).

Com base nesse fragmento de texto, infere-se que a  

A
minorias étnicas, de raça, de sexo ou de cor.

B admite o pluralismo político, que pressupõe a 
promoção de algumas identidades étnicas em 
detrimento de outras.

C sustenta-se em um conjunto de valores 
pautados pela isonomia no tratamento dos 
cidadãos.

D

E

ÁREA LIVRE
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QUESTÃO 3

A percepção de parcela do empresariado sobre a necessidade de desenvolvimento sustentável vem gerando 
uma postura que se contrapõe à cultura centrada na maximização do lucro dos acionistas. A natureza global de 
algumas questões ambientais e de saúde, o reconhecimento da responsabilidade mundial pelo combate à 

de valor evidenciam que assuntos relevantes para uma empresa do setor privado podem ter alcance muito 
mais amplo que aqueles restritos à área mais imediata onde se localiza a empresa. Ilustra essa postura 

Promover a cidadania.

Responsabilidades legais
Obedecer à lei.

Assegurar lucro.

. July-August, 1991 (adaptado). 

I.

II.

III.
para a redução da responsabilidade legal empresarial.

A I, apenas.

B II, apenas.

C I e III, apenas.

D II e III, apenas.

E I, II e III.

*R1520155*
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QUESTÃO 4

capital paulista, havia morado nas ruas. Há alguns anos, percebe-se progressiva mudança da população 

patrimoniais com emprego de violência ou por tráfico de drogas, passou a integrar o quadro prisional 

uma parcela da população sem histórico de violência, habitante, majoritariamente, das ruas do centro 

da cidade. Nos últimos três anos, o número de presos provenientes das ruas da região central da capital 

paulista aumentou significativamente; a maioria deles é presa pela prática de pequenos furtos e/ou 

porte de drogas. Os casos são, em geral, similares: pessoas dependentes de crack que vivem nas ruas 

e são flagradas furtando lojas ou tentando roubar transeuntes, sem o uso de armas. Como são crimes 

leves, os acusados poderiam aguardar a conclusão do inquérito em liberdade.

social nas metrópoles brasileiras, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas.

I. A presença de policiais nas ruas das grandes cidades brasileiras atende, em geral, à solicitação de lojistas, 

que constantemente se queixam da presença de moradores de rua dependentes de crack.

PORQUE

II. O encarceramento de moradores de rua viciados em crack

os problemas que afetam a população, como os de segurança, violência, saúde, educação e moradia.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. 

A

B

C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

E As asserções I e II são proposições falsas.

ÁREA LIVRE
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QUESTÃO 5

variações das taxas percentuais de emprego para mulheres em alguns países, no período de 2000 a 2011.

Canadá

Grã-Bretanha

Estados Unidos
Alemanha

Japão
França

Itália

75
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55
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35

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

Disponível em: < . Acesso em: 19 ago. 2015 (adaptado).

A manteve-se constante na Itália.

B manteve-se crescente na França e no Japão.

C

D aumentou mais na Alemanha que nos demais países pesquisados. 

E manteve-se superior a 60% no Canadá, na Alemanha e nos Estados Unidos.

ÁREA LIVRE
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QUESTÃO 6

Hoje, o conceito de

computador é uma ferramenta de construção e 
aprimoramento de conhecimento que permite  
acesso à educação e ao trabalho, desenvolvimento 
pessoal e melhor qualidade de vida.

FERREIRA, J. R. et al. Inclusão Digital. In: BRASIL. O Futuro da 

Brasília: MDIC/STI, 2004 (adaptado).

Diante do cenário high tech (de alta tecnologia), 
a inclusão digital faz-se necessária para todos.
As situações rotineiras geradas pelo avanço 
tecnológico produzem fascínio, admiração, 
euforia e curiosidade em alguns, mas, em 
outros, provocam sentimento de impotência, 
ansiedade, medo e insegurança. Algumas 
pessoas ainda olham para a tecnologia como um 
mundo complicado e desconhecido. No entanto, 
conhecer as características da tecnologia e sua 
linguagem digital é importante para a inclusão na 
sociedade globalizada.

I. a inserção no mercado de trabalho e a geração 
de renda.

II.
automação.

III.
das pessoas.

IV. a difusão do conhecimento tecnológico.

A I e II.

B I e IV.

C II e III.

D I, III e IV.

E II, III e IV. 

QUESTÃO 7

As projeções da Associação Brasileira da Indústria de 
Óleos Vegetais vêm indicando, para 2020, produção 
entre 104 milhões e 105 milhões de toneladas de 

de 6,7 milhões de hectares, chegando, em 2023, 
a 34,4 milhões. Isso representa um acréscimo de 

outras culturas e, no Mato Grosso, para pastagens 
degradadas e áreas novas.

Acesso em: 19 ago. 2013 (adaptado).

Considerando esses dados e os impactos do 

I. A expansão das áreas de monocultura de 
soja amplia a mecanização no campo e gera 
a migração de trabalhadores rurais para 
centros urbanos.

II.
acarreta aumento da concentração da 
estrutura fundiária.

III.

de outras culturas.

É correto o que

A I, apenas.

B III, apenas.

C I e II, apenas.

D II e III, apenas.

E I, II e III. 

ÁREA LIVRE
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QUESTÃO 8

Assim como o break, 
cidades são cobertos por uma explosão de cores, personagens, linhas, traços, texturas e mensagens 

reconhecido tanto por governantes quanto por proprietários de imóveis.
SOUZA, M.L.; RODRIGUES, G.B. 

I.
porque  promove a sensibilização da população por meio não só de gravuras e grandes imagens, 
mas também de letras e mensagens de luta e resistência.

II. Durante muito tempo, o grafite foi marginalizado como arte, por ser uma manifestação associada 
a grupos minoritários.

III.
paisagem urbana ao transformá-la. 

A II, apenas.

B III, apenas.

C I e II, apenas.

D I e III, apenas.

E I, II e III.

*R1520159*
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QUESTÃO DISCURSIVA 3

O Home Theater, muito popular, vem-se tornando indispensável nos projetos ou nas reformas residenciais. 
Nada mais é do que uma sala com sistema de som que simula a sensação de cinema na televisão ou no telão.

GURGEL, M. Projetando espaços:

Considerando o fragmento de texto e a imagem apresentada, cite três possíveis projetos complementares 
à execução do espaço para Home Theater
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QUESTÃO DISCURSIVA 4

A imagem a seguir é a representação em 3D de um projeto da sala de espera do escritório de um advogado. 
O designer projetou um rebaixo no teto, desenvolveu toda a parte de mobiliário, desenhou o modelo das 
portas da copa e do lavabo e precisou redistribuir instalações elétricas e iluminação adequadas ao novo 
layout.

Considerando que o designer foi contratado também para gerir a execução dos serviços, descreva a ordem de 
realização das etapas de obra, de forma que um serviço não atrapalhe o outro e o cronograma seja cumprido 
conforme contrato. (valor: 10,0 pontos)
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QUESTÃO DISCURSIVA 5

No design de interiores, a composição espacial é expressa por uma série de princípios, como, por exemplo, 

integrar diferentes espaços de um mesmo projeto.

. Disponível em: <
Acesso em: 29 jul. 2015. Acesso em: 14 set. 2015.

a)
ambiente. (valor: 5,0 pontos)

b)
ambiente. (valor: 5,0 pontos)

*R15201512*
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QUESTÃO 9

de interiores) pela indicação de seus produtos ou serviços. Corresponde a uma porcentagem sobre o valor da 
compra, ou seja, é um eufemismo para a velha comissão.

pelo projeto, e compensar a perda com o recebimento das comissões.

Em relação ao texto e considerando a ética profissional do designer de interiores, avalie as afirmações 
a seguir.

I.
que a possibilidade do recebimento da comissão interfere na indicação do fornecedor e no orçamento.

II. O esclarecimento ao cliente a respeito do recebimento das RTs garante que não seja suscitado 

consultoria.
III. É comum que o cliente sinta-se enganado ao descobrir que poderia ter pago valor menor por mercadoria 

adquirida exclusivamente por indicação do designer contratado, e ele pode passar a acreditar que esta 

IV.

adequadamente expressos apenas em

A II.

B III.

C I e III.

D I e IV.

E II e IV.

*R15201514*
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rolei. Que artefato, meus amigos! Uns dizem que é slouchingly casual, outros que antecipou a Bossa Nova. 

em frente, uma outra da Bauhaus. Melhor, uma outra Mole.

O texto e as imagens aludem ao arquiteto e designer Sergio Rodrigues, fundamental para a criação 
do design com a “cara” do Brasil no decorrer do século XX, e reconhecido internacionalmente, 

Com relação à importância de Sergio Rodrigues para a história do design brasileiro, assinale a opção correta.

A A madeira, por remeter ao móvel colonial brasileiro, era coadjuvante na composicão de seu design de 
mobiliário, marcado pelo uso recorrente de palhinha e couro.

B O desenho era um dos pontos fortes de Sergio Rodrigues, que criava formas a partir de referências 
brasileiras, ignorando as referências internacionais e o que se criava, à época, fora do Brasil.

C

D O movimento moderno teve em Sergio Rodrigues um grande aliado, dado que integrou a ambientação 
de interiores no movimento de renovação proposto pela arquitetura, conferindo o conceito de 
brasilidade ao design de móveis.

E As fontes indígenas, aliadas ao gosto pelos materiais tradicionais, foram inspirações ao trabalho de 
Sergio Rodrigues, mas, tão logo tornou-se conhecido como criador do móvel brasileiro, revelou-se 

*R15201515*
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QUESTÃO 11

pelo cliente do layout sugerido, um designer de 
interiores marcou uma nova reunião para apresentar 
desenhos mais detalhados, amostras dos materiais de 

dos móveis sob medida.

De posse dos desenhos, o cliente orçou os custos do 
mobiliário sob medida em três empresas de móveis 

diferentes lojas da cidade. Ao receber os orçamentos, 

entre as empresas de móveis modulados, que 
precisaram adequar o projeto à sua modulação. 
Houve, também, variações de preços dos materiais 

O cliente, então, resolveu consultar o designer sobre 

no projeto.

Nesse contexto, assinale a opção que expressa a 
postura adequada a ser adotada pelo designer.

A

 o 
projeto original.

B Optar pelas empresas que apresentaram pouca 
alteração em seu projeto original, não importando 

C Rever o projeto original como forma de adequar 
a planilha de custos aos orçamentos propostos 
pelas empresas parceiras.

D Abster-se de opinar sobre preços e custos 

não foram indicados por ele.

E Informar ao cliente que o valor mais alto de 

oferecida pelo produto.

QUESTÃO 12

As fases de um projeto de design de interiores 
podem ser divididas em quatro principais. 
A primeira diz respeito à elaboração do programa 
de necessidades, da proposta de trabalho e do 
aceite do cliente, já a segunda abrange a reunião 
de informações que servirão como base para o 
desenvolvimento do projeto e sua apresentação ao 
cliente. Assim, após a aprovação, tem início a terceira 
fase, na qual é desenvolvido o detalhamento. A fase 

GIBBS, J. 
2 ed. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2010 (adaptado).

I. A retroalimentação do planejamento 

gerenciamento da obra.

II.
variável e deve ser calculado de acordo com o 
projeto e localização da obra.

III. A responsabilidade do designer de interiores 

entrega da obra.

A II, apenas.

B III, apenas.

C I e II, apenas.

D I e III, apenas.

E I, II e III.

ÁREA LIVRE
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QUESTÃO 13

O sistema Modulor foi concebido como um instrumento regulador de medidas da escala humana 
universalmente aplicável, desenvolvido por Le Corbusier na década de 1940.

proposta entre elas.

I. Ao projetar interiores baseando-se em instrumento ideal de referência de medidas 
antropométricas derivado da seção áurea, como o Modulor, no qual são relacionadas as medidas 
de um homem padrão com altura de 1,83 m, o designer de interiores facilita a implementação 
das propostas.

PORQUE

II.

individuais dos usuários.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A

B

C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

E As asserções I e II são proposições falsas.

*R15201517*
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QUESTÃO 14

A a padronização e a modulação dos componentes devem ser impulsionadas, visando-se à facilidade de 
montagem e desmontagem pelas equipes e ao reaproveitamento de materiais.

B

C

D

E a sequência lógica é um pré-requisito na montagem da instalação, e deve ser obedecida com interação 

tradicionais.

ÁREA LIVRE
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QUESTÃO 15

A irregularidade do regime das chuvas no Brasil em 
2014-2015 tem provocado a diminuição dos níveis 
de água dos reservatórios do país, principalmente 
na região Sudeste. A crise hídrica traz sérias 

Considerando o contexto, o designer de interiores 

I.
II. cubas de lavatórios com válvulas ocultas.
III. chuveiros com sistema que mistura o ar à 

água.
IV.

temporizado.
V. válvulas de descarga com botão de duplo 

acionamento.

É correto apenas o que está indicado em

A I e II.

B I, III e V.

C II, III e IV.

D III, IV e V.

E I, II, IV e V.

ÁREA LIVRE

QUESTÃO 16

É essencial, para um designer de interiores, ser 
capaz de produzir layouts e projetos de interiores 

por computador (CAD). De fato, a maioria dos atuais 
escritórios de design reconhece a importância 
dessa ferramenta.

GIBBS, J. 

porque permite

I. a aplicação de materiais com imagens 
obtidas em websites de fornecedores e 
fabricantes, possibilitando a transmissão 
real do futuro ambiente.

II.
economia de tempo.

III.
desenvolvimento de uma ideia.

É correto o que está expresso em

A II, apenas.

B III, apenas.

C I e II, apenas.

D I e III, apenas.

E I, II e III.

ÁREA LIVRE
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QUESTÃO 17

luminotécnica, denominada de iluminamento, nível de iluminação ou iluminância. Expressa em lux (lx), 

iluminância não é a mesma em todos os pontos da área em questão. Considera-se, por isso, a iluminância 

Considerando o texto acima, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. 

I. Ao calcular o número de luminárias previsto para um ambiente, deve-se estabelecer um fator 
de depreciação (Fd), que eleva o número previsto de luminárias, o que evita que o nível de 
iluminância atinja valores abaixo do mínimo recomendado.

PORQUE

II.
acúmulo de poeira na luminária, o que resulta em diminuição da iluminância.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A

B

C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

E As asserções I e II são proposições falsas.

ÁREA LIVRE
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QUESTÃO 18

Ambientes acessíveis atendem a padrões de visibilidade, legibilidade e qualidade de informações. 
A geometria do campo de visão determina o alcance visual, que incorpora parâmetros relacionados à 
qualidade da interface e também às capacidades e limitações do observador. Assim, são estabelececidos 

informações visuais.

PESSOA SENTADA E
PESSOA EM CADEIRA
DE RODAS

CONE VISUAL
é a área de visão
apenas com o
movimento
insconsciente
dos olhos

45°
20°

74,5°
38° ± 6,3°

LIMITE
é a área máxima 
do campo de 
visão

PESSOA EM PÉ

CONE VISUAL
(CV)

LINHA DO 
HORIZONTE
VISUAL (LH)
está relacionada
com a altura
dos olhos

30° ± 7,5°

25°
50°

69,5°

VISTA SUPERIOR

45° Movimento
Natural da

 cabeça

60° Movimento
Consciente

da cabeça

30° LIMITE

15° CV

CARDOSO, E. et al. . NDGA: UFRGS, 2010 (adaptado)

I.
rapidamente e com pouco esforço.

II.
informações visuais com a máxima resolução, ou seja, com todos os seus detalhes.

III.

A I, apenas.

B II, apenas.

C I e III, apenas. 

D II e III, apenas.

E I, II e III.

ÁREA LIVRE
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QUESTÃO 19

técnica de paisagismo cada 

em muros e paredes externas ou internas quando 
há iluminação natural. Funciona com uma estrutura 
leve e delgada composta de camadas para aderência, 
desenvolvimento e sustentação do vegetal, sendo 

A o reaproveitamento de materiais, de caráter 
altamente sustentável e essencial na execução 
desses jardins.

B a melhoria do microclima local, visto que eles 
contribuem para reduzir a temperatura do 
ambiente e aumentar a umidade do ar.

C a economia no consumo de energia, em função 
do emprego de “iluminação verde”, com o uso de 

D a redução do consumo de água, porque os jardins 

jardins, dispensam a irrigação humana.

E

dos substratos, que são produtos ecológicos 

ÁREA LIVRE

é uma re

de divulgação de produtos e em publicidade. 
Atualmente, o uso de sistemas de CAD 3D, facilita 

facilita a compreensão da peça. 
SILVA, A.  Rio de Janeiro: LTC, 2006 (adaptado).

A
se “vê” o objeto real e, em sua representação, 

B uma projeção oblíqua em que a face do objeto 
paralelo ao plano de projeção aparece sempre 
em verdadeira grandeza, qualquer que seja a 
direção das projetantes.

C
mostrar objetos conforme ele aparece aos olhos 
do observador e a desvantagem de não informar 
suas dimensões em verdadeira grandeza.

D
entre si ângulos de valor variável conforme a 
projeção e uma aresta em verdadeira grandeza 
que corresponde a uma das direções dos eixos.

E
objetos são representados em escala real, o 

ligeiramente maior que se fosse representado em 

ÁREA LIVRE
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Os modelos geométricos pod nidos como construções teóricas implementadas em ambiente 

computacional, com as quais se visa representar a forma de objetos existentes ou projetados, simulando 

odelo geométrico, é possível a obtenção de modelos geométricos wireframe (estrutura 

I. A imagem A corresponde a uma vista lateral.

II.

III. A imagem C corresponde a um corte transversal. 

A I, apenas.

B III, apenas.

C I e II apenas.

D II e III apenas

E I, II e III.
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QUESTÃO 22

A cor é um dos componentes principais em projetos de design. A justaposição de cores pode criar atmosferas 

I.
entre os elementos do espaço.

II.
partes e o todo.

III. A alteração de cores dos elementos do fundo e da frente nos estudos da coluna 2 foi responsável por 

IV.

V. Os contrastes entre cores complementares e entre cores análogas produzem efeitos diferentes, o que 

outras, ao passo que as análogas assumem papel mais passivo. 

A I e V, apenas.

B II e IV, apenas.

C III e V, apenas.

D I, II, III e IV apenas.

E I, II, III, IV e V.
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QUESTÃO 23

Considerando os aspectos ambientais, a relação do 
homem com o ambiente construído e o fato de o 
conforto ambiental de um espaço afetar diretamente 

indivíduos, assinale a opção correta.

A A ergonomia de um espaço está relacionada ao 

B O conforto térmico depende do uso adequado 

clima onde está inserida.

C A distribuição equilibrada da luz, natural ou 

de ofuscamento ou sombreamento, sendo este 

D

de cada ambiente, o que independe das 

E O desconforto visual proveniente do uso 

ambiental, pois pode ser solucionado pela 

ÁREA LIVRE

QUESTÃO 24

A temperatura de cor (TC) e o índice de reprodução de 

lâmpadas. Mensurada em graus Kelvin (K), a TC nos 
permite escolher o melhor clima para cada aplicação. 
Já o IRC nos permite a perfeita visualização das cores.

Ao projetar um consultório de um dermatologista, o 

das áreas de recepção, consulta (mesa do médico) e 
de exames.

Considerando as necessidades dessas três áreas 
do consultório, assinale, entre as opções a seguir, 
aquela que apresenta o conjunto de lâmpadas a 

apropriadas para a iluminação das áreas de recepção, 

A TC = 5000K, 2000K e 2800K; IRC = 60, 60, 60.

B TC = 3000K, 3000K e 6000K; IRC = 90, 60, 100.

C TC = 3000K, 2000K e 6000K; IRC = 90, 100, 60.

D TC = 4000K, 5000K e 5000K; IRC = 100, 100, 100.

E TC = 3000K, 17000K e 5000K; IRC = 100, 80, 100

ÁREA LIVRE
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Ao desenvolver um projeto comercial como o representado na imagem a seguir, o designer de interiores 

representação da proposta. 

Relacionando os programas computacionais, a tecnologia BIM ( e CAD 

I.

II.

da tecnologia disponível no 

III.
para as penas de elementos em corte e em vista, sendo as elevações representadas no projeto 

A I, apenas.

B III, apenas.

C I e II, apenas.

D II e III, apenas.

E I, II e III.

*R15201526*



TECNOLOGIA EM DESIGN DE INTERIORES

27

2015
QUESTÃO 26

ento que teve início na Inglaterra na segunda metade do século XIX e prosseguiu 

inovação do

Além disso, embora o movimento fosse bem-sucedido em elevar o status

produtos feitos à mão eram caros.

. Cadeira, Ernest William Gimson, 1892-1904.  

A
também se empenharam em unir as artes aplicadas, de elevada qualidade, ao princípio do projeto total.

B
projetarem produtos passíveis de produção em massa, ideia que persiste nos dias atuais.

C

D

Nouveau internacional.

E
atuais, como evidenciado no interesse dos designers e do público geral pelo processo e qualidade da 
manufatura dos produtos, mesmo os industriais.
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As imagens abaixo mostram diferentes possibilidades de tratamento de informações e de representação em 

*R15201528*
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Ao desenv
comunicação e expressão adequados à etapa projetual e à escala de representação. Com base na análise das 
imagens e nas normas técnicas de representação de projeto estabelecidas pela ABNT (Associação Brasileira 

I.
por instrumentos, sendo que, tratando-se de um projeto de interiores, o mobiliário deve ser 
representado com espessura de linha superior à das linhas das paredes.

II.
 que 

disponibilizam a tecnologia BIM 

III.
desenho desenvolvida por modelagem volumétrica em programas com a tecnologia CAD (Computer 

 e a posterior aplicação de recursos de desenho à mão livre e colagens.

IV. As representações tridimensionais de um projeto frequentemente são apresentadas em escala 

sempre considerando-se que, quanto maior o nível de detalhamento, menor a escala de representação.

A I.

B III.

C I e II.

D II e IV.

E III e IV.

ÁREA LIVRE
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A cuba esculpida, também denominada cuba moldada ou escavada, é confeccionada com o próprio material 

Analise a planta-baixa a seguir, que corresponde a uma cuba esculpida. 
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Assinale a opção que apresenta o corte que corresponde ao modelo de cuba esculpida representada.

A D

B E

C

*R15201531*
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Desde 1960, os escritórios panorâmicos são 

função da necessidade de comunicação e da busca 

Suponha que a mudança para um escritório 
panorâmico em uma empresa de construção civil 
tenha suscitado reclamações dos funcionários no 
que diz respeito ao conforto, à privacidade da fala e à 
capacidade de concentração.

I.
II. alta absorção do som nas paredes divisórias.
III. rebaixamento do teto com baixa absorção 

sonora.
IV. piso elevado em carpete em todas as áreas de 

escritório.
V.

de trabalho.

Estão corretos apenas os fatores expressos em

A I, II e III.

B I, II e IV.

C I, III e V.

D II, IV e V.

E III, IV e V.

O planejamento do ambiente construído para uso de 

que permitam a instalação de equipamentos, 
mobiliários e acessórios nos limites de impactos 

proporcionem conforto, segurança e proteção aos 

adequações durante a instalação de sistema de 
 split, por exemplo, é 

Considerando a instalação do sistema split, quais 

conhecer previamente em projetos de reforma do 
espaço interior?

A

B
e hidrossanitárias.

C

D
instalações hidrossanitárias.

E

ÁREA LIVRE
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E. Grandjean; K.H.E. Kroemer. 

realização das tarefas.

I.
as de maior exigência de precisão.

II.

à frente do corpo em posição paralela ao piso.

III.

IV.

A I, apenas.

B II e IV, apenas.

C III e IV, apenas.

D I, II e III, apenas. 

E I, II, III e IV.
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modo a facilitar sua montagem e aumentar a resistência dos materiais. A produção em série atendeu à 
necessidade do pós-Segunda Guerra Mundial na França dos anos 1950, um país em processo de reconstrução.

A partir dessas informações, avalie as afirmações a seguir.
I. A fabricação em larga escala para atender à demanda social encontrou, nos projetos de Jean 

o que qualifica a forma do mobiliário, liberando-o do exclusivismo formalista.
II. A produção seriada atende ao princípio da funcionalidade, o que implica a necessidade de o designer 

III.

IV.
do material.

A I, apenas.

B II e III, apenas.

C II e IV, apenas.

D I, III e IV, apenas.

E I, II, III e IV.
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Ecodesign é todo processo que contempla os 
aspectos ambientais em situações cujo objetivo 
principal seja projetar ambientes, desenvolver 
produtos e executar serviços que, de alguma 
maneira, reduzirão o uso dos recursos não 
renováveis ou, ainda, minimizarão o impacto 
ambiental durante o ciclo de vida desses elementos. 
Isso implica reduzir a geração de resíduos e 
economizar custos de disposição final.

design de interiores, os que apresentam a melhor 
relação entre o desempenho no isolamento térmico 
e a reciclagem/aproveitamento do material são

A os metais, dada a alta energia incorporada.

B os vidros, dada a média energia incorporada.

C as placas de fibrocimento, dada a baixa 
energia incorporada.

D as placas de gesso acartonado, dada a baixa 
energia incorporada.

E

orientadas (OSB), dada a alta energia incorporada.

ÁREA LIVRE

QUESTÃO 34

Quem mora nas grandes cidades tem de conviver 
com os mais variados tipos de barulho: aviões, 
alarmes de carros, sirenes de ambulância, 
máquinas, britadeiras, latidos de cães, entre 
tantos outros. O ouvido humano suporta níveis de 

de 120 decibéis provoca sérios traumas, e pode 
provocar, também, perda total ou parcial da audição, 

como hipertensão, isquemia e gastrite. Em ambientes 
como escritórios, salas de aula, auditórios, é 

adequado aos níveis de ruído produzidos interna e/
ou externamente ao ambiente e também corrigir-se 
o tempo de reverberação do recinto, para atenuar 

I.

II.
se por serem densos, pesados e de baixa 
porosidade.

III.

reverberação do ambiente.
IV.

aumento expressivo na espessura das 

mola em paredes em gesso acartonado com 
enchimento em lã de vidro. 

A IV, apenas.

B I e II, apenas.

C III e IV, apenas.

D I, II e III, apenas.

E I, II, III e IV.
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O objeto da natureza é o homem.

da reconstrução social, de que somos testemunhas. Do mesmo modo que o homem amadureceu até ser 

DOESBURG, T.V. . v. 2. 1919.
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I.

II.

III.

materialista do design, contrapõem-se ao pensamento do movimento moderno.

IV.

A III, apenas.

B I e IV, apenas.

C II e III, apenas.

D I, II e IV, apenas.

E I, II, III e IV.

ÁREA LIVRE
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QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DA PROVA

As questões abaixo visam levantar sua opinião sobre a qualidade e a adequação da prova que você acabou de realizar.

Formação Geral?
A Muito fácil.
B Fácil.
C Médio.
D

E

A Muito fácil.
B Fácil.
C Médio.
D

E

Considerando a extensão da prova, em relação ao tempo 
total, você considera que a prova foi
A muito longa.
B longa.
C adequada.
D curta.
E muito curta.

Os enunciados das questões da prova na parte de 

A Sim, todos.
B Sim, a maioria.
C Apenas cerca da metade.
D

E Não, nenhum.

Os enunciados das questões da prova na parte de 

A Sim, todos.
B Sim, a maioria.
C Apenas cerca da metade.
D

E Não, nenhum.

As informações/instruções fornecidas para a resolução 

A Sim, até excessivas.
B Sim, em todas elas.
C Sim, na maioria delas.
D Sim, somente em algumas.
E Não, em nenhuma delas.

Você se deparou com alguma dificuldade ao responder 
à prova. Qual?
A Desconhecimento do conteúdo.
B Forma diferente de abordagem do conteúdo.
C

D

E
à prova.

você percebeu que
A não estudou ainda a maioria desses conteúdos.
B estudou alguns desses conteúdos, mas não os aprendeu.
C estudou a maioria desses conteúdos, mas não os aprendeu.
D estudou e aprendeu muitos desses conteúdos.
E estudou e aprendeu todos esses conteúdos.

Qual foi o tempo gasto por você para concluir a prova?
A Menos de uma hora.
B Entre uma e duas horas.
C Entre duas e três horas.
D Entre três e quatro horas.
E Quatro horas, e não consegui terminar.
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Ministério
da Educação
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