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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.

*R0720155*
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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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45

40

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

*R0720158*



DESIGN

9

2015
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.

*R0720159*
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QUESTÃO DISCURSIVA 3

humanas, de forma duradoura.
LÖBACH, B. 

Ao tratar o design como um processo de solução de problemas, Löbach o divide em quatro fases: 
análise do problema, geração de alternativas, avaliação das alternativas e realização da solução.

quatro fatores que o designer deve considerar na fase de análise do problema, ressaltando o estudo das 
relações usuário/objeto/ambiente. (valor: 10,0 pontos)
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QUESTÃO DISCURSIVA 4

Uma cidade do interior do Brasil começou a ter problemas com o transbordamento de rios, o que 
favoreceu a infestação de ratos e a ocorrência de doenças relacionadas ao contato com o lixo. A Secretaria 

vários pesquisadores presentes estavam professores e estudantes de Design. Foram montados grupos de 
trabalho para estruturar propostas, que deveriam ser levadas à próxima reunião.

Considerando a situação hipotética apresentada, liste e descreva, com base nas ferramentas 
metodológicas do design, três das principais etapas do processo projetual que possam contribuir para a 
solução desse problema. (valor: 10,0 pontos)
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QUESTÃO DISCURSIVA 5

Texto 1
Desde os anos 1980, tem-se pensado e discutido sobre a gestão do design, de modo a ajudar seus 
gestores a definir suas responsabilidades e o modo como podem ser mais efetivos. Em um contexto 
mais amplo da própria empresa, deve-se ter a consciência do design como vantagem competitiva; 
como profissional responsável por um grupo de projeto, o gestor de design deve ter conhecimentos, 
habilidades e atitudes de um líder.

Texto 2
Uma das propostas para resolver a questão da mobilidade urbana foi a criação de um sistema de 

car sharing) é o uso de um mesmo 
carro por várias pessoas em momentos diferentes. Há veículos disponíveis sete dias por semana, 24 horas 

ou combustível. Acessórios como suporte para bicicleta e cadeira para transporte de crianças também 
são disponibilizados.

KAZAZIAN T. 

Considerando as informações dos Textos 1 e 2, descreva as ações no âmbito de gestão de design 
que podem contribuir para a implementação do hábito de utilização do sistema de car sharing pelos 
moradores desse condomínio. (valor: 10,0 pontos)
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QUESTÃO 9

Uma empresa nacional de médio porte, que fabrica 
e comercializa móveis, disponibilizou online alguns 
arquivos de seus projetos como design aberto 
(open source), de modo que designers e usuários de 
qualquer lugar possam acessá-los gratuitamente e 
reproduzir as peças escolhidas mediante modos de 
produção tais como corte a laser e impressão 3D.

Nesse contexto, é esperado que

A as empresas concorrentes possam antecipar-se 
aos lançamentos, acirrando a disputa de mercado 
por inovações.

B
e deva, para se manter, reduzir os custos dos 
produtos que vende no mercado.

C a empresa possa aprimorar seus produtos por 
meio de ferramentas de interação digital e 
plataforma de crowdsourcing.

D os usuários de outros países fabriquem esses 
produtos para uso pessoal e repassem um 
percentual à empresa que os projetou.

E o usuário adquira o arquivo referente ao produto 
desejado e assuma o compromisso de fabricá-lo 
exatamente como foi projetado.

ÁREA LIVRE

A imagem a seguir representa um dos objetos 
que consolidaram a reputação da escola Bauhaus 
como uma força de liderança do design industrial 
no século XX. A cadeira B3, de Marcel Breuer, mais 
tarde conhecida como cadeira Wassily, produzida 
em 1925, foi um dos primeiros desenhos a 
explorar o aço tubular, cujos aspectos como 
aparência rígida e elegante, força estrutural e 
leveza permitiram a criação de móveis em novas 
e surpreendentes formas.

DESIGN MUSEUM. .

A cadeira ilustrada acima representa um dos 
princípios adotados pela escola Bauhaus, pois

A evidencia os processos de produção artesanais, 
que valorizam o produto e o trabalhador.

B simboliza a personalidade do designer, 
contrapondo o funcionalismo à ideia da boa forma.

C

burguesia das primeiras décadas do século XX.

D

móvel para uma produção industrial de qualidade.

E

*R07201513*
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QUESTÃO 11

nas diversas fases de projeto, desde relatórios até 
ilustrações técnicas. Alguns desses contribuem 

desenvolvimento, indicando, inclusive, as facilidades 

DUFY, M. Gestão de projetos
trabalho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006 (adaptado).

avaliação de projetos deverá apresentar

I.

insumos e plantas de montagens.

II.

o desenvolvimento do projeto.

III.

potencialidade e risco.

A I, apenas.

B III, apenas.

C I e II, apenas.

D II e III, apenas.

E I, II e III.

ÁREA LIVRE

QUESTÃO 12

Com base nos preceitos da Ergonomia, avalie as 

I. No que diz respeito a aspectos relacionados 
ao uso de objetos, devem ser considerados 
não apenas o seu uso normal, correto ou 
recomendado, mas também as possíveis 

que estas não resultem em acidentes.

II.
preocupar-se com a adaptação do produto às 
necessidades do homem médio, maximizando 
a noção de conforto e minimizando os riscos 
de acidentes resultantes do mau uso.

III. O conforto, um dos aspectos relevantes para 

e psíquicas do usuário e da sua percepção 
durante o uso do produto.

A II, apenas.

B III, apenas.

C I e II, apenas.

D I e III, apenas.

E I, II e III.

ÁREA LIVRE

*R07201514*
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QUESTÃO 13

Abstrato

Objetos abstratos

10   Ponto

16   Formato

11   Linha 12   Superfície

13   Volume

14   Dimensão

Graduação20
24   Estruturas invisíveis/inativas

19   Estruturas formais

21   Radiação
23   Distruibuição visual

22   Estruturas informais

24   Esqueleto estrutural

35   Estruturas visíveis

35   Estruturas ativas

36   Textura

30   Tamanho

32   Cor

28   Forma

Estruturas concretas

Objetos concretos

Concreto

Estruturas
abstratas

LEBORG, C. 

A figura acima reproduz a primeira parte do sumário do livro , de C. Leborg. É correto 
afirmar que há relação metalinguística entre o conteúdo do livro e a figura apresentada porque ela

A

B reproduz modelos moleculares da Química, muito em voga à época da publicação do livro, em 2004.

C
e estruturas.

D evidencia uso indiscriminado da linguagem gráfica e da textual, transmitindo uma mensagem 
complexa e dinâmica.

E

*R07201515*
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QUESTÃO 14

Figura 1. Disponível em:<h

Texto 1

Isso pode ser explicado pela vaidade que caracterizou o surgimento da Era Industrial. Simplesmente não 

BLÜCHEL, K. G. 

Texto 2

Em uma sociedade acostumada a dominar ou a “melhorar” a natureza, a biomimética corresponde a 
uma abordagem inteiramente nova, uma verdadeira revolução. Nossos processos de fabricação seriam 
os mesmos empregados pelos animais e pelas plantas, que usam a luz do sol e compostos simples para 
produzir fibras, cerâmicas, plásticos e produtos. A esta altura histórica, nosso problema não é a escassez 
de matéria-prima (mas será); o nosso problema é que fomos violentamente de encontro à flexibilidade 
da natureza. E, de repente, o caminho ecológico tornou-se o mais inteligente e, talvez, até mesmo o 
mais lucrativo.

BENYUS, J. M. : inovação inspirada

*R07201516*
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asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.

nos ciclos da natureza, o que possibilita a 

no desenvolvimento de conceitos que, 

tanto estar relacionados à sustentabilidade 

encontradas na natureza.

PORQUE

II. As descobertas no campo das ciências 
naturais em relação às estruturas presentes 

da lógica existente no meio ambiente, e, 
assim, contribuíram para o desenvolvimento 
de soluções inovadoras aplicadas aos 

do conhecimento humano.

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.

ÁREA LIVRE

QUESTÃO 15

Não há uma fórmula única, padronizada, para o 
. O formato de cada vai depender 

de muitos fatores, como a natureza do projeto 
web e outros) e 

cultura e outras). Algumas empresas preferem 

diagramas. Contudo, todos eles devem abranger 
determinados conteúdos, não importando a forma 
como são apresentados.

: a gestão do projeto de design.

Considerando o texto acima, conclui-se que os 
objetos do  de projeto incluem

I.
cada fase do projeto, fornecendo uma visão 
global para seu planejamento e controle, 
nas etapas de desenvolvimento de produtos, 
sistemas e serviços.

II.

de elementos diferenciadores em face da 
concorrência.

III.
projeto, mensurando dados e informações 

IV.

a estratégia que será aplicada ao produto, ao 
sistema ou ao serviço.

A I e II.

B II e IV.

C III e IV.

D I, II e III.

E I, III e IV.

*R07201517*
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QUESTÃO 16

Os fabricantes de máquinas de costura se depararam, ao longo da década de 1850, com a limitação dos 

a costura à máquina era uma técnica industrial usada somente em oficinas, o que fazia a máquina 
de costura parecer não somente desnecessária, mas indesejável no lar; era como ter uma ferramenta 

Wheeler & Wilson.

FORTY, A. Objetos de desejo

Com base no texto e na imagem acima, avalie as afirmações a seguir, relativas às estratégias adotadas 
frente ao desafio enfrentado pela empresa.

I.
por vias estranhas ao design de produtos.

II. A aparência da máquina reforça a ruptura com valores tradicionais de lar e família, alinhando-se às 

III. O design da máquina mobiliza signos que remetem à elegância e à leveza, tentando, pela forma, 
dissociar a máquina de seu contexto original.

A I, apenas.

B III, apenas.

C I e II, apenas.

D II e III, apenas.

E I, II e III.

*R07201518*
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QUESTÃO 17

Uma empresa de varejo de moda optou por terceirizar 
a produção de alguns acessórios, delegando 

especializados em trabalhos com diversos materiais 
e técnicas. Tendo em vista que esses artesãos não 

e orientação para que as peças fossem criadas em 
conjunto por designers e artesãos.

Considerando essa situação, avalie os possíveis 
resultados dessa criação conjunta propostos a seguir.

I. Racionalização e adequação dos recursos 

II. Aumento da qualidade do produto dos 
artesãos, com a aplicação do método de 

III. Industrialização da produção dos artefatos 
desenvolvidos pelos artesãos, com maior 

IV. Aprimoramento do produto dos artesãos, sem 
perda das suas caracterís

São resultados esperados dessa criação conjunta 
apenas os expressos em

A I e III.

B I e IV.

C II e III.

D I, II e IV.

E II, III e IV.

ÁREA LIVRE

QUESTÃO 18

Considerando a imagem apresentada, que ilustra 
a escrivaninha art nouveau, criada em 1898 pelo 
arquiteto belga Henri van de Velde, e que faz parte 

I.
que se inseriu na sociedade moderna no 

II.
artes aplicadas, aproximou-se fortemente 

materiais do mundo moderno — como ferro,  
cimento e vidro.

III. Na construção da peça abriu-se mão dos 

escultural, em favor do emprego de 
materiais rústicos.

IV. A peça foi inspirada na natureza e nas linhas 

A I e III.

B I e IV.

C II e III.

D I, II e IV.

E II, III e IV.

*R07201519*
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QUESTÃO 19

Em relação à sustentabilidade socioambiental, o papel 

ligando o tecnicamente possível com o ecologicamente 
necessário, faz nascer novas propostas que sejam social 
e culturalmente apreciáveis.

MANZINI, E.; VEZZOLI, C. 

Considerando esse contexto, avalie as asserções a 
seguir e a relação proposta entre elas.

I. O designer pode contribuir para a 
sustentabilidade socioambiental de uma 

PORQUE

II. O desenvolvimento de produtos que 

impacto ambiental é de suma importância 
para as organizações que desejam alinhar-se 

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.

ÁREA LIVRE

e incertezas obrigam o design a mudar e a se 
expandir. O design universal, tal como está se 
delineando agora, em seguida ao pós-modernismo, 
não é um modo genérico e neutro de comunicação. 
Em vez disso, é uma linguagem visual emaranhada 

evolução tecnológica, ampliado e testado por uma 
gama sem precedente de pessoas.

In: ARMSTRONG, H. 

De acordo com o texto, a nova universalidade tem 

A melhorar, nos projetos, a acessibilidade aos 
portadores de necessidades especiais.

B

adequações resultantes das peculiaridades locais.

C criar soluções genéricas para problemas comuns 

D universalizar o acesso de todos os indivíduos, 
de acordo com os mais recentes avanços 
tecnológicos.

E

de design única, similar ao da primeira onda da 
teoria moderna do design.

ÁREA LIVRE

*R07201520*
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QUESTÃO 21

projetual está exposta jaz na distância entre o que 

ambientalmente recomendável, economicamente 
viável e culturalmente defensável. Ao se olhar, 

aparentemente só existem duas classes de produtos: 
cadeiras e luminárias, complementadas com alguns 
acessórios de moda.

Considerando o exposto no texto, avalie as 

I. As contradições entre a carga ambiental e a 

pela vertente do design sustentável, que 
busca soluções projetuais tendo em vista, 
predominantemente, o meio ambiente em 
relação à “natureza”.

II. Muito do que é percebido, divulgado e, até 
mesmo, patrocinado como design pode ser 
caracterizado como uma constante “inovação 
do efêmero”, o que estreita o relacionamento 
entre design e modismos.

III. Em soluções projetuais com potencial 
verdadeiramente inovador, leva-se em 
consideração o contexto local onde o projeto 
será realizado: o meio ambiente, a cultura e as 
capacidades técnicas da região.

A I, apenas.

B II, apenas.

C I e III, apenas.

D II e III, apenas.

E I, II e III.

QUESTÃO 22

questões materiais e imateriais de um produto. 

como o estudo dos atributos existentes no âmbito 
físico, do serviço, da comunicação e dos valores 
imateriais de um produto, estando aqui também 
inseridas as condições de pagamento efetuado 
pelo cliente e a assistência de pós-venda prestada 
pela empresa.

MORAES, D. Metaprojeto: o design do design.

Considerando esse contexto, avalie as asserções a 
seguir e a relação proposta entre elas.

I. As metodologias de design podem ser 

materiais, mas também para projetar e 
aprimorar serviços.

PORQUE 

II.

desejos e necessidades dos consumidores, da 
empresa e de todos os indivíduos envolvidos 
no processo.

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.

*R07201521*
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QUESTÃO 23

Considerando o desenho acima, que representa a vista superior de um objeto, avalie a possibilidade de cada 

I. II. III.

IV. V.

A I e II.

B I e III.

C II e V.

D III e IV.

E IV e V.

*R07201522*
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QUESTÃO 24

tecnologias e processos de produção. Além das 

reais e quais são geradas por fantasias próprias ou 

no projeto.
FUENTES, R. 

Considerando esse contexto, avalie as seguintes 
asserções e a relação proposta entre elas.

I. Em um processo ou método de design deve-se 

estrutura do projeto e/ou decorrentes de 
adaptações, de acordo com a mudança no 
paradigma do processo e introdução de novas 
variáveis ao projeto.

PORQUE

II. O contexto de inserção do produto torna-se
mais importante que o produto por si só. 
Com isso, a linearidade do processo de 
projeto (problema-análise-solução) vai 
sendo reelaborada, para fornecer espaço 
aos inúmeros interesses e necessidades do 
usuário nos projetos.

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 25

Segundo importante princípio da ergonomia, 
os equipamentos, sistemas e tarefas devem ser 

diferenças individuais em uma população, os projetos, 
em geral, devem atender a 95% dessa população, o 

se adaptam bem a 5% dessa população — indivíduos 
muito altos, muito baixos, mulheres grávidas, idosos 

DUL, J. 

A

mediante medição individual de cada usuário 

B

mediante análise média da dimensão padrão de 
cada grupo de usuário.

C Os estudos antropométricos devem ser feitos 
com base em dados de uma dimensão padrão 
comum a determinados grupos de pessoas.

D

para cada grupo de usuários em questão. 

E Os estudos antropométricos devem ser feitos 
individualmente; os biomecânicos, por sua vez, 

uma dimensão padrão.

ÁREA LIVRE
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QUESTÃO 26

tem por consequência tornar a economia “mais 
leve”. Igualmente chamada de ecoconcepção, uma 
abordagem que consiste em reduzir os impactos 
de um produto, ao mesmo tempo em que busca 
conservar a qualidade de uso (funcionalidade, 
desempenho), para melhorar a qualidade de vida 
dos usuários de hoje e de amanhã. De acordo com 
essa abordagem, o meio ambiente é tão importante 
quanto a exequibilidade técnica, o controle dos 
custos e a demanda do mercado.

KAZAZIAN, T. (Org). : design e 

Considerando o contexto apresentado, avalie as 
asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.
diminuição da produção de resíduos, principal 
impacto ambiental no processo de produção.

PORQUE

II. Impactos ambientais ocorrem em todas 
as fases do ciclo de vida do produto, com 
intensidades diferentes; entretanto, estes 
podem ser minimizados se pensados já na 

da ecoconcepção para minimizar o impacto 
global em todas as fases.

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 27

palavra e caracteres, possibilitou outras percepções 

I. Goudy Old 
Style

modulação moderada, serifas quadradas e 
ângulos retos, condições que garantem boa 
legibilidade e leiturabilidade, contribuindo 

II. É possível identificar a aplicação de 

da redução do espaçamento entre as letras 
e pela incorporação da informação verbal 
“& child” ao caractere “O” da palavra 
Mother. Tal articulação sintática das letras 
permite que se perceba um único elemento 
(Mother) contendo outro elemento (child).

III. Do ponto de vista da comunicação visual 

do ‘ampersand’ (‘&’) apresenta relação 

com o corpo de um bebê no útero da mãe, 
caracterizando-se como uma analogia visual.

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 28

Informação 1 do consumidor e oferecem informações preciosas em torno de tendências, hábitos, 
costumes e diferenças culturais.

Informação 2
hora de apresentar ao mundo os produtos que o Brasil tem para oferecer.

Informação 3
às tendências do mundo fashion e gerar produtos inovadores.

Informação 4
franchising,

no qual ganhos com  de licenciamento de marcas podem ser combinados a 
receitas com serviços de distribuição de produtos.

Passaporte para o mundo

I. A informação 1 refere-se à análise de cenários, perante o ambiente de negócios, necessários para a 

II. A informação 2 trata das ações de branding
III.

por meio da inovação.
IV. A informação 4 aborda aspectos relacionados à propriedade intelectual e industrial, que possibilitam 

a troca de recursos entre o mercado interno e o externo.

A I, II e III, apenas.

B I, II e IV, apenas.

C I, III e IV, apenas.

D II, III e IV, apenas.

E I, II, III e IV.

ÁREA LIVRE
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QUESTÃO 29

ESAD. 

SCHNEIDER, B. 

I.
correntes estéticas, embasadas nos processos de reprodução em larga escala.

II.
industrialização como forma de melhoria da qualidade dos produtos.

III.
soluções técnicas para tornar os produtos acessíveis à classe trabalhadora.

IV.

industrializados.

A I e IV.

B II e III.

C II e IV.

D I, II e III.

E I, III e IV.
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resultado, percebe-se uma abordagem que se opõe 
ao funcionalismo, à geometrização, com o intuito de 

Push
Pin Studios, escritório de design fundado em 1954 por 

internacional. O cartaz a seguir foi desenvolvido por 

Considerando o exposto e a imagem apresentada, 

I. O cartaz rejeita o funcionalismo e a suposta 
neutralidade da escola suíça em prol do humor 
e da expressão irreverente e assumidamente 

II. O cartaz apresenta uma tipografia neutra 
e uma organização baseada em um grid 
geométrico que ordena a posição espacial 
dos elementos.

III. O cartaz evidencia os princípios da Gestalt em 

A I, apenas.
B II, apenas.
C I e III, apenas.
D II e III, apenas.
E I, II e III.

QUESTÃO 31

O processo de desenvolvimento de produtos varia 

Há, ainda, as que se concentram na redução dos 

IIDA, I. . 2 ed.

A partir das informações do texto, avalie os 
objetivos propostos a seguir em relação à prática 
da ergonomia nas etapas de desenvolvimento de 
produtos, sistemas ou serviços.

I.
dos usuários do sistema.

II. Elaborar propostas para interfaces e 

produto.

III. Contribuir para aumentar a rentabilidade 
da empresa, sendo o produto visto como 
resultado do processo mercadológico.

É correto o que se propõe em

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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ASHBY, M. . Rio de Janeiro: Elsevier, 2012 (adaptado).

I. Os materiais e seus processos tecnológicos evoluem rapidamente, incorporando propriedades 
inéditas e propiciando a ocorrência de novas concepções formais e mecânicas em produtos.

II.

necessidades do usuário.
III.

tendências de mercado.
IV.

e rentabilidade são indissociáveis para a determinação de novos padrões formais em inovações.

A I e II.
B I e III.
C III e IV.
D I, II e IV.
E II, III e IV.

*R07201528*
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QUESTÃO 33

eguir.
I.

II.

III.
cujos valores sociais, culturais e projetuais são ignorados na contemporaneidade.

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 34

Os objetos não morrem; sobrevivem, nem que seja 
como lixo ou resíduos. É claro que os artefatos podem 

que os caracterizam. Surpreende, porém, o quanto 

artefatos do que em toda a sua história pregressa. 
Como resultado, estamos em processo de sermos 
soterrados pelo acúmulo de coisas que descartamos. 

as redes de fabricação e nem são responsáveis pelo 
desenvolvimento de novos materiais e tecnologias.

CARDOSO, R. 

Considerando esse tema, avalie as asserções a seguir 
e a relação proposta entre elas.

I. Em relação ao ciclo de vida de um produto, 
é necessário que os designers se apropriem 
de uma visão linear do processo como 
um todo, não se limitando a pensar o 

mas prevendo também as instâncias de 

PORQUE

II. O pensamento linear contribui para os 

atual e futuro, o que torna os objetos 

consequentemente, ao descarte.

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 35

Descobrir o texto, determinar as formas em que 
ele é manipulado, combinar todas as exigências 

à primeira vista) em um núcleo tranquilo de discreto 

aceitado, preencha-as com a descoberta.

FROSHAUG, A. (1967). uma grade. In BIERUT, M; HELFAND, J; 
.

Considerando o texto e seus conhecimentos em 

a seguir.

I.

mostrando o que o texto tem a dizer, além de 
como será apresentado.

II. Além de fatores como iluminação e 

tipográficos influem na legibilidade e 
leiturabilidade.

III.

do designer, abrindo as portas para as 
possibilidades de criação.

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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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.

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 

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.

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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