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111 – Design de Produto 

 

 
INSTRUÇÕES 

 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 

3. Esta prova é composta de 20 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência a, b, c, 
d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de 
prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja 
irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica de tinta preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar 
o limite do espaço para cada marcação. 

8. Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do Processo Seletivo o candidato que: 

a) recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização; 

b) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, autoridades presentes 
ou outro candidato; 

c) praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova;  

d) for surpreendido sem o correto uso de máscara (boca e nariz cobertos) durante o período de aplicação da prova; 

e) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação 
do Processo Seletivo; 

f) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova; 

g) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o item 10.21 do edital (os três últimos candidatos de 
cada turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente); 

h) realizar anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido; 

i) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova; 

j) descumprir as instruções contidas no caderno de prova e no cartão-resposta;  

k) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no Processo Seletivo;  

l) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro 
meio de comunicação; 

m) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor; 

n) não permitir a coleta de sua assinatura; 

o) não se submeter ao sistema de detecção de metal. 

9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o 
material de prova. 

10. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 
11. Após sair definitivamente da sala de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob 

pena de ser excluído do Processo Seletivo. 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPOSTAS 

01 - 06 - 11 - 16 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 

 ........................................................................................................................................................................................................  
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01 - Dos acabamentos superficiais apresentados abaixo, assinale a alternativa que contempla aqueles apropriados para o 
material madeira. 

 

►a) Tintas vinílicas - tintas acrílicas - tintas alquídicas. 

b) Galvanoplastia - tintas poliuretanas - zincagem. 
c) Plastificação - zincagem - tintas epoxídicas. 
d) Emborrachamento - seladores - anodização. 
e) Metalização a vácuo - vernizes - recobrimento vítreo. 

 
02 - As técnicas de manufatura e fabricação fazem uso de um vocabulário especializado. Numere a descrição da coluna da 

direita com base no vocábulo da coluna da esquerda. 
 

1. Biscuit 
2. Tarugo 
3. Rebarba 
4. Bocado 

(   ) Pedaço sólido de aço do qual se fazem barras e seções. 
(   ) Tipo de porcelana queimada, mas não esmaltada. 
(   ) Quantidade de vidro derretido a ser soprado. 
(   ) Aresta irregular deixada em um pedaço de metal cortado, fundido ou furado. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 1 – 2 – 4 – 3. 
b) 4 – 2 – 1 – 3. 
c) 2 – 1 – 3 – 4. 
d) 1 – 3 – 2 – 4. 
►e) 2 – 1 – 4 – 3. 

 
03 - Com relação ao processo de calandragem, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) É adequado para produção em pequena, média e larga escala. 
(   ) Rolos gravadores podem ser utilizados para conferir textura. 
(   ) Pode ser utilizado em materiais como plásticos e papel, porém é inadequado para têxteis. 
(   ) É um processo que usa calor e pressão. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V – F. 
b) F – V – V – V. 
c) V – F – F – V. 
d) F – V – F – F. 
►e) F – V – F – V. 

 
04 - Em termos simples, o processo de extrusão consiste em: 
 

a) aquecer um material particulado até uma temperatura um pouco inferior ao ponto de fusão até que as partículas se unam. 
►b) espremer um material através de um buraco em uma matriz e assim produzir comprimentos contínuos desse material com 

qualquer perfil que esse buraco tenha.  
c) cortar uma forma na chapa e criar vincos no material para permitir uma dobra precisa. 
d) mover uma ferramenta de corte contra uma superfície da peça em bruto que é mantida em rotação em torno de um eixo. 
e) remover partes de um material através de desgaste mecânico.  
 

05 - Considere as seguintes afirmações sobre os processos de transformação de materiais: 
 

1. O processo de extrusão consiste em espremer um material através de um buraco, produzindo comprimentos 
contínuos deste material. 

2. O processo de moldagem por sopro consiste em aquecer um material particulado até que as partículas se unam. 
3. O processo de termoformação consiste em dar forma a um material através de uma ferramenta de corte e dobra 

aquecida. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 

b) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
06 - As propriedades dos materiais são divididas em: 
 

►a) físicas, químicas ou físico-químicas. 
b) estéticas, práticas ou simbólicas. 
c) viscerais, comportamentais ou reflexivas. 
d) informacionais, conceituais ou detalhadas. 
e) conceituais, comportamentais ou químicas. 
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07 - A respeito dos processos de usinagem, considere as seguintes afirmativas: 
 

(   ) Usinagem, assim como fundição e soldagem, são processos de fabricação. 
(   ) O processo de torneamento é ideal para peças assimétricas. 
(   ) Brunimento, furação, fresamento e mandrilamento são considerados processos convencionais de usinagem. 
(   ) Os processos de usinagem envolvem remoção de cavaco.  

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – F – V. 
b) F – V – F – V. 
c) F – V – V – F. 
d) V – F – V – F. 

►e) V – F – V – V. 

 
08 - Com relação ao processo de moldagem de polpa de papel, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Apresenta baixo custo de ferramental. 
2. Utiliza moldes com furos de drenagem. 
3. Comumente é realizado com material reciclável. 
4. Não pode ser realizado por termoconformação. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
09 - A célebre escola Bauhaus, que vigorou na Alemanha entre os anos de 1919 e 1933, acabou criando, mais que um estilo, 

um rígido repertório formal tanto para os produtos utilitários quanto para o design gráfico, o qual acabou sendo 
conhecido como funcionalismo e cujas formas básicas consistiam em: 

 

a) assimetria expressa através de linhas onduladas e chicoteantes, imitando o vigor das formas orgânicas da natureza 
vegetal. 

b) padrões decorativos inspirados na delicadeza das flores e folhas da natureza, que respeitavam a regra das superfícies e 
se limitavam a definir um plano quando usados (os padrões) em conjunto. 

c) formas aerodinâmicas, com especial atenção à forma da gota d’água. 
d) formas divertidas, inusitadas, multicoloridas, que tinham como função principal a tarefa de despertar as emoções dos 

consumidores 
►e) quadrado, triângulo e círculo, com seus correspondentes volumétricos (cubo, pirâmide e esfera), e cores primárias 

(vermelha, amarela e azul). 
 
10 - Relacione as letras das figuras apresentadas a seguir com os nomes de movimentos do design listados logo abaixo 

delas: 

 
 

(   ) Design Funcionalista: BAUHAUS. 
(   ) Styling. 
(   ) Design Funcionalista: HfG-ULM. 
(   ) Design Pós-Moderno. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, da esquerda para a direita. 
 

►a) B – D – A – C. 
b) B – A – C – D. 
c) C – B – A – D. 
d) C – D – B – A. 
e) B – A – D – C. 

  



5/6 

 

11 - Nos Estados Unidos, os anos 1920 ficaram conhecidos como a “década do streamline”. Essa tendência no design de 
produtos: 

 

a) baseava-se em conceitos funcionalistas, de acordo com a tradição racionalista europeia. 
b) ignorava o apelo da forma como convite ao consumo.  
c) tornou-se um símbolo da tradição manufatureira e do conservadorismo da época. 
►d) empregava designers apenas para resolver os problemas da forma, separando-os das soluções técnicas . 
e) aplicada a carrocerias em geral, nunca alcançou aplicação no design de eletrodomésticos. 

 
12 - Apesar de sua curta existência, o Grupo Memphis, formado nos anos 1980 por designers e arquitetos italianos, deixou 

sua marca na história do design de produto como uma das primeiras manifestações comerciais do pós-modernismo. 
Identifique qual das imagens abaixo representa o trabalho deste grupo: 
 

 
   

 
a) b) c) ►d) e) 

 
13 - Na esteira da concepção funcionalista de arquitetos e designers como Adolf Loos e Mies van der Rohe, o designer 

alemão Dieter Rams propôs, nos anos 1970, “10 princípios para o bom design”. São princípios e ideais de Rams, 
EXCETO: 
 

a) O bom design é estético. 
b) O bom design é honesto. 
c) O bom design torna um produto compreensível.  

►d) O bom design é decorativo. 

e) O bom design torna um produto útil. 
 
14 - Em 1676, observando feixes de luz, Isaac Newton percebeu que a luz sofria uma alteração quando atravessava um 

anteparo. Ainda observou que a luz visível ao ser humano se dividia em ângulo diferente, num fenômeno denominado 
de refração. A cor de menor frequência se propaga como mais velocidade do que a de menor frequência, compondo 
um espectro de cores visíveis e na seguinte ordem:  

 
a) violeta, vermelho, amarelo, laranja, verde, rosa e anil. 
►b) vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul e violeta. 
c) cian, azul, magenta, vermelho, amarelo, preto e branco. 
d) amarelo, verde, azul, violeta, magenta, cian e laranja. 
e) magenta, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta. 

 
15 - Na teoria da cor, existem duas formas de síntese: aditiva e subtrativa. A síntese aditiva compreende cores primárias 

que, quando sobrepostas, resultam na luz branca. Assinale a alternativa que apresenta as cores da síntese subtrativa. 
 

a) Magenta, azul e amarelo. 
b) Vermelho, azul e amarelo. 
c) Vermelho, azul e ciano. 
►d) Ciano, magenta e amarelo. 
e) Azul, magenta e ciano. 

 
16 - Qual conceito da psicologia da Gestalt fica evidenciado nesta 

gravura (Sky and Water I, 1938) do artista holandês M. C. Escher?  
 

 

a) Lei da proximidade. 
b) Lei da continuidade. 

►c) Relação figura-fundo. 

d) Lei da similaridade. 
e) Proporção áurea.  
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17 - Dois dos princípios de organização da forma são a proximidade e a semelhança. O princípio de proximidade diz 
respeito à tendência de elementos próximos uns aos outros serem percebidos como unidades. O princípio da 
semelhança se refere à tendência de elementos com igualdade de forma e cor estabelecerem agrupamento. Observe 
as figuras e identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo: 

 

 
 

(   ) Na Figura 1, observa-se que a proximidade é um fator mais forte de organização do que a semelhança. 
(   ) Na Figura 2, observa-se que semelhança e proximidade são princípios que podem agir em comum, reforçando-se 

mutuamente. 
(   ) Na Figura 3, observa-se que somente a proximidade não basta para explicar o agrupamento de elementos. 
(   ) Na Figura 4, observa-se que os grupos se organizam pela semelhança de elementos. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V – V. 
►b) F – V – V – V. 
c) F – V – V – F. 
d) V – V – F – F. 
e) F – F – V – V. 

 

 
18 - Quanto às regras que regem a Linguagem Visual, é correto afirmar: 
 

a) Semelhante à linguagem falada ou escrita, as regras da linguagem visual já são bem estabelecidas e o designer deve 
dominar essas regras. 

b) Apesar das regras da linguagem visual serem pouco evidentes, os teóricos do desenho concordam com as leis de maneira 
similar. 

►c) Diversamente da linguagem falada ou escrita, cujas regras gramaticais são mais ou menos estabelecidas, a linguagem 
visual não tem nenhuma lei evidente.  

d) Sendo a linguagem visual uma adaptação da linguagem falada ou escrita, as regras são simples e universais. 
e) Diversamente da linguagem falada ou escrita, cujas regras gramaticais são mais ou menos estabelecidas, a linguagem 

visual é muito mais simples por não depender da linguagem escrita. 
 
 
19 - Em uma representação, as dimensões de comprimento e largura estabelecem uma superfície plana sobre a qual podem 

ser dispostas marcas visíveis sem profundidade alguma, exceto aquela de tipo ilusório. Em uma outra representação, 
teremos que observá-la de diferentes ângulos e distâncias e recompor as informações em nossas mentes para obter 
uma compreensão completa da sua realidade. As duas representações são respectivamente: 

 

►a) Bidimensional e tridimensional. 
b) Tridimensional e bidimensional. 
c) A mão livre e com instrumentos. 
d) No papel e no computador. 
e) Físico e digital. 

 
 
20 - Quando se tem várias formas idênticas ou semelhantes que compõem um desenho, esses desenhos constituem as 

"unidades de forma”. Essa maneira de compor um desenho é conhecida como repetição. As repetições podem ser de 
várias naturezas. Assinale a alternativa cujas repetições se relacionam à forma. 

 

a) Repetição de formato, repetição de textura e repetição de harmonia. 
b) Repetição de tamanho, repetição de dualidade e repetição de cor. 
c) Repetição de cor, repetição de formato e repetição de harmonia. 
►d) Repetição de textura, repetição de formato e repetição de direção. 
e) Repetição de direção, repetição de cor e repetição de intensidade. 


