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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
»DESIGN GRÁFICO (PERFIL 02)  « 

 

21. No ensino do desenho de observação, qual o maior motivo de principiantes sentirem dificuldades 
em desenhar rostos humanos? 

a) Porque rostos humanos possuem um nível de complexidade acima do nível dos principiantes. 

b) Porque o hemisfério direito do cérebro tende a interferir negativamente no tipo de percepção 
necessária a esse estilo de desenho. 

c) O interesse dos observadores em certas partes do rosto em detrimento de outras leva a erros 
de proporção. 

d) Devido a distribuição assimétrica presente naturalmente nos rostos humanos. 

e) Pelo baixo índice de prática dos observadores no desenho de observação de outros objetos. 

22. Sobre as proporções do rosto humano, pode-se afirmar: 

a) A distância do nível dos olhos ao topo da cabeça é igual à distância desse nível ao nível da boca. 

b) A distância do nível dos olhos ao queixo é igual à distância desse nível ao topo da cabeça. 

c) A distância da boca ao queixo corresponde a 1/3 da altura da cabeça. 

d) A distância do nível dos olhos à boca corresponde a largura dos olhos. 

e) A distância do olho à orelha corresponde a largura da boca. 

23. Sobre materiais de desenho e pintura, julgue as afirmações abaixo como verdadeiras (V) ou falsas 
(F): 

(    ) A caneta com ponta de feltro se caracteriza pela uniformidade do traço 

(    ) Os lápis de cor gordurosos apresentam maior proporção de condimento e cera do que os 
convencionais  

(    ) A caneta de aparo e o estilógrafo permitem diferentes espessuras na linha 

(    ) A caneta com ponta de agulha possui movimento mais suave e fluido do que a caneta com 
ponta de feltro 

Indique a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 
a) FFFF 

b) FVVV 

c) FFVV 

d) VFVF 

e) FVVF 
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24. Com base nos instrumentos/técnicas utilizados no desenho, julgue as afirmações abaixo. 

I. Trabalhos com pastel se caracterizam pela alta fixação do pigmento no papel e pela suavidade 
dos tons produzidos 

II. Sprays fixativos são comumente aplicados em desenhos com canetas com ponta de feltro 

III. Borrachas de vinil não abrasivas são mais indicadas para os desenhos com grafite 

IV. As minas duras de grafite proporcionam um traço escuro. As minas macias proporcionam um 
traço claro e fino 

 
a) Apenas I está correta 

b) Apenas II está correta 

c) Apenas II e III estão corretas 

d) Todas estão corretas 

e) Todas estão erradas 

25. Uma das técnicas comumente utilizadas para desenhar é o artifício de Dürer, no qual o desenhista 
olha através de uma grade de arame. Sobre esta técnica é INCORRETO afirmar: 

a) Nesta técnica, as distorções de perspectiva se tornam facilmente reproduzíveis. 

b) A técnica exige um ponto de vista fixo, o que dificulta sua aplicação na íntegra. 

c) O pior problema desta técnicaé o estilo tão semelhante ao do hemisfério esquerdo do cérebro. 

d) O sistema resolveu o problema de como criar a ilusão de profundidade em superfícies planas. 

e) A aplicação desta técnica não deve ser abandonada por desenhistas experientes no 
desenvolvimento da perspectiva. 

26. A técnica do cubo/caixa consiste em desenhar o objeto em perspectiva dentro dos limites 
estabelecidos por um ou mais prismas criados como referência à construção do desenho. Sobre este 
método podemos afirmar: 

a) As dimensões máximas da caixa correspondem aos eixos diagonais e longitudinais do objeto 
representado. 

b) É conveniente não utilizar quadrículas com divisões excessivas com o intuito de facilitar a 
visualização do desenho. 

c) A quantidade de prismas no desenho é diretamente proporcional ao nível de simplicidade do 
objeto representado. 

d) É uma técnica mais apropriada aos desenhistas experientes que dominam as proporções do 
desenho. 

e) Esta técnica favorece a expressividade do designer na representação do objeto. 
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27. Os elementos conceituais são elementos de desenho que determinam o conteúdo da 
representação. Estes são classificados em: 

a) visuais, relacionais e práticos 

b) ponto, linha, plano e volume 

c) forma, cor, tamanho e contraste 

d) direção, inclinação, espaço e gravidade 

e) representação, significado e forma 

28. Quais, dentre as alternativas citadas abaixo, são características dos elementos conceituais de 
desenho? 

a) Eles governam a direção dos formatos em um desenho. 

b) São elementos visíveis que constituem a parte mais proeminente do desenho. 

c) Elementos visíveis que indicam a intenção do desenho. 

d) Elementos que indicam a técnica de representação empregada na composição. 

e) Elementos invisíveis que podem ser percebidos pelo observador. 

29. Relacione as colunas corretamente: 

A. Ponto 1. Tem posição e direção 

B. Volume 2. Não tem comprimento nem largura 

C. Linha  3. É ilusório no desenho bidimensional 

D. Plano 4. Tem comprimento e largura, mas não tem espessura 

 
a) A-2; B-3; C-4; D-1 

b) A-2; B-1; C-4; D-3 

c) A-2; B-3; C-1; D-4 

d) A-3; B-2; C-4; D-1 

e) A-4; B-3; C-2; D-1 
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30. Sobre composição no desenho, considere as afirmações abaixo: 

I. Em desenho, composição significa a seqüência na qual os elementos de um desenho são 
representados 

II. Na composição, a sequência prioritária para o desenho compreende a representação das formas 
negativas seguida das formas positivas 

III. A forma da superfície onde está o desenho exerce pouca ou nenhuma influência na composição 

IV. Os espaços negativos são as áreas presentes no interior das formas de uma composição 

 

a) Apenas as alternativas II e IV são falsas 

b) Apenas a alternativa III é falsa 

c) Apenas a alternativa I é verdadeira 

d) Todas as alternativas são verdadeiras 

e) Todas as alternativas são falsas 

31. Qual das alternativasabaixo melhor se ajusta à técnica de desenhar espaços negativos? 

a) Essa técnica facilita a percepção da perspectiva. 

b) A técnica promove o desenvolvimento da noção de luz e sombra. 

c) Este método possui a desvantagem de dificultar a noção de unificação do objeto. 

d) É uma técnica que não é indicada a alunos iniciantes. 

e) Essa técnica não abrange o aprendizado dos fundamentos da perspectiva. 

32. Sobre luz e sombra no desenho, julgue como verdadeiras (V) ou falsas (F) as alternativas abaixo:  

(    ) Cor e luz no desenho estão intimamente relacionadas. 

(    ) As cores de um objeto são exclusivamente a parte de luz refletida por ele. 

(    ) As sensações de luz estão geralmente unidas às sensações de cores. 

(    ) O contraste cromático do desenho com o fundo favorece a hierarquia da informação 
pretendida pelo desenhista. 

 
a) VFFV 

b) VFVV 

c) VVFV 

d) FFVV 

e) FVVF 
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33. O nível de detalhamentoe a quantidade de linhas estruturais na representação  de um objeto 
através do desenho dependem, prioritariamente:  

a) dos espaços negativos do desenho. 

b) do tamanho em que é representado o objeto. 

c) da sequência empregada na composição. 

d) dos materiais utilizados na representação. 

e) dotipo de superfície onde é realizada a representação. 

34. Dentre as técnicas de expressão no desenho, a perspectiva se configura como um eficiente meio de 
representação e distorção da realidade. Com base nessa afrimação, relacione os tipos de 
perspectiva e suas características: 

1. Perspectiva cônica central A. Ângulos que formam os eixos são diferentes 

2. Perspectiva com três pontos de fuga B. Não há linhas paralelas entre si 

3. Perspectiva trimétrica C. Posição eqüidistante dos eixos 

4. Perspectiva isométrica D. Uma das faces do objeto fica mais próxima do 
observador 

 
a) 1-B; 2-A; 3-D; 4-C 

b) 1-D; 2-B; 3-A; 4-C 

c) 1-B; 2-C; 3-D; 4-A 

d) 1-D; 2-B; 3-C; 4-A 

e) 1-C; 2-B; 3-D; 4-A 

35. Na representação por perspectiva, qual a diferença entre o sistema cônico e o sistema 
axonométrico? 

a) A linha de horizonte na perspectiva. 

b) A presença de pontos de fuga no desenho. 

c) A posição do observador diante do desenho. 

d) A quantidade de eixos na representação. 

e) A proporção do objeto representado. 
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36. No estudo de luz e sombra no desenho, que nome é dado ao tipo de luz refletida por uma 
superfície? 

a) luz sensível 

b) luz direta 

c) luz absoluta 

d) luz branca 

e) luz projetada 

37. Dentre as alternativas abaixo, qual representa a fase mais criativa no processo de design gráfico? 

a) Representação esquemática 

b) Esboço 

c) Desenho realista 

d) Arte finalização 

e) Rendering 

38. Na representação esquemática com lápis de cor, que tipo de cores são mais adequadas para o 
desenho? 

a) Cores pouco saturadas 

b) Cores frias 

c) Cores luminosas 

d) Cores pastel 

e) Cores com grande variedade de matizes 

39. Sobre as possibilidades de modulação e repetição de formas em uma representação bidimensional, 
avalie as alternativas a seguir: 

(    ) Unidades de forma são elementos com formatos semelhantes e tamanhos distintos. 

(    ) As unidades de forma, quando muito complexas, tendem a se sobressair na composição 
valorizando o efeito de unidade. 

(    ) Em uma composição, se a maioria dos elementos visuais estiver em repetição, as 
possibilidades de variação direcionais e espaciais não devem ser exploradas. 

(    ) Uma unidade de forma pode ser composta por elementos menores usados em repetição, 
chamados  ´sub unidades de forma´. 

Assinale a alternativa que contém a sequência correta: 

a) FFVF 

b) FVFF 

c) VFFV 

d) FFVV 

e) FFFV 
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40. Por que, no processo de aprendizado de luz e sombras no desenho, a melhor posição da luz no 
desenho é proveniente do ângulo superior esquerdo? 

a) Porque esta é a angulação mais utilizada em estudos de fotografia. 

b) Porque a angulação superior esquerda da luz favorece a luminosidade do desenho. 

c) Porque intuitivamente a direção da escrita ocidental influencia o desenvolvimento de 
aprendizagem no desenho. 

d) Porque intuitivamente procura-se uma iluminação que evite que a sombra da mão direita 
atrapalhe o desenho. 

e) Porque estudos de percepção comprovam a sequência de leitura visual do ângulo superior 
esquerdo para o inferior direito. 

41. Sobre teoria das cores, relacione corretamente as colunas abaixo: 

1. Tom A. Comprimento de onda da cor 

2. Matiz B. Fusão do preto com a cor 

3. Sombreamento C. Pureza da cor 

4. Saturação D. Clareamento ou escurecimento da cor 

 
a) 1-A; 2-D; 3-B; 4-C 

b) 1-C; 2-A; 3-B; 4-D 

c) 1-A; 2-C; 3-B; 4-D 

d) 1-C; 2-D; 3-B; 4-A 

e) 1-B; 2-C; 3-D; 4-A 

42. Sobre teoria das cores, assinale qual alternativa é INCORRETA: 

a) O cinza sobre fundo preto parecerá mais claro. 

b) O cinza sobre fundo vermelho parecerá mais verde. 

c) O cinza sobre fundo amarelo parecerá mais roxo. 

d) O cinza sobre fundo azul parecerá mais rosa. 

e) O cinza sobre fundo branco parecerá mais escuro. 

43. Leia as afirmativas relativas a instruções de desenho de observação e assinale a opção INCORRETA: 

a) Pratique a observação de pessoas, objetos e paisagens. 

b) Desenhe exatamente o que vê, sem tentar rotular as formas. 

c) Desenhe tentando recorrer a símbolos presentes na memória. 

d) Focalizar espaços negativos e áreas complexas até o hemisfério direito do cérebro prevalecer 
sobre o esquerdo. 

e) Calcular ângulos em relação às margens verticais e horizontais do papel. 
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44. Com relação ao estudo das proporções das formas no desenho de observação, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

a) Todas as proporções são importantes na composição. 

b) Cada parte do desenho deve ser desenhada em sua plena proporção em relação às demais. 

c) É preciso rever proporções segundo a hierarquia de importância dos elementos no desenho. 

d) Estabelecer relações de tamanho entre os objetos ajuda o acerto na proporção. 

e) A medição de certas partes no desenho em relação a outras contribui no correto 
estabelecimento das proporções. 

45. Complete a afirmativa sobre repetição de formas no desenho: 

A repetição de unidades de forma geralmente transmite uma sensação de _______________. Cada 
unidade de forma repetida estabelece a noção de ____________. Quando as unidades de forma 
são utilizadas em tamanho maior e número menor, o desenho pode parecer _______________; 
quando são infinitamente pequenas e em grande número, o desenho pode parecer 
____________________.  

 

a) equilíbrio; proporção; evidente; dinâmico 

b) harmonia; ritmo; evidente; textura 

c) proporção; harmonia; estático; dinâmico 

d) ritmo; proporção; monótono; disforme 

e) proporção; equilíbrio; estático; textura 

46. Sobre a harmonia em uma composição bidimensional, aponte a alternativa INCORRETA: 

a) A harmonia depende do contexto onde a composição está inserida 

b) A harmonia depende da localização dos elementos da composição 

c) A harmonia depende do tamanho dos elementos da composição 

d) A harmonia depende da área e da forma de cada elemento em uma composição 

e) A harmonia depende de tratados no estudo das leis da composição 

47. O desenho cumpre os mais variados objetivos no design. Dentre as etapas de um projeto, assinale 
qual fase exige MENOR participação do desenho como ferramenta de representação no design 
gráfico: 

a) Especificação 

b) Geração de alternativas 

c) Definição do problema 

d) Levantamento de dados 

e) Detalhamento do conceito 
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48. Algumas das mais antigas investigações sobre proporções anatômicas e arquitetônicas são 
encontradas no tratado de um arquiteto e estudioso chamado Vitrúvio.  O que este arquiteto 
recomendava em seus estudos? 

a) A altura do corpo e o comprimento dos braços estendidos gera uma circunferência. 

b) O comprimento dos braços em relaçãoao comprimento das pernas possui a proporção de 1,618. 

c) A figura humana ideal é dividida ao meio na virilha. 

d) A altura de um homem bem proporcionado é equivalente ao dobro do comprimento de seus 
braços. 

e) Na proporção de um homem ideal, o centro do círculo onde o corpo está inserido é o tórax. 

49. O cânone vitruviano foi adotado por artistas renascentistas como Leonardo da Vinci e AbretchDürer. 
Quando comparamos os desenhos de ambos os artistas observamos que: 

a) Diferem nas proporções dos membros. 

b) Diferem nas proporções faciais. 

c) Diferem na altura do corpo. 

d) Diferem na divisão do centro da figura humana. 

e) Ambos são idênticos. 

50. As proporções do corpo humano no desenho clássico obedecem as leis da proporção áurea. Sobre 
esta proporção, assinale a alternativa verdadeira: 

a) O retângulo áureo é derivado da divisão de uma linha em três segmentos. 

b) A construção inicial da seção áurea é derivada do traçado de uma circunferência. 

c) O retângulo áureo, quando dividido na proporção divina, geram um quadrado e um retângulo. 

d) Ao dividir um retângulo áureo, obtém-se dois retângulos áureos menores. 

e) A construção inicial da seção áurea é derivada do traçado de um retângulo áureo. 


