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1) Na Alemanha de 1919, mais especificamente na 
cidade de Weimar, foi criada por Walter Gropius a 
então famosa Escola de Bauhaus, considerada um 
dos ícones do design e da arquitetura de 
vanguarda, além de ser o marco do início do 
movimento Modernista. Tinha como princípio a 
interação prática entre arte e indústria e a síntese 
da formação artístico – intelectual e prático – 
artesanal. Seus artistas e educadores, depois de 
estudos formais, técnicos e práticos, conseguiram 
resultados interessantes que se caracterizaram 
pela: 
 
a) utilidade dos objetos em  
b) produção massiva de objetos populares. 
c) prioridade do conforto dos consumidores. 
d) valorização do design na produção industrial. 
e) expressão artística do mundo europeu. 
 
2) Sobre a Bauhaus é correto afirmar, exceto: 
 
a) O objetivo da escola era criar uma nova 
corporação de artistas-artesões sob a direção de 
artistas-docentes. 
b) Kandinskij e Klee lecionaram na escola estatal 
de arquitetura e arte aplicada chamada de 
Bauhaus. 
c) Colocar em prática a pesquisa de novas 
técnicas, novos materiais, novas formas em 
arquitetura, decoração e objetos utilitários era sua 
proposta. 
d) Na Bauhaus realizavam-se cursos dentro das 
normas mais rigorosas da academia, sem 
experimentos de cerâmica, tecelagem e fotografia, 
por exemplo. 
 
3) Design é um termo genérico que inclui várias 
categorias de atividades profissionais. O produto 
das artes visuais, da comunicação e da percepção 
visual é próprio da categoria do design  
 
a) ambiental.  
b) de produtos.  
c) de embalagens.  
d) gráfico.  
e) interiores. 
 
 

4) Design gráfico é uma atividade-meio, isto é, 
atua conectando um determinado produto, ou 
evento, a um certo público, ou pessoa, 
transmitindo informações. Assim é correto afirmar 
que o fator principal que diferencia o design gráfico 
das artes visuais é 
 

a) a funcionalidade. 
b) a estética. 
c) a cor. 
d) os materiais. 
e) a retórica. 
 
5) Na teoria das cores, aplicada aos meios de 
impressão gráfica, as denominadas cores 
primárias subtrativas são 
 
a) azul, verde e vermelho. 
b) amarelo, ciano e magenta. 
c) branco e preto. 
d) amarelo, verde e vermelho. 
e) laranja, verde e violeta. 
 
Existe no mercado de trabalho uma variada gama 
de serviços de design gráfico, que, além das 
diferenças acentuadas entre os suportes impresso 
e eletrônico, das diversas mídias possíveis e 
outras emergentes, têm naturezas diferentes. No 
entanto, como uma atividade objetiva da 
comunicação visual, tem características próprias 
que lhe dão integridade em meio à diversidade de 
suas manifestações. O design gráfico desempenha 
funções que lhe são inerentes e que se 
manifestam na sua totalidade, em maior ou menor 
grau. São três as funções fundamentais do design 
gráfico: identificar, informar e persuadir. 
 
6) Tendo como referência inicial o texto acima, 
redija um texto acerca da função de identificação 
do design gráfico. Em seu texto, apresente 
exemplos pertinentes a essa função. 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 

 



7) Ainda tendo como referência inicial o texto, 
redija um texto acerca da função de informação 
do design gráfico. Em seu texto, apresente 
exemplos pertinentes a essa função. 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 

8) Tendo como referência inicial o texto, redija um 
texto acerca da função de persuasão do design 
gráfico. Em seu texto, apresente exemplos 
pertinentes a essa função. 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 

 
 

9) O grupo O Teatro Mágico apresenta 
composições autorais que têm referências 
estéticas do rock, do pop e da música folclórica 
brasileira. A originalidade dos seus shows tem 
relação com a ópera europeia do século XIX a 
partir da  
 

a) disposição cênica dos artistas no espaço teatral.   
b) integração de diversas linguagens artísticas.   
c) sobreposição entre música e texto literário.   
d) manutenção de um diálogo com o público.   
e) adoção de um enredo como fio condutor. 

10) A arte de projetar produtos 
 
Segundo a definição dada pelo Instituto Nacional 
de Propriedade Industrial - INPI, o desenho 
industrial é a “...forma plástica ornamental de um 
objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores 
que possa ser aplicado a um produto...”. Assim, o 
desenhista industrial ou designer é o profissional 
responsável pela concepção de um produto, 
objeto, ou ainda, de uma marca. 
Cite quais características do produto esses 
profissionais devem considerar ao desenvolver 
seus projetos. 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
11) TEXTO I 

 
 
 

TEXTO II 
 

 
 

 

 



 

 

TEXTO III 
A arte pode estar, às vezes, muito mais preparada do que a ciência para captar o devir e a fluidez do 
mundo, pois o artista não quer manipular, mas sim “habitar” as coisas. O famoso artista francês Rodin, no 
seu livro L’Art(A Arte, 1911), comenta que a técnica de fotografia em série, mostrando todos os momentos 
do galope de um cavalo em diversos quadros, apesar de seu grande realismo, não é capaz de capturar o 
movimento. O corpo do animal é fotografado em diferentes posições, mas ele não parece estar galopando: 
“na imagem científica [fotográfica], o tempo é suspenso bruscamente”. 
 
Para Rodin, um pintor é capaz, em única cena, de nos transmitir a experiência de ver um cavalo de 
corrida, e isso porque ele representa o animal em um movimento ambíguo, em que os membros traseiros 
e dianteiros parecem estar em instantes diferentes. Rodin diz que essa exposição talvez seja logicamente 
inconcebível, mas é paradoxalmente muito mais adequada à maneira como o movimento se dá: “o artista 
é verdadeiro e a fotografia mentirosa, pois na realidade o tempo não para”. 

FEITOSA, C. Explicando a filosofia com arte. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004. 

 
Observando-se as imagens (Textos I e II), o paradoxo apontado por Rodin (Texto III) procede e cria uma 
maneira original de perceber a relação entre a arte e a técnica, porque o(a)  
 

a) fotografia é realista na captação da sensação do movimento.   
b) pintura explora os sentimentos do artista e não tem um caráter científico.   
c) fotógrafo faz um estudo sobre os movimentos e consegue captar a essência da sua representação.   
d) pintor representa de forma equivocada as patas dos cavalos, confundindo nossa noção de realidade.   
e) pintura inverte a lógica comumente aceita de que a fotografia faz um registro objetivo e fidedigno da 

realidade.   
 
 

 
 

Boa Reflexão! 
 


