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O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás divulga as respostas esperadas oficiais da prova Teórico-Prática

com abordagem discursiva. Essas respostas serão utilizadas como referência no processo de correção. Serão também con-

sideradas corretas outras respostas que se encaixarem no conjunto de ideias que correspondem às expectativas quanto à

abrangência e à abordagem do conhecimento no que se refere à competência e/ou habilidades na utilização de conceitos

e/ou técnicas específicas. Respostas parciais também serão aceitas; contudo, a pontuação a elas atribuída considerará os

diferentes níveis de acerto, quando for o caso.

____Questão 01_________________________________________________________________________

O candidato deverá respeitar os elementos harmônicos presentes no retângulo, ou seja, privilegiar as indicações laterais

para aplicar as informações, tal como está expresso na imagem do retângulo áureo, sendo que a sua escolha tanto pode

partir da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita, bem como de cima para baixo ou de baixo para cima.

O que o candidato não deve é privilegiar o centro na aplicação dos elementos. Além disso, ele precisa justificar a escolha

das aplicações de acordo com a proporção harmônica do retângulo áureo, a partir do que elaborou.

(10 pontos)

____Questão 02_________________________________________________________________________

O candidato deve abordar como orientaria o pesquisador em relação aos itens listados. Na capa é necessário ter os itens

obrigatórios,  quais  sejam:  nome do livro,  nome do autor,  editora  e  ano de  publicação,  com uma ilustração,  cor  e

tipografia condizentes ao assunto da obra. No que concerne à contracapa, é preciso definir o tamanho e características do

texto, que é espécie de resumo da obra, com cerca de 10 linhas. Além disso, a contracapa precisa seguir uma identidade

visual similar à capa, com a aplicação do nome da editora no rodapé.

(10 pontos)


