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Exercícios

1) Explique o que você entende por governança 
informacional. O que esse conceito tem a ver com o que 
você tem estudado em Design de Informação? Cite pelo 
menos 3 exemplos de relacionamento entre governança e 
design;

2) Sabemos que uma das etapas fundamentais da Ciência 
Analítica é a comunicação visual e/ou textual dos resultados 
encontrados em um estudo ou análise de alguma situação 
organizacional. De que maneira as etapas anteriores ao 
processo de comunicação da Ciência Analítica podem 
influenciar em seus resultados? Reflita e cite 3 pelo menos 3 
exemplos.
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3) De que forma o processo de Design da Informação está 
relacionado a construção de significado no campo da Gestão 
da Informação? Explique e cite ao menos 3 exemplos.

4) Qual a importância da invenção dos “gráficos 
estatísticos” na história do Design da Informação? 
Contextualize relacionando ao momento histórico em que 
surgiram e que tipos de necessidades eram ali trabalhadas. 
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5) A memória humana funciona, em termos esquemáticos, 
em 3 etapas. Explique cada uma delas e cite ao menos dois 
exemplos para cada etapa onde o Design da Informação 
pode atuar de forma específica.

6) Quantos objetos informacionais em geral é recomendado 
que se apresente em conjunto em um produto de design da 
informação? Justifique sua resposta explicando qual a razão 
dessa quantidade.
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7) Você recebeu 3 blocos de texto, 2 figuras e 1 tabela para 
realizar uma apresentação sobre um projeto no qual está 
trabalhando. Os objetos informacionais estão abaixo.

A economia brasileira teve expansão de 0,24% em fevereiro, 
ante janeiro, feitos os ajustes sazonais, de acordo com o 
Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br). 
Em janeiro, o IBC-Br subiu 2,35%, na comparação com dezembro, 
dado revisado de uma alta inicial de 1,26%, na série dessazonalizada.

A variação de fevereiro ficou um pouco abaixo da projeção média 
feita pelas 19 consultorias e instituições consultadas pelo Valor Data. 
A média dos prognósticos sugeria avanço de 0,3% em fevereiro ante 
janeiro. 
O intervalo de projeções variava entre alta de 0,1% e de 0,5%.

Sobre fevereiro do ano passado o IBC-Br aponta alta de 4,04%
na série sem ajuste (1,63% com ajuste). Em 12 meses o avanço 
da economia é de 2,57% (ou 2,41% com ajuste).

No primeiro bimestre deste ano, o IBC-Br subiu 2,46% 
sobre o mesmo período do ano passado.

O indicador do BC leva em conta a trajetória das variáveis consideradas 
como bons indicadores para o desempenho dos setores da economia 
(agropecuária, indústria e serviços). A estimativa do IBC-Br incorpora a 
produção estimada para os três setores acrescida dos impostos sobre produtos. 
O PIB calculado pelo IBGE, por sua vez, é a soma de todos os bens e serviços 
produzidos no país durante certo período.

Indicadores Brasil
Variação em %
Indicador abr mar fev 12 m*
IPCA - 0,92 0,69 6,15
IGP-M - 1,67 0,38 7,3
IGP-10 1,19 1,29 0,3 7,77
Prod. Industrial**- - 0,4 1,1
IBC-BR** - - 0,24 1,63
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7) Para esses objetos faça:

– Uma proposta de grid hierárquico para representar essa 
informação;

– Uma forma de agrupar os objetos de maneira a 
representar um melhor sentido na imagem;

– Utilizar contraste de luminosidade para colocar evidência 
as ideias mais importantes do texto;

– Utilizar contraste de temperatura para evidenciar as 
principais variações de dados da tabela

– Construir um gráfico de barra para mostrar a variação na 
série histórica dos indicadores da tabela.



  

Exercícios

8) Para a resolução deste exercício, acessaremos a planilha:
– Percentual do Investimento Direto em relação ao PIB por Nível de Ensino → 

http://download.inep.gov.br/download/estatisticas/gastos_educacao/docs/indicadores_financeiros/percentual_investimento_diretol_PIB.xls 
– Esses dados são fornecidos Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira e mostram como tem variado o investimento de percentuais do PIB 
Brasileiro em diferentes níveis educacionais;

– Para estes faça:

● Escolha um tipo de gráfico para mostrar a evolução histórica ao longo dos anos do 
% do PIB investido no acumulado, ou seja, para todos os níveis de ensino. 
Justifique sua escolha e exiba o gráfico;

● Escolha um tipo de gráfico para mostrar a distribuição do % do PIB nas diferentes 
categorias de ensino apenas para o ano de 2011. Justifique sua escolha e exiba o 
gráfico.

http://download.inep.gov.br/download/estatisticas/gastos_educacao/docs/indicadores_financeiros/percentual_investimento_diretol_PIB.xls
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9) 
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10) Dada a descrição do processo abaixo, faça seu 
fluxograma: 

● 1. Receber a matéria-prima e acondicionar em local específico;

● 2. Realizar análise de umidade sobre a matéria-prima (Sal in-natura);

● 3. Transportar o sal através da pá mecânica, levando até o chupinho;

● 4. Transportar o sal através do chupinho até o moinho, onde o sal é triturado;

● 5. Adicionar o antiumectante;

● 6. Realiza a secagem;

● 7. Peneiramento: Peneira 1, tela 20 (0,84 mm), o retorno desta peneira passa por 
outra peneira de tela nº 8 (2,38 mm) onde é retirado o sal granulado;

● 8. O chupinho leva o sal para a valvuladora: sacaria 25 e 50 Kg.

● 9. Estocagem

● 10. Expedição 
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10) Você está responsável por organizar um relatório de 1 
página para uma importante reunião onde alguns aspectos 
básicos da Saúde de seu município serão tratadas e onde 
algumas decisões fundamentais deverão ser tomadas. 
Sabendo disso, faça:

– Sugira um grid layout de com 4 seções organizadas a sua 
escolha;

– Que informações você consideraria importante colocar 
em cada uma das seções?  Justifique sua escolha → você 
pode escolher textos, imagens, gráficos, diagramas a sua 
escolha. Sugestão: faça uma pesquisa neste link para 
responder a pergunta → http://www.seplan.go.gov.br/sepin/pub/conj/conj4/03.htm 

– Mostre o resultado final.

http://www.seplan.go.gov.br/sepin/pub/conj/conj4/03.htm
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