
 
CARGO: TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL 

PROVA PRÁTICA 
ESPELHO 

 
Instruções para a prova 
 
A - Problema/desafio: 
 
Divulgar na rede social Instagram, por meio de linguagem visual e verbal, a 
programação das exposições comemorativas dos 60 anos do Museu da UFC (MAUC). 
 
 
B - Conteúdo para divulgação 
 
Campanha MAUC 60 anos – Joia rara da UFC 
 
Programação do aniversário do MAUC – Exposições Nacionais 
 
ABRIL – Exposição Modernistas 
Título da peça: Nossos eternos modernistas no melhor museu universitário do Ceará 
Data: 2 a 28/04/2022 
Onde: Museu de Artes da UFC (MAUC) 
Horário de visitação: segunda a sexta, das 8h às 14h 
Sem agendamento, entrada gratuita 
 
 
MAIO – Exposição Cenários Cearenses  
Título da peça: Sempre olhe para o nosso Ceará 
Data: 1 a 20/05/2022 
Onde: Museu de Artes da UFC (MAUC) 
Horário de visitação: segunda a sexta, das 8h às 14h 
Com agendamento, entrada gratuita 
 
 
JUNHO – Exposição Joia Rara – Acervo especial do MAUC 
Título da peça: Joias do MAUC 
Data: 1 a 30/06/2022 
Onde: Museu de Artes da UFC (MAUC) 
Horário de visitação: segunda a sexta, das 8h às 14h 
Com agendamento, entrada gratuita 
 
C – Utilize os arquivos disponibilizados para a avaliação. 
 
 
 
 



Questões: 
 
1. Observando as características da ferramenta de mídia social conhecida como 
Instagram, escolha o formato para a postagem feed. 
 
Para realização da questão, o(a) candidato (a) precisa observar as possibilidades de 
postagem em feed para Instagram, conteúdo indicado para divulgação e a linguagem 
ofertada pela mídia Instagram. Então, deve-se observar: 
 
- Dimensão em pixel para postagem em feed: Quadrado/Carrossel: 1080 x 1080, 
Horizontal: 1080 x 566 px ou Vertical: 1080 x 1350 px. 
- Devido à carga de conteúdo textual indicado para divulgação, é necessário 
desenvolver a peça gráfica no formato Carrossel; 
- Para a execução total do formato carrossel, o candidato precisa se preocupar com 
capa, cartões com o conteúdo e cartão com “call to action” (indicações para o usuário 
salvar, comentar e compartilhar o conteúdo) 
 
2. A partir do formato selecionado, faça a diagramação do conteúdo textual 
apresentado na questão, utilizando a identidade visual dos 60 anos do MAUC. 
Entende-se por diagramação a organização visual do conteúdo a ser divulgado, 
respeitando a identidade visual do projeto. Para tanto, o candidato precisa executar a 
gestão do layout por meio do grid, contraste, hierarquia visual peso da tipografia, 
variação tipográfica, variações do grid, aplicação de cor e manipulação de elementos 
da linguagem visual contidos na identidade visual disponibilizada. O candidato deve 
utilizar as marcas do MAUC e da UFC. 
 
3. Após finalização dos layouts, exportar para resolução de web, respeitando as 
características do arquivo para veiculação em tela. 
São características de veiculação em tela: arquivos em imagem (extensões jpg ou png), 
com resolução em 72dpi e sistema de cor RGB. O candidato deve entregar um arquivo 
para cada peça produzida. 
 
4. Aplique o conteúdo produzido em mockups para efeitos de apresentação. 
Necessário respeitar o mockup indicado, inserindo todas as peças produzidas, 
simulando como as peças serão visualizadas após publicação no instagram.  


