
 
 

Universidade Federal do Ceará 
Instituto de Cultura e Arte 
Curso de Design-Moda 

 

Av. Mister Hull s/nº – CEP: 60455.760 – Campus do Pici – Fone: 3366.92.23 - E-mail: moda@ufc.br  

(Bloco ao lado do Restaurante Universitário) 

 

Pontos do Concurso – Design-Moda 

 

  

Setor de Estudo: Tecnologia Têxtil e Confecção 

 

 

1. Fibras têxteis – classificação, composição, propriedades, métodos de produção, 

combinações entre matérias-primas e aplicações. Explicar como esse conteúdo tem relação 

com a atuação profissional do designer de moda. 

2. Tecnologia da fiação têxtil – tipos, composição, propriedades, métodos de produção, 

combinações entre matérias-primas e aplicações. Explicar como esse conteúdo tem relação 

com a atuação profissional do designer de moda. 

3. Tecidos têxteis – conceito, propriedades, tipos de estrutura com exemplos de tecidos 

comerciais e justificativa da aplicabilidade.   Explicar como esse conteúdo tem relação com 

a atuação profissional do designer de moda. 

4. Beneficiamento têxtil: definições, tipos, processo produtivo, aplicabilidade e 

principais inovações tecnológicas. Explicar como esse conteúdo tem relação com a atuação 

profissional do designer de moda. 

5. Modelagem plana da calça social masculina. 

6. Modelagem plana de macacão feminino. 

7. Modelagem tridimensional de vestido com recorte e manga longa. 

8. Modelagem de legging em malha. 

9. Montagem de camisa social feminina em tecido plano: sequência operacional, 

materiais e equipamentos. 

10. Montagem de bermuda ciclista em tecido de malha: sequência operacional, materiais 

e equipamentos. 
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Tipos de Provas 

 

As provas ocorrerão em duas modalidades:  

- a primeira é a Prova Escrita, após o sorteio de três pontos entre os dez indicados. 

Ela será aplicada a todos os candidatos.  

- a segunda é a Prova Didática (teórico-prática) de um ponto sorteado entre os 

dez pontos indicados, 24 horas antes, por cada candidato aprovado na prova escrita. 

OBSERVAÇÃO: 

O material de modelagem e de montagem a ser utilizado na Prova Didática é de 

responsabilidade do candidato.  

SUGESTÃO DE DATA PARA REALIZAR A SELEÇÃO 

 

14/2 – manha – PROVA ESCRITA 

15/2 – 12h – RESULTADO DA PROVA ESCRITA 

15/2 – 14h – SORTEIO DA SEQUÊNCIA DA PROVA DIDÁTICA 

15/2 – 15h – SORTEIO DO CANDIDATO 1 

16/2 – PROVAS DIDATICAS  

17/2 – 15h – RESULTADO DA PROVA DIDÁTICA E RESULTADO FINAL 
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