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Expectativa 

Pergunta 1 

O antecedente se relaciona ao fato de unir-se o desenho industrial e a ergonomia. 

 

Pergunta 2 

NÃO. O texto diz que para alcançar o conforto do usuário, a ergonomia proporciona uma ampla 
base de informação sobre as características antropométricas, de organização de trabalho ou 
tarefa-função, psicológicas, sociológicas, etc, referentes ao usuário. O desconhecimento dessas 
bases ocasiona o projeto de objetos não centrados no usuário, o que pode acarretar na 
ineficiência na produção, aumento de custo e do preço final. 

 

Pergunta 3 

A fabricação (modelado) de objetos corresponde a um nível  mais avançado do projeto, no qual o 
indivíduo escolhe a forma mais apropriada para a função que satisfará uma necessidade. Os 
fatores mais relevantes nesse processo incluem padrões de conduta como a posição erguida, o 
uso da força de trabalho, a abstração cada vez maior do pensamento, que necessária para a 
projetação e prefiguração de objetos assim como o planejamento de sua produção e, entre 
outros, a avaliação dos produtos em função dos requerimentos derivados de  seu propósito. 

 

Pergunta 4 

O controle das máquinas sobre o tempo de produção  é o que torna o processo de trabalho 
deshumano, pois elas regulam os ritmos biológicos, psicológicos e sociais, distancioando-se 
cada vez mais dos ritmos naturais. 
Taylor proporcionou a organização científica do trabalho, caracterizado pela descrição da tarefa 
e pela diminuição do tempo e movimentos desnecessário e inúteis do trabalhador na linha de 
produção.  
 

Pergunta 5 

A metodologia do projeto a partir da geração/obtenção/criação de formas simples com linhas 
curvas na projeção de objetos parece reduzir o processo de projetar de uma só vez/a uma 
canetada e, de fato, não responde a estudos detalhados das necessidades, por isso não é 
surpreendente ver jarros que se assemelham a aeronaves supersônicas, por exemplo, produtos 
que muitas vezes são adquiridos sem pensar na conveniência de suas características, mas que 
mal servem ao propósito a que se pretendem. O desencantamento aparece mais tarde, quando o 
objeto é colocado à prova no real cumprimento de sua função, momento em que suas 
insuficiências e deficiências em diversos aspectos são descobertas. Embora também seja 
verdade, o que foi dito acima deixa clara a busca por uma abordagem mais próxima ao indivíduo, 
mas de uma maneira sempre empírica que revela a suposição de que isso depende da 
sensibilidade do projetista e não de um processo objetivo de pesquisa. O fracasso dessa 
tentativa de querer resolver as questões econômicas críticas e alcançar a satisfação do usuário é 
subjacente à falta de conhecimento e de metodologia correta necessária para a produção 
inequívoca do objeto adequado, simples, prático, confortável, útil, versátil, estético e econômico. 

 

 

 



 


