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preenchimento do cartão-resposta. 

2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição e o cargo/área de 
especialização para a qual se inscreveu, e transcreva-os nos quadros abaixo. Assine no local 
indicado. Examine se há marcações indevidas no campo destinado às respostas. Se houver, 
reclame imediatamente ao fiscal. 

3. Após autorizado pelo fiscal, verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de 
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5. Cada questão objetiva é apresentada com 5 (cinco) alternativas de resposta (de “A” a “E”), 
das quais apenas 1 (uma) é correta. 
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9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o seu cartão-resposta, ambos 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 
  

Texto 1 
 

A história do servidor público 
 

Eliane de F. Boscardin 
 

Na Roma Antiga, os Servidores do Estado, os que fundamentalmente, pelas qualidades 
morais, representavam a Polis (cidade), eram investidos de certa autoridade. Tal condição, 
compreensivelmente, produzia a cobiça e a inveja dos não eleitos, quer pelo reconhecimento 
social conquistado, quer pelos inerentes privilégios dela decorrentes. No Brasil, o funcionário 
público fez-se presente desde seu descobrimento. Pero Vaz de Caminha, os Governadores 
Gerais e os juízes são exemplos de funcionários públicos. 

O serviço público no Brasil expandiu-se em 1808, com a chegada de D. João VI e sua 
família real, além das centenas de funcionários, criados, assessores e pessoas ligadas à corte 
portuguesa que vieram com ele e se instalaram no Rio de Janeiro. A partir daí é que se iniciou 
o processo de tomada de consciência da importância do trabalho administrativo, diante da 
necessidade de promover o desenvolvimento da então colônia, de acordo com a diplomacia 
real. 

Proclamada a independência, o Brasil virou império, depois república e, ao longo da 
história política do país, sempre estavam presentes os funcionários públicos, ajudando a 
administrar a máquina que impulsiona o desenvolvimento da nação brasileira. É ao trabalhador 
da administração pública que compete executar as ações que movimentam os serviços básicos 
e essenciais de que necessitam os cidadãos em suas relações com o Estado Brasileiro. O 
Estado não pode, por exemplo, criar uma lei, quem o faz é o deputado, o vereador ou o 
senador; não pode recolher o lixo da rua, para isso precisa do lixeiro; não pode dar aulas, para 
isso precisa do professor e assim por diante. Em termos gerais, portanto, o funcionário público 
é aquele profissional que trabalha diretamente para o governo federal, estadual ou municipal. 

Um dos primeiros documentos consolidando as normas referentes aos funcionários 
públicos foi o Decreto 1.713, de 28 de outubro de 1939. Por esse motivo, no ano de 1943, o 
Presidente Getúlio Vargas instituiu o dia 28 de outubro como o Dia do Funcionário Público. Em 
11 de dezembro de 1990, veio a Lei 8.112, que alterou grande parte das disposições do 
Decreto-Lei 1.713/39, substituiu o termo funcionário público por servidor público e passou a ser 
considerado o novo Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Esta lei inovou por 
englobar os também Servidores Públicos Civis das autarquias e das fundações públicas 
federais, entes pertencentes à administração pública indireta, mas que realizam atividades 
típicas da administração, prestando serviços públicos. 

Apesar das inovações trazidas pela Lei 8.112/90, os direitos e deveres dos servidores 
públicos estão definidos e estabelecidos na Constituição Federal de 1988, a partir do artigo 39. 
Constam, ainda, nos estatutos das entidades para as quais trabalham. 

A partir de 1990 o país começou a implementar políticas de ajuste e reestruturação do 
setor público. Esta reestruturação resultou em medidas restritivas sobre o emprego público, 
especialmente em nível federal, com as demissões de funcionários públicos não estáveis, a 
limitação de novas contratações, o incentivo à aposentadoria, a terceirização de serviços, o 
plano de demissão voluntária. Todas essas medidas, aparentemente, tinham como objetivo a 
contenção de despesas e a "moralização" do setor público, mas vale observar que os cortes 
indiscriminados de pessoal resultaram em prejuízo para a execução de atividades-fim como 
educação e saúde, o que consequentemente interferiu na qualidade dos serviços públicos 
essenciais prestados à população. 
 

Disponível em http://www.artigonal.com/carreira-artigos/servidor-publico-um-enfoque-para-a-atualidade-
3900940.html. Acesso em 29 de fevereiro de 2012. [adaptado] 
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01) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação ao texto 1.  
 
(   ) A reestruturação do setor público a partir de 1990 afetou o desenvolvimento das atividades 

relacionadas à saúde e à educação. 
(   ) Os funcionários que serviam o Estado na época da Roma Antiga não possuíam poder frente à 

população local. 
(   ) O Presidente Getúlio Vargas instituiu o dia 28 de outubro como o Dia do Funcionário Público 

porque foi pressionado pelos trabalhadores administrativos. 
(   ) Nos estatutos das entidades para as quais os funcionários públicos trabalham também estão 

garantidos os seus direitos e definidos os seus deveres. 
(   ) O plano de demissão voluntária veio como uma das estratégias de reorganização do setor 

público no país. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.  
 

A. (   ) F – F – F – V – F 
B. (   ) F – V – F – V – V    
C. (   ) V – V – V – F – V    
D. (   ) V – F – F – V – V    
E. (   ) V – F – V – F – F   
 
02) De acordo com o texto 1, é possível afirmar, em relação ao Brasil, que: 
 

I. a consciência da importância do trabalho administrativo na esfera pública inicia a partir do 
Decreto 1.713, de 28 de outubro de 1939.  

II. com o governo do Presidente Getúlio Vargas, o emprego público passa a ter medidas 
restritivas.  

III. o Estado depende do servidor público para qualquer tipo de trabalho administrativo.  
IV. todas as centenas de funcionários, assessores e pessoas ligadas à corte portuguesa 

influenciaram na conscientização da importância do serviço público.  
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
B. (   ) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
C. (   ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
D. (   ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
E. (   ) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
03) De acordo com o texto 1, é CORRETO afirmar que:  
 

A. (   ) o cargo de funcionário público está restrito ao governo federal. 
B. (   ) as medidas restritivas no setor público, implementadas a partir de 1990, não foram 

positivas para algumas áreas essenciais dos serviços públicos. 
C. (   ) a implementação das políticas de ajuste e reestruturação do setor público foi de encontro à 

contenção de despesas e à "moralização" deste setor. 
D. (   ) a Lei 8.112 alterou todas as disposições do Decreto-Lei 1.713/39 e, por isso, foi criado o 

novo Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. 
E. (   ) a necessidade de promover o desenvolvimento da colônia não influenciou a expansão do 

funcionalismo público. 
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04) Observe os fragmentos abaixo, adaptados do texto 1. 
 
 

(   ) Assim sendo, é sua a função de executar as ações que movimentam os serviços fundamentais de 
que necessitam os cidadãos em suas relações com o Estado Brasileiro. 

(   ) É aquele profissional que trabalha diretamente para o governo federal, estadual ou municipal. 
(   ) Dessa forma, não há como negar a importância do serviço público no desenvolvimento do país. 
(   ) Ele é o responsável pelo trabalho administrativo do Estado.   
(   ) Atividades como a criação de leis, o recolhimento do lixo nas ruas, a ministração de aulas não 

dependem do Estado, mas sim do servidor público. 
 

Numere as frases acima de modo a criar um parágrafo coeso e coerente. Assinale a alternativa 
que representa essa numeração. 

 

A. (   ) 1, 2, 4, 3, 5 
B. (   ) 1, 2, 5, 4, 3 
C. (   ) 4, 5, 2, 1, 3 
D. (   ) 4, 5, 1, 3, 2 
E. (   ) 4, 2, 5, 3, 1 
 
05) Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) O uso do acento indicativo de crase em “entes pertencentes à administração pública indireta” é 
facultativo. 

B. (   ) Na frase “Tal condição, compreensivelmente, produzia a cobiça e a inveja dos não eleitos [...]” o 
elemento que aparece entre vírgulas é classificado como adjetivo. 

C. (   ) Na frase “No Brasil o funcionário público fez-se presente desde seu descobrimento.” se é 
classificado como pronome reflexivo. 

D. (   ) Na frase “O Estado não pode, por exemplo, criar uma lei, quem o faz é o deputado, o vereador 
ou o senador;” o pronome destacado retoma o sujeito O Estado. 

E. (   ) De acordo com a norma padrão escrita, na frase “A partir daí é que se iniciou o processo de 
tomada de consciência da importância do trabalho administrativo [...]” o pronome se pode 
aparecer depois do verbo. 

 
06) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação ao excerto do texto 1.  

 “Esta lei inovou por englobar os também Servidores Públicos Civis das autarquias e das fundações 
públicas federais, entes pertencentes à administração pública indireta, mas que realizam 
atividades típicas da administração, prestando serviços públicos.” 

 

(   ) O nome entes pode ser substituído por indivíduos sem prejuízo do sentido do texto. 
(   ) A conjunção mas pode ser substituída pela conjunção por isso sem prejuízo do sentido do texto. 
(   ) A expressão esta lei retoma a Lei 8.112. 
(   ) Em que realizam atividades típicas da administração o pronome relativo que introduz uma oração 

subordinada adjetiva. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.  
 

A. (   ) V – F – F – F 
B. (   ) F – F – V – V 
C. (   ) F – F – V – F 
D. (   ) F – V – F – F 
E. (   ) V – V – V – V 
 
 
07) Leia a frase abaixo e assinale a alternativa CORRETA. 

“Tal condição, compreensivelmente, produzia a cobiça e a inveja dos não eleitos, quer pelo 
reconhecimento social conquistado, quer pelos inerentes privilégios dela decorrentes.” 
O par quer ... quer expressa uma relação de: 

 

A. (   ) conclusão. 
B. (   ) alternância. 
C. (   ) explicação. 
D. (   ) adversidade. 
E. (   ) comparação. 
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Texto 2 

 

A mídia e o servidor público 
 

Eliane de F. Boscardin 
 
Talvez o maior ícone da mídia, tratando-se de serviço público, seja hoje A Grande 

Família. O protagonista, Lineu, é um servidor público "exemplar", segundo o senso comum da 
população brasileira. Não aceita propinas; não chega atrasado; não falta ao trabalho. Muito pelo 
contrário: vive o seu trabalho diariamente e, quem sabe, todas as horas do dia. De outro lado, o 
seu chefe é o "modelo comumente apresentado" de servidor público. É o próprio armador das 
"maracutaias"; o exemplo de como se utilizar do Estado para lucrar e tirar algum; o 
estereotipado "esperto" que mora em um luxuoso apartamento com banheira de 
hidromassagem. Lima Barreto não poupou o servidor público de suas radicais e irreverentes 
crônicas. Em “O Trem de Subúrbios”, de 1921, Lima escreve: 

O tal cidadão, que fala tão imponentemente de importantes questões administrativas, é 
quase um analfabeto. O que fez ele? Arranjou servir adido à repartição que cobiçava, deixando 
o lugar obscuro que ocupava, numa repartição obscura do mesmo ministério. Tinha fortes 
pistolões e obteve. O diretor, que possuía também um candidato, para a mesma causa, 
aproveitou a vaza e colocou de igual forma o seu. Há um fim de ano de complacências 
parlamentares e todos eles arrancam do Congresso uma autorização, na cauda do orçamento, 
aumentando os lugares, na tal repartição cobiçada, e mandando também aproveitar os 'adidos'. 
Está aí a importância do homenzinho que não cessa de falar como um orador. 

Lima parece nos falar de hoje. A imponência do cidadão, um burocrata que não respeita 
os outros trabalhadores e se aproveita do cargo que possui em repartições públicas para "se 
dar bem". Não precisa ser corrupto; contudo, se for, tem de fazer algo para equivaler à 
corrupção herdada pela própria sociedade. 

Porém, esse não é nem o caso do "homenzinho" de Lima Barreto. É apenas um 
"burocrata", que beira a imbecilidade que, não por meio do mérito, mas sim por meio das 
relações pessoais (amizade, família ou sexo) ou do "jogo sujo da politicagem", conseguiu galgar 
um espaço no serviço público. 

Foi em 1951/52 que Armando Cavalcanti e Klécios Caldas escreveram Maria 
Candelária, que obteve um sucesso notável graças ao embalo desse "hit carnavalesco" e por 
sua letra que atingia, em cheio, o imaginário do povo da capital: 

Maria Candelária / É alta funcionária, 
Saltou de pára-quedas, / Caiu na letra O, oh, oh, oh, oh, 
Começa ao meio-dia, / Coitada da Maria, 
Trabalha, trabalha, trabalha de fazer dó, oh, oh, oh, oh, 
À uma vai ao dentista, /Às duas vai ao café, /Às três vai ao modista, 
Às quatro assina o ponto e dá no pé, / Que grande vigarista que ela é. 
Crítica, "zombeteira", "malandra". Irônica, a letra mostra a funcionária pública "padrão". 

Uma funcionária que nunca trabalha, vigarista, que está sempre nos "trinques" da moda para, 
provavelmente, manter seu trabalho que não exige competência. Isso acaba passando uma 
ideia de que servidor não é trabalhador. 

Durante as últimas décadas, o Servidor Público tem sido alvo, por parte da mídia, de um 
processo deliberado de formação de uma caricatura, que transformou sua imagem no 
estereótipo do cidadão que trabalha pouco, ganha muito, não pode ser demitido e é 
invariavelmente malandro e corrupto. Por isso é que ainda existe o preconceito em relação ao 
servidor público. 

Ao longo desses vinte e sete anos conheci muitos servidores. Admito que alguns 
realmente representam a figura do cidadão que trabalha pouco, porém estes fazem parte de 
uma minoria. A maioria dos servidores que conheço exerce com zelo as atribuições do cargo, 
bem como, observam as normas legais e regulamentares, cumprem a carga horária e as ordens 
de seus superiores. Para os servidores que não cumprem seus deveres, a Lei 8.112/90 prevê 
as devidas punições e até demissão. 

Após a Constituição de 1988 nasceu um "novo servidor", que convive, em muitos casos, 
com o "velho servidor", aquele que não tem consciência da dimensão pública que sua tarefa 
possui, qualquer que seja ela. O novo servidor é aquele conectado com o ideal público presente 
no texto constitucional atual e tem a sua escolha determinada exclusivamente pelo mérito que 
demonstrou em concurso público de provas ou de provas e títulos. 

 

Disponível em http://www.artigonal.com/carreira-artigos/servidor-publico-um-enfoque-para-a-atualidade-
3900940.html. Acesso em 29 de fevereiro de 2012. [adaptado] 
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08) Assinale a alternativa CORRETA que melhor resume o texto 2. 
 
A. (   ) O texto traz alguns exemplos de manifestações artísticas para ilustrar a imagem que o senso 

comum possui do servidor público. Ao final, a autora defende seu posicionamento que é 
contrário ao estereótipo construído socialmente. 

B. (   ) O texto mostra o quanto a televisão tem favorecido a imagem do servidor público honesto e 
isso é fortemente criticado pela autora. 

C. (   ) O texto retrata a imagem do servidor público da década de 50 que é diferente da imagem que 
se tem atualmente. 

D. (   ) A autora faz uma narrativa que conta sua trajetória no serviço público, para mostrar o quanto a 
mídia está equivocada em relação à imagem do servidor público. 

E. (   ) O texto defende a imagem do servidor público do século passado e o do século atual veiculada 
pela mídia. 

 
09) De acordo com o texto 2, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) após a Constituição de 1988, a imagem do servidor público passou a ser revista pela mídia. 
B. (   ) os exemplos de manifestações artísticas trazidos pela autora – o seriado A Grande Família, a 

crônica de Lima Barreto e a marchinha de Armando Cavalcanti e Klécios Caldas – servem para 
mostrar o respeito da sociedade para com o servidor público. 

C. (   ) a autora, em seus vinte e sete anos de carreira pública, revela que a maioria dos servidores 
públicos são tais quais os descritos pela crônica e pela marchinha de carnaval citadas. 

D. (   ) o preconceito que ainda existe em relação ao servidor público é devido ao processo de 
formação de uma caricatura pela mídia, durante as últimas décadas. 

E. (   ) a autora mostra-se pessimista em relação ao caráter de “novos” servidores públicos, que ao 
conviverem com os “velhos”, podem acabar cedendo ao assédio e ao poder. 

 
10) Considere as proposições abaixo. 
 
I. O tema central do texto é mostrar como a imagem do servidor público tem mudado ao longo dos 

anos. 
II. A autora do texto não se posiciona criticamente a respeito da imagem que a mídia tem do servidor 

público. 
III. A autora defende o fim do preconceito contra os servidores públicos. 
 

De acordo com o texto 2, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) todas as proposições estão corretas. 
B. (   ) somente a proposição II está correta. 
C. (   ) somente a proposição III está correta. 
D. (   ) somente as proposições I e II estão corretas. 
E. (   ) somente as proposições II e III estão corretas. 
 
11) De acordo com o texto 2 e com as regras de pontuação, indique se as frases abaixo são 

verdadeiras (V) ou falsas (F). 
 
(   ) As aspas utilizadas em o estereotipado “esperto” (linha 07), “O Trem de Subúrbios” (linha 09) e 

funcionária pública “padrão” (linha 35) têm a mesma função. 
(   ) As vírgulas utilizadas em que transformou sua imagem no estereótipo do cidadão que trabalha 

pouco, ganha muito, não pode ser demitido e é invariavelmente malandro e corrupto. (linhas 40 – 
42) têm como função separar uma sequência de orações que compartilham o mesmo sujeito. 

(   ) Os parênteses utilizados em mas sim por meio das relações pessoais (amizade, família ou sexo) 
(linhas 23 – 24) poderiam ser substituídos por travessões, já que estão relacionados a uma 
explicação do que a autora quer dizer por relações pessoais. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 

A. (   ) F – F – V 
B. (   ) V – F – F 
C. (   ) V – V – V 
D. (   ) F – V – F 
E. (   ) F – V – V 
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12) Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com o texto 2. 
 
A. (   ) O sujeito da oração O protagonista, Lineu, é um servidor público "exemplar", segundo o 

senso comum da população brasileira. (linhas 02 – 03) é somente Lineu. 
B. (   ) Em um burocrata que não respeita os outros trabalhadores e se aproveita do cargo que 

possui em repartições públicas para "se dar bem" (linhas 18 – 20), que se refere, 
respectivamente, a burocrata e trabalhadores. 

C. (   ) A elipse do sujeito em É apenas um "burocrata", que beira a imbecilidade (linhas 22 – 23) 
não causa prejuízo à coesão do texto. 

D. (   ) No período Durante as últimas décadas, o Servidor Público tem sido alvo, por parte da 
mídia, de um processo deliberado de formação de uma caricatura, que transformou sua 
imagem no estereótipo do cidadão que trabalha pouco (linhas 39 – 41), que se refere a 
caricatura. 

E. (   ) Em o "velho servidor", aquele que não tem consciência da dimensão pública que sua tarefa 
possui, qualquer que seja ela. (linhas 51 – 52), os pronomes sua e ela possuem o mesmo 
referente. 

 
13) Considere as proposições abaixo. 
 

I. O sufixo –mente utilizado em palavras como diariamente e imponentemente une-se ao 
radical para transformar um advérbio em adjetivo. 

II. O sufixo –inho utilizado na palavra homenzinho, embora tenha função de criar um 
diminutivo, no texto é utilizado para criar um efeito de ironia. 

III. Os prefixos –an e –in, utilizados em palavras como analfabeto e invariavelmente, 
significam negação. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) Somente as proposições II e III estão corretas. 
B. (   ) Somente a proposição III está correta. 
C. (   ) Todas as proposições estão corretas. 
D. (   ) Somente as proposições I e II estão corretas. 
E. (   ) Somente as proposições I e III estão corretas. 
 
14) Assinale a alternativa na qual a palavra da direita substitui a da esquerda, no texto 2, sem 

prejuízo do sentido.  
 

A. (   )  Propinas (linha 3)  Favores  

B. (   )  Mídia (linha 1) Meios de comunicação 

C. (   )  Notável (linha 27) Desprezível 

D. (   )  Trabalhador (linha 38) Assalariado 

E. (   )  Tarefa (linha 51) Dever de casa 

 
15) Assinale a alternativa em que há a presença de um período composto, formado por uma 

oração principal e uma oração subordinada. 
 
A. (   ) Os servidores cumprem sua carga horária e trabalham seriamente. 
B. (   ) Talvez o maior ícone da mídia seja hoje A Grande Família. 
C. (   ) Porém, esse não é nem o caso do "homenzinho" de Lima Barreto. 
D. (   ) Não aceita propinas; não chega atrasado; não falta ao trabalho. 
E. (   ) O tal cidadão, que fala tão imponentemente de importantes questões administrativas, é 

quase um analfabeto. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
16) Em relação às partes básicas de uma câmera de cinema e televisão, é CORRETO afirmar que 

elas se constituem de: 
 
A. (   ) obturador e diafragma. 
B. (   ) obturador e visor.  
C. (   ) corpo e objetivas. 
D. (   ) objetivas e diafragma. 
E. (   ) corpo e diafragma.  
 
17) Um profissional que dirige a fotografia de um filme precisa conhecer também técnicas de 

direção de imagens, pois estas estão diretamente ligadas ao produto realizado pelo diretor de  
fotografia. Neste aspecto, há dois tipos de direção de imagens.  
Assinale a alternativa CORRETA quanto a esses dois tipos. 

 
A. (   ) Dinâmica e Estática. 
B. (   ) Neutra e Constante. 
C. (   ) Quadro Parado e Sequencial. 
D. (   ) Constante e Contrastante. 
E. (   ) Neutra e Contrastante. 
 
18) Em cinema e televisão, um conceito essencial é o de eixo de ação.  

Assinale a definição que descreve CORRETAMENTE o processo de estabelecer o eixo de 
ação da cena. 

 
A. (   ) Estabelecer uma linha imaginária horizontal e outra vertical entre os dois atores mais 

próximos da câmera e fixar o foco nas intersecções destas linhas, num arco de 360 graus. 
B. (   ) Desenhar uma linha imaginária entre os dois atores mais próximos da câmera de lados 

opostos da imagem e estabelecer um arco de 180 graus de um dos lados dos atores.   
C. (   ) Desenhar duas linhas imaginárias, acima e abaixo, entre os dois atores mais próximos da 

câmera e estabelecer um arco de 90 graus de um dos lados dos atores.   
D. (   ) Estabelecer uma linha imaginária entre os dois atores mais próximos da câmera e fixar o 

foco nas intersecções destas linhas, estabelecendo um arco de 180 graus. 
E. (   ) Desenhar linhas imaginárias entre os dois atores mais próximos da câmera e estabelecer 

um arco de 180 graus, partindo sempre do lado esquerdo de um dos atores. 
 
19) Em cinema e televisão, é CORRETO afirmar que a iluminação triangular, também chamada de 

três pontos, refere-se ao:  
 
A. (   ) posicionamento da iluminação de acordo com as funções de luz frontal, luz fria e luz 

lateral. 
B. (   ) posicionamento da iluminação de acordo com as funções de luz à frente, luz no alto e luz 

artificial. 
C. (   ) posicionamento da iluminação de acordo com as funções de luz halógena, luz direcional e 

contraluz.  
D. (   ) posicionamento da iluminação de acordo com as funções de luz de preenchimento, luz 

suave e luz lateral.  
E. (   ) posicionamento da iluminação de acordo com as funções de luz-chave, contraluz e luz de 

preenchimento. 
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20) Em cinema, é CORRETO afirmar que key light, segundo a definição inglesa, ... 
 
A. (   ) tanto pode ser a luz principal de um refletor de ataque como a luz desse refletor medida 

perto do objeto ou ator.  
B. (   ) é a chave de luz embutida numa câmera para medir a temperatura da cor perto do objeto 

ou ator. 
C. (   ) tanto pode ser um refletor de luz quanto o controle geral que abre o sistema de iluminação 

da cena. 
D. (   ) é a chave mestra que abre o dispositivo da câmera para medir a luz do objeto ou do ator 

na cena. 
E. (   ) tanto pode ser o modelo helicoidal do refletor que ataca a luz que vem de trás do objeto ou 

do ator como a luz da cena.  
 
21) Assinale a alternativa CORRETA. 

Para a cinematografia, há dois fenômenos que garantem a existência da imagem em 
movimento. São eles: 

 
A. (   ) o diafragma e a câmera escura interna. 
B. (   ) a percepção do olho e a sensibilidade da luz. 
C. (   ) a cinefrequência e o fenômeno da entropia.  
D. (   ) a persistência retiniana e o fenômeno phi.  
E. (   ) o fenômeno da luz e o da reação química da película.  
 
22) Chamamos cores quentes aquelas que se inserem entre o amarelo, o laranja e o vermelho, e 

cores frias as que ficam entre os azuis e os verdes.  
Assinale a alternativa que corresponde à relação CORRETA entre as cores quentes e sua 
temperatura. 

 
A. (   ) Às cores quentes correspondem as temperaturas médias. 
B. (   ) Às cores frias correspondem as temperaturas baixas. 
C. (   ) Às cores quentes correspondem as temperaturas altas.  
D. (   ) Às cores neutras correspondem as temperaturas médias.  
E. (   ) Às cores quentes correspondem as temperaturas baixas. 
 
23) O uso de filtros é essencial para corrigir a luz que emana de diferentes fontes. Com base no 

conhecimento sobre o efeito de filtros no cinema, assinale a afirmativa CORRETA. 
 
A. (   ) O filtro polarizador tem a finalidade principal de intensificar a luz captada pela câmera.  
B. (   ) O filtro de densidade neutra tem a finalidade de reduzir a intensidade da luz em graus 

variáveis. 
C. (   ) O filtro azul é usado para reduzir a intensidade da cor do horizonte, tomada à luz do dia. 
D. (   ) O filtro laranja é útil para reduzir o efeito do nascer e pôr do sol em ambientes durante o 

verão. 
E. (   ) O filtro ultravioleta é utilizado para corrigir as sombras acentuadas na paisagem em 

ambientes naturais. 
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24) O deslocamento de câmeras é um elemento importante na linguagem audiovisual. A coluna 1 
apresenta os nomes do movimento e a coluna 2, o efeito por eles produzidos. Relacione as 
colunas. 

 
Coluna 1 Coluna 2 

I. Travelling 
II. Panorâmica 

III. Mergulho  
IV. Chicote 
V. Dolly  

A. Movimento de cima para baixo em relação ao assunto.  
B. Movimento acompanhando o deslocamento do assunto. 
C. Movimento brusco em relação ao assunto. 
D. Movimento para frente ou para trás em relação ao assunto. 
E. Movimento horizontal fixo no eixo da câmera. 

 
Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE as relações entre as colunas. 

 
A. (   ) I-C; II-A; III-B; IV-D; V-E 
B. (   ) I-D; II-E; III-C; IV-A; V-B 
C. (   ) I-B; II-E; III-A; IV-C; V-D 
D. (   ) I-A; II-B; III-D; IV-E; V-C 
E. (   ) I-E; II-D; III-B; IV-C; V-A 
 
25) O enquadramento é um dos elementos importantes da linguagem audiovisual: ele se traduz 

pelo conjunto de planos que lhes dão sentido. A coluna 1 apresenta os planos e a coluna 2, 
os modos de enquadramento. Relacione as colunas. 

 
Coluna 1 Coluna 2 

I. Plano  
II. Plano Americano  

III. Plano Médio  
IV. Plano Próximo  
V. Close-up  

A. Enquadra aproximadamente metade do assunto. 
B. Enquadra um detalhe significativo do assunto.  
C. Enquadra todo o ambiente dando pouco destaque ao 

assunto. 
D. Enquadra aproximadamente dois terços do assunto. 
E. Enquadra aproximadamente um terço do assunto. 

 
Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE as relações entre as colunas. 

 
A. (   ) I-B; II-E; III-A; IV-D; V-C 
B. (   ) I-D; II-C; III-E; IV-B; V-A 
C. (   ) I-A; II-B; III-C; IV-D; V-E 
D. (   ) I-E; II-A; III-D; IV-C; V-B 
E. (   ) I-C; II-D; III-A; IV-E; V-B 
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26) O uso da câmera é essencial para a significação e o sentido da linguagem audiovisual. Tanto 
é verdade que, em algumas cenas, a câmera assume aspectos distintos e parece “ter vida 
própria”, incorporando movimentos mais dinâmicos. A coluna 1 apresenta alguns tipos de 
movimentos de câmera e a coluna 2, os respectivos resultados que são obtidos ao realizá-
los. Relacione as colunas. 

 
Coluna 1 Coluna 2 

I. Steady-Cam  
II. Grua 

III. Travelling  

A. Toma o assunto do alto e pode fazer um sobrevoo na cena. 
B. Acompanha o assunto vertical, frontal ou horizontalmente. 
C. Acompanha o assunto passo a passo, no mesmo ritmo e 

cadência. 
 

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE as relações entre as colunas. 
 
A. (   ) I-B; II-A; III-C 
B. (   ) I-C; II-A; III-B 
C. (   ) I-A; II-C; III-B 
D. (   ) I-C; II-B; III-A 
E. (   ) I-B; II-C; III-A 
 
27) Plano, enquadramento, angulação, corte e sonoplastia são termos usados no cinema e no 

audiovisual. Entretanto, além de simples nomenclaturas, são também elementos de 
construção de sentido. Com base nestas premissas, assinale a afirmação que define 
CORRETAMENTE a linguagem cinematográfica. 

 
A. (   ) Constitui-se de procedimentos visuais e sonoros articulados esteticamente para construir 

uma narrativa significante. 
B. (   ) É o conjunto de procedimentos técnicos constituído por meio de câmeras e destinado a 

documentar uma sequência cenográfica. 
C. (   ) Constitui-se de um roteiro ou história que se utiliza de uma sequência lógica para produzir 

sentido. 
D. (   ) Constitui-se de planos sequenciados destinados a narrar uma história roteirizada por um 

autor. 
E. (   ) Constitui-se de regras absolutas e constantes destinadas a narrar uma história autoral. 
 
28) Um conceito essencial para a produção audiovisual é o plano. Tomando por referência a 

gramática cinematográfica, assinale a alternativa que conceitua plano CORRETAMENTE. 
 
A. (   ) É uma tomada realizada a partir de uma dos diferentes tipos de objetivas usadas pelo 

câmera-man. 
B. (   ) É uma unidade de uniformização da imagem que faz parte de uma sequência narrativa. 
C. (   ) É a menor porção da narrativa audiovisual da qual temos notícia na constituição de um 

produto animado. 
D. (   ) É o movimento da câmera empregado para identificar personagens, espaço e narrativa.  
E. (   ) É uma unidade de significação do audiovisual resultante de um enquadramento realizado a 

uma dada distância. 
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29) Assinale a alternativa que conceitua CORRETAMENTE o ângulo de câmera chamado point-
of-view (ponto de vista ou pov).  

 
A. (   ) Filma na perspectiva de mostrar uma visão geral do cenário, posicionada no alto do set. 
B. (   ) Filma na perspectiva de um personagem em particular, presente na cena.   
C. (   ) Filma a cena partindo do olhar do ator e faz giro sobre a sua cabeça num arco de 360 

graus. 
D. (   ) Filma em travelling para mostrar a visão de um personagem em particular.   
E. (   ) Filma a cena na perspectiva de um personagem que não está na cena.   
 
30) Assinale a alternativa CORRETA. 

Para filmar planos em close-up de dois atores que estão um à frente do outro (closes opostos 
objetivos), as câmeras devem ser posicionadas muito próximas da lateral dos atores, a ... 

 
A. (   ) 90 graus. 
B. (   ) 60 graus. 
C. (   ) 75 graus. 
D. (   ) 45 graus. 
E. (   ) 80 graus. 
 
31) Na linguagem cinematográfica têm-se os planos closes cut-in, que podem ser filmados de 

quatro ângulos de câmera. Assinale a alternativa que aponta CORRETAMENTE estes quatro 
modos. 

 
A. (   ) Objetivo, subjetivo, sobre o ombro, ponto de vista. 
B. (   ) Plongê, contra-plongê, lateral, frontal. 
C. (   ) Alto, baixo, superior, inferior. 
D. (   ) Longitudinal, helicoidal, transversal, contínuo. 
E. (   ) Sequencial, cortado, interrompido, contínuo. 
 
32) No audiovisual, como o próprio nome indica, há elementos da ordem do audível e do visível, 

logo, uma obra deste tipo deve conter tanto sons quanto imagens. Com base nessa 
explanação, assinale a alternativa que descreve CORRETAMENTE a relação som e imagem 
no cinema. 

 
A. (   ) O som e a imagem, em audiovisual, são autônomos e permanecem autônomos durante 

todo o tempo. Cada cena tem seu tema e o fundo sonoro serve apenas para dar destaque 
à cena. 

B. (   ) O clima de uma cena audiovisual é constituído mais pela sonorização de fundo, com ruídos 
ou músicas, do que pela imagem que mostra. Uma imagem, por si só, não é tão eficiente 
quanto a imagem sonorizada. 

C. (   ) O audiovisual, como temos visto ultimamente, é baseado quase que exclusivamente em 
bons atores. Tanto a imagem cenográfica quanto a sonoplastia são pouco relevantes 
quando se tem atores competentes. 

D. (   ) Som e imagem são integrantes da produção audiovisual, como o corpo de atores, o 
cenário, a iluminação, os figurinos e os demais elementos desta produção. Som e imagem 
são apenas uma parte da produção audiovisual.  

E. (   ) Embora o som e a imagem sejam autônomos em si mesmos, no contexto da narrativa 
audiovisual eles devem atuar sincronicamente, ou seja, agir de modo sincrético, na 
construção de uma só significação. 
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33) O Diretor de Fotografia é um dos responsáveis pela identidade da produção audiovisual. 
Assinale a alternativa que define CORRETAMENTE as funções deste profissional. 

 
A. (   ) Dirige o filme dando-lhe o caráter final. Analisa o roteiro e as condições de produção 

audiovisual. Determina as atividades do câmera-man, do cenógrafo e demais 
colaboradores. 

B. (   ) Responsável pela administração técnica do audiovisual. Contata figurinistas, cenógrafos, 
operadores de câmera para definir o perfil e o caráter da produção cinematográfica. 

C. (   ) Responsável pela técnica e estética do produto. Define, em conjunto com o Diretor, o 
roteiro de produção; determina o tipo de luz e de iluminação ambiente; os equipamentos, 
lentes, filtros, tipo de registro e processo de documentação e edição audiovisual. 

D. (   ) Organiza a iluminação da cena, define os equipamentos necessários à produção 
audiovisual, seleciona e contrata equipe de profissionais para a realização das diferentes 
tarefas. 

E. (   ) Determina o roteiro de produção audiovisual. Analisa, com o Diretor, as cenas mais 
importantes e define o tipo de luz necessário para realizá-las. Atua no backstage para dar 
continuidade às cenas. 

 
34) Na Teoria do Cinema existem expressões que já são quase do senso comum devido ao seu 

grande emprego nas produções audiovisuais. Na tabela abaixo a coluna 1 apresenta 
algumas destas expressões e a coluna 2 as respectivas definições.  

 
Coluna 1 Coluna 2 

I. Teoria do auteur 

II. Mimetismo 

III. Mise-en-scène 

A. A tomada ou o movimento de câmera deve ser único. 
B. Ação que imita a realidade da vida.  
C. A voz do pensamento que um ator mantém para 

permanecer no personagem e concentrado. 
D. Soma da iluminação, marcação de cena, uso da câmera e 

composição que produz a imagem dramática do filme.  
E. Ideia de que uma mente controla a identidade criativa do 

filme. 
 

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE as relações entre as colunas. 
 
A. (   ) I-E; II-B; III-D 
B. (   ) I-A; II-E; III-C 
C. (   ) I-D; II-C; III-B 
D. (   ) I-B; II-D; III-A 
E. (   ) I-C; II-A; III-E 
 
35) O Diretor de Fotografia deve dispor de agentes colaboradores para a execução das atividades 

inerentes à produção audiovisual. Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE 
apenas os profissionais que o auxiliam. 

 
A. (   ) Assistente de direção, cenógrafo, figurinista, continuísta, eletricista. 
B. (   ) Assistente de iluminação, figurinista, câmera-man, maquinista, continuísta. 
C. (   ) Maquinista, continuísta, diretor de arte, cenógrafo, figurinista. 
D. (   ) Eletricista, maquinista, assistente de iluminação, assistente de câmera. 
E. (   ) Eletricista, maquinista, produtor, editor, assistente de cenografia. 
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36) Na última premiação do Oscar, em fevereiro de 2012, um filme homenageou um dos criadores 
do cinema. Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE, respectivamente, o título 
do filme, seu diretor e o homenageado. 

 
A. (   ) “O Artista” – Michel Hazanavicius – Douglas Fairbanks. 
B. (   )  “A invenção de Hugo Cabret” – Michel Hazanavicius – George Melies. 
C. (   )  “O Artista” – Martin Scorsese – Douglas Fairbanks. 
D. (   )  “O Artista” – Michel Hazanavicius – George Melies. 
E. (   ) “A invenção de Hugo Cabret” – Martin Scorsese – George Melies. 
 
37) O surgimento do cinema contou com a participação de diferentes inventores, cujo trabalho se 

consolidou ao longo do tempo. Alguns nomes são notáveis como precursores deste invento. 
Com base na história do cinema, assinale a alternativa que identifica CORRETAMENTE 
alguns destes inventores, em fins do século XIX. 

 
A. (   ) Louis Aimée Augustin Le Prince, Thomas Alva Edison, William Kennedy Laurie Dickson, 

August Lumière, Louis Lumière, Robert Willian Paul. 
B. (   ) Louis Lumière, August Lumière, Charles Chaplin, Thomas Alva Edison, Edwin Stanton 

Porter. 
C. (   ) Thomas Alva Edison, August Lumière, Edwin Stanton Porter, David Llewelyn Wark Griffitt, 

Robert Willian Paul. 
D. (   ) Louis Lumière, Robert Willian Paul, Charles Chaplin, Edwin Stanton Porter, David Llewelyn 

Wark Griffitt. 
E. (   ) August Lumière, Louis Lumière, Charles Chaplin, Edwin Stanton Porter, Thomas Alva 

Edson. 
 
38) Seguindo a gramática audiovisual, relacione os termos apresentados na coluna 1 com as 

definições exibidas na coluna 2.  
 

Coluna 1 Coluna 2 
 

I. Setup 

II. Stand-in  

III. OS 

A. Pessoa que fica no lugar de um ator durante os ensaios de luz e 
câmera ou em outras situações que envolvam habilidades 
especiais.  

B. Combinação de lente específica, posicionamento da câmera e 
composição para produzir uma tomada específica. 

C. Série de imagens-chave esboçadas para sugerir como um 
conjunto de cenas que poderão ser filmadas.  

D. Fora da tela (offscreen) ou sobre o ombro (overshoulder) 
dependendo do contexto. 

E. Discurso recriado que está em total sincronia com o falante. 
 

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE as relações entre as colunas. 
 
A. (   ) I-C; II-C; III-C 
B. (   ) I-B; II-A; III-D 
C. (   ) I-A; II-D; III-B 
D. (   ) I-E; II-B; III-E 
E. (   ) I-D; II-E; III-A 
 



UFSC 2012 – DIRETOR DE FOTOGRAFIA Página 15 
 

� 

39) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. 
 Qual é o termo que define o lugar em que ocorre a ação? 
 
A. (   ) Tomada. 
B. (   ) Locação. 
C. (   ) Continuidade. 
D. (   ) Cena. 
E. (   ) Sequência. 
 
40) A cor e a temperatura da cor são elementos de grande importância na cinegrafia e na 

fotografia de uma imagem. Sobre o assunto, é CORRETO afirmar que a temperatura da cor é 
medida em graus...  

 
A. (   ) Fahrenheit.  
B. (   ) Celsius.  
C. (   ) Kelvin.  
D. (   ) Candela. 
E. (   ) LUX.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada) 

 

QUESTÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

RESPOSTAS                     
 

QUESTÕES 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

RESPOSTAS                     
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