
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIZAÇÃO DE PESSOAS 
 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 035/DDPP/2012 
 

CARGO: FOTÓGRAFO 
 

INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS 
 

Atenção: NÃO ABRA este caderno antes de autorizado pelo fiscal 
 
1. O tempo total concedido para a resolução desta prova (Língua Portuguesa + 

Conhecimentos Específicos) é de 3 (três) horas, incluindo o tempo destinado ao 
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 
questões, no total de 40 (quarenta), está correta e se há imperfeições gráficas que possam 
causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.   

4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 
fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas do 
caderno de prova. 

5. Cada questão objetiva é apresentada com 5 (cinco) alternativas de resposta (de “A” a “E”), 
das quais apenas 1 (uma) é correta. 

6. Transcreva com caneta esferográfica, com tinta preta (preferencialmente) ou azul, as 
respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para 
efeito de correção. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro 
de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato. 

7. Questões em branco, que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras não serão 
consideradas. 

8. Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o 
porte e utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de 
relógios, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta. 

9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o seu cartão-resposta, ambos 
assinados. Você só poderá entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo a 
partir das 16h 30min. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar 
as respectivas provas e retirar-se do local simultaneamente. 

10. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última 
folha, o qual poderá ser destacado e levado com você. 

 
 

___________________________________________ 
ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A) 

 
 

INSCRIÇÃO 
 

 

 
 
 

NOME DO(A) CANDIDATO(A) 
 

 
 

CARGO/ÁREA DE ESPECIALIZAÇÃO:  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 
01) Relacione os parágrafos do texto 1 (coluna A) com indicações de seu conteúdo (coluna B). 
 

Coluna A Coluna B 
I. Primeiro parágrafo. 
II. Segundo parágrafo. 
III. Terceiro parágrafo. 

(   ) Apresentação dos tripulantes.  
(   ) Revelação de um grande desejo. 
(   ) Tomada de decisão para mudar de vida. 

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

 
A. (   ) III – II – I 
B. (   ) I – II – III 
C. (   ) III – I – II  
D. (   ) II – I – III 
E. (   ) I – III – II  
 
02) Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com o texto 1. 

 A inspiração do personagem – ter um barco onde poderia viver – veio: 
 
A. (   ) da esposa Marilda. 
B. (   ) do pesqueiro velho e enferrujado. 
C. (   ) da proposta feita pelo cunhado. 
D. (   ) das barcas de Niterói. 
E. (   ) do nome sujo na praça. 
 
  

Texto 1 
 
Otávio 
Março de 1984, véspera da partida. 
 

Do prédio onde eu trabalhava dava para ver o mar. Via as barcas irem e voltarem de 
Niterói. Sonhava em ter um barco em que eu pudesse viver nele. Não teria mais casa, ou 
endereço fixo. Mas sempre me faltava coragem, e os planos iam para a gaveta. Até que meu 
cunhado veio me visitar. Um cara no qual não se pode confiar nem um trocado para comprar 
cerveja me propôs um negócio que mudaria minha vida! 

Levei duas semanas para ter notícias do meu cunhado. Quando me dei conta, descobri 
que ele tinha me enfiado num negócio de exportação de sardinha em lata e que eu era o dono 
de um pesqueiro velho e enferrujado. Isto me arruinou! Fiquei com o nome sujo na praça, fui 
demitido e minha mulher ficou sem falar comigo. Me desesperei. Saí meio sem rumo, 
cambaleando entre os carros e fui parar no parapeito da estação das barcas. Foi quando vi a 
barca. Linda. Lembrei do meu sonho. O sonho do barco. O sonho de liberdade. Por que adiar 
mais? O destino desamarrou meus laços, cortou minhas raízes e havia me empurrado até ali. 
Fez tudo por mim e eu não tinha percebido. Agora era a minha vez! 

Uma semana de providências e estávamos prontos para partir. A bordo do veleiro, eu, 
Marilda, meus filhos David e Felipe, e minha sogra, dona Guiomar, que eu chamava 
carinhosamente “A Coisa”, embora Marilda não gostasse. Temos comida congelada para a 
primeira semana. Depois a gente se vira. 
 
PAIVA, Cláudio. Inferno no mar: o diário de bordo da família Schoeller. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995. p. 9-14. 
[texto adaptado] 
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03) Assinale a alternativa que pode substituir CORRETAMENTE a oração “[...] e os planos iam 
para a gaveta” (sublinhada no texto 1) sem que o sentido do texto se altere. 

 
A. (   ) [...] e os planos eram arquivados no almoxarifado. 
B. (   ) [...] e os papéis ficavam guardados na gaveta. 
C. (   ) [...] e os planos eram jogados fora. 
D. (   ) [...] e os papéis iam para o armário. 
E. (   ) [...] e os planos eram deixados para uma outra oportunidade. 
 
04) Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com o texto 1. 
 
A. (   ) O sonho de liberdade de Otávio era sair pelo mundo sem destino certo. 
B. (   ) Graças ao cunhado, um amigo confiável de Otávio, o negócio de pescados foi rentável. 
C. (   ) A família partiu em viagem no pesqueiro velho e enferrujado que Otávio adquiriu por 

influência de seu cunhado. 
D. (   ) O narrador comemorou ao ser demitido de seu trabalho, pois só assim ele poderia realizar 

seu sonho. 
E. (   ) Há anos a família de Otávio estava se organizando para a grande viagem. 
 
05) Considere as afirmativas abaixo, referentes ao texto 1, e assinale a alternativa CORRETA. 
 
A. (   ) Na frase “Do prédio onde eu trabalhava dava para ver o mar.” pode-se substituir a palavra 

sublinhada por defronte ao qual sem alteração de sentido. 
B. (   ) A frase “Depois a gente se vira.” quer dizer que depois que a comida acabar o barco será 

virado em outra direção. 
C. (   ) No trecho “ele tinha me enfiado num negócio de exportação de sardinha em lata”, a palavra 

sublinhada é a contração de em com um. 
D. (   ) A palavra “barca” pode ser substituída por “transatlântico” em todas as ocorrências sem 

que o sentido do texto 1 se altere. 
E. (   ) Nas duas orações “Fez tudo por mim e eu não tinha percebido.” há um sujeito oculto e um 

sujeito indeterminado. 
 
  

Texto 2 
 
Otávio 
Abril de 1984, Baía de Guanabara. 
 

Sinto-me um homem livre agora. Nada de gravatas, escritório cheio de fumaça, fax 
cuspindo papel, telefones gritando para serem atendidos, secretárias maravilhosas com 
vestidos apertados e decotes de tirar o fôlego que a qualquer hora podem explodir... Epa! É 
melhor não escrever isso. Cadê a borracha? Marilda, você viu a borracha? As crianças 
pegaram? Felipe, você pegou a borracha do papai? Seu irmão jogou na água? Por que ele fez 
isso? Fez de sacanagem? Eu vou dar uma surra nesse garoto. Cadê meu chinelo, Marilda? 
Quem jogou meu chinelo na água? Que inferno! 
 
Felipe 
Abril de 1984, Baía de Guanabara ainda! 
 

Estamos há uma semana rodando em círculos em frente ao cais. Papai não sabe pilotar 
esse barco coisa nenhuma! Ele diz que é um problema no leme. Mentira. Ele é que é burro 
mesmo. A gente não para de rodar. Mamãe já vomitou o barco todo. Daqui a pouco a gente 
não vai ter mais onde ficar. Aí a gente volta. Maneiro. 
 
PAIVA, Cláudio. Inferno no mar: o diário de bordo da família Schoeller. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995. p. 16. [texto 
adaptado] 
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06) De acordo com os depoimentos de Otávio e Felipe, texto 2, indique se são verdadeiras (V) ou 
falsas (F) as afirmativas abaixo. 

 
(   ) Existe uma total harmonia entre os tripulantes do veleiro. 
(   ) Todos os tripulantes estão felizes em fazer esta viagem. 
(   ) Otávio é um marinheiro experiente que conhece como ninguém a Baía de Guanabara. 
(   ) Felipe espera que, em breve, o pai desista da viagem. 
(   ) Felipe acredita que o barco apresenta problemas que os impedem de seguir viagem. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 
A. (   ) F – V – V – F – V 
B. (   ) F – F – F – V – F 
C. (   ) F – V – V – V – V 
D. (   ) V – F – F – F – F  
E. (   ) V – F – F – V – F 
 
07) Analise as expressões do texto 2: 
 
I. Fax cuspindo papel. 
II. Telefones gritando. 
III. Secretárias maravilhosas. 
IV. Decotes que podem explodir. 
 

Assinale a alternativa que relaciona apenas as expressões que apresentam um sentido 
diferente daquele em que são usualmente empregadas. 

 
A. (   ) Somente I, II e III estão corretas. 
B. (   ) Somente II, III e IV estão corretas. 
C. (   ) Somente I, III e IV estão corretas. 
D. (   ) Somente I, II e IV estão corretas. 
E. (   ) I, II, III e IV estão corretas. 
 
08) Assinale a alternativa na qual o verbo “haver” em “Estamos há uma semana rodando em 

círculos em frente ao cais.” foi substituído e a frase permanece CORRETA, de acordo com a 
norma padrão escrita, sem alteração de sentido. 

 
A. (   ) Estamos a uma semana rodando em círculos em frente ao cais. 
B. (   ) Estamos desde uma semana rodando em círculos em frente ao cais. 
C. (   ) Existe uma semana que estamos rodando em círculos em frente ao cais. 
D. (   ) Fazem uma semana que estamos rodando em círculos em frente ao cais. 
E. (   ) Faz uma semana que estamos rodando em círculos em frente ao cais. 
 
09) Assinale a alternativa CORRETA. No texto 2, as reticências após a palavra “explodir...”: 
 
A. (   ) indicam que a frase foi interrompida por dúvida ou hesitação. 
B. (   ) separam orações coordenadas que se opõem quanto ao sentido. 
C. (   ) isolam uma palavra que não se encaixa na sequência lógica do enunciado. 
D. (   ) indicam mudança de interlocutor. 
E. (   ) separam orações coordenadas. 
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10) Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A. (   ) Em “Ele diz que é um problema no leme.” o verbo dizer tem como referente leme. 
B. (   ) Em “Fez de sacanagem?” o sujeito oculto do verbo fazer é Felipe. 
C. (   ) Em “Sinto-me um homem livre agora.” o verbo sentir e o pronome me têm o mesmo 

referente. 
D. (   ) O sujeito da oração “[...] que a qualquer hora podem explodir...” é apenas vestidos. 
E. (   ) Considerando os dois verbos da oração “Ele é que é burro mesmo.”, o infinitivo do primeiro 

é ser e o do segundo é estar. 
 
 

 
 
11) Os textos acima fazem parte de um diário de bordo. Leia as características abaixo. 
 
I. Expressividade informal.  
II. Atribuição de franqueza, pelo locutor, ao discurso produzido. 
III. Presença de referentes afetivos. 
IV. Caráter subjetivo. 
V. Negociação de tomadas de posição. 
 

Assinale a alternativa que apresenta as características CORRETAS do gênero “diário”. 
 
A. (   ) Somente I, II, III e IV estão corretas. 
B. (   ) Somente I, III e IV estão corretas. 
C. (   ) Somente II, III e V estão corretas. 
D. (   ) Somente I, III, IV e V estão corretas. 
E. (   ) Somente II, IV e V estão corretas. 
 
  

Texto 3 
 
Otávio 
Junho de 1994. 
 

Entramos na Baía de Guanabara de manhã cedo. Havia um certo nevoeiro e o vento 
soprava frio. Marilda e as crianças estavam debruçadas no convés, loucos para ver alguma 
coisa familiar, algum pedaço de terra, qualquer coisa que há dez anos deixamos para trás. De 
repente o vento varreu o nevoeiro e o Pão de Açúcar apareceu enorme bem na nossa frente! 
Parecia maior do que nunca (deve ter crescido um pouco nesses dez anos). Marilda abriu o 
berreiro emocionada. As crianças pulavam e gritavam como apaches comemorando nossa 
volta. Eu me contive. Guardava minha saudade para o melhor. Entramos mais um pouco na 
enseada e lá estava ela: a barca! A barca cheia de passageiros que vinha e voltava como há 
dez anos. A barca que me inspirou a largar tudo e me aventurar no mar. Lá estava ela, 
cruzando a água suja da Baía de Guanabara sem perder a majestade. Tive vontade de beijá-la 
na boca! – se ela tivesse uma. 
 
PAIVA, Cláudio. Inferno no mar: o diário de bordo da família Schoeller. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995. p. 126. 
[texto adaptado] 
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12) Considere a frase abaixo e assinale a alternativa CORRETA. 
“A barca que me inspirou a largar tudo e me aventurar no mar. Lá estava ela, cruzando a água 
suja da Baía de Guanabara sem perder a majestade. Tive vontade de beijá-la na boca! – se 
ela tivesse uma.” 

 
A. (   ) O ponto final após mar poderia ser substituído por uma vírgula sem prejuízo da norma 

padrão do português escrito. 
B. (   ) Se o pronome la for substituído por ela a frase permanece correta de acordo com a norma 

padrão do português escrito. 
C. (   ) Lá e la têm a mesma função sintática. 
D. (   ) Os pronomes ela, la e ela têm o mesmo referente. 
E. (   ) O referente de uma é barca. 
 
 
13) Na oração “As crianças pulavam e gritavam como apaches comemorando nossa volta.” as 

palavras sublinhadas podem ser classificadas, respectivamente, como: 
 
A. (   ) numeral – substantivo – adjetivo 
B. (   ) artigo – adjetivo – verbo 
C. (   ) artigo – substantivo – verbo 
D. (   ) artigo – adjetivo – substantivo 
E. (   ) preposição – substantivo – verbo  
 
 
14) Assinale a alternativa que tem o mesmo sentido da palavra “enseada”, no texto 3. 
 
A. (   ) Praia. 
B. (   ) Pequeno porto ou baía. 
C. (   ) Península. 
D. (   ) Grande porto ou baía. 
E. (   ) Iate clube. 
 
 
15) Assinale a alternativa na qual as duas frases apresentam as mesmas funções sintáticas, nesta 

ordem: sujeito/predicado/objeto direto. 
 
A. (   ) Você pegou a borracha? 

Eu vi a barca. 
B. (   ) Mandei notícias para meu cunhado. 

Lembrei do meu sonho. 
C. (   ) Quem jogou meu chinelo na água?  

Que inferno! 
D. (   ) Marilda chorou emocionada. 

Eu me contive. 
E. (   ) Isto me arruinou! 

Fez tudo por mim. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16) Em relação ao Número Guia, é CORRETO afirmar que ele é utilizado para: 
 
A. (   ) equilibrar a temperatura da cor nas fotografias com luz natural, relacionando corretamente 

a distância do objeto com o tempo da exposição. 
B. (   ) garantir o uso correto da luz do flash, com o objetivo de relacionar adequadamente a 

abertura do diafragma com a distância do objeto a ser fotografado. 
C. (   ) corrigir as cores antes de se fotografar, sempre levando em conta o relacionamento do 

enquadramento da cena com a distância do objeto.  
D. (   ) condensar ou compensar o equilíbrio das cores nas fotografias obtidas com luz artificial, 

relacionando corretamente o espaço e o tempo da exposição. 
E. (   ) corrigir o foco em cenas onde exista iluminação muito débil, para relacionar corretamente a 

distância e o ângulo com o motivo a ser fotografado. 
 
17) A tonalidade é o nível de intensidade de luz que reflete as cores numa imagem. Sobre o 

conceito de tonalidade, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) o nível de concentração de luz classifica a tonalidade em cores quentes, frias ou neutras.  
B. (   ) o nível de classificação das cores em tonalidades depende de sua temperatura em luz 

natural. 
C. (   ) o nível de concentração das cores independe da quantidade de luz no objeto fotografado. 
D. (   ) o nível de intensidade de luz num objeto não define a temperatura da cor, nem a 

tonalidade. 
E. (   ) o nível de intensidade de cores é multiplicado para se conseguir a tonalidade exata. 
 
18) Sobre o Grande Plano (GP) em fotografia, é CORRETO afirmar que é o plano em que a figura 

humana ocupa: 
 
A. (   ) 1/3 do quadro. 
B. (   ) todo o quadro. 
C. (   ) o meio do quadro. 
D. (   ) 3/4 do quadro. 
E. (   ) 2/3 do quadro. 
 
19) Na história da fotografia de imprensa, há grandes nomes que ajudaram a construí-la e a definir 

as suas características. O francês Henri Cartier-Bresson foi um deles.  
Assinale a alternativa que define CORRETAMENTE o diferencial que notabilizou este mestre 
reconhecido mundialmente... 

 
A. (   ) pelo pioneirismo em realizar malabarismos incríveis para fotografar cenas inusitadas. 
B. (   ) por suas fotos coloridas, manipuladas com efeitos de luz e sombras. 
C. (   ) por ter sugerido a tese do “momento decisivo” para captura da fotografia. 
D. (   ) por ter criado o método de “zonas”, que captura com mais precisão os tons das cores. 
E. (   ) por sugerir a proximidade do fotógrafo com a cena, nas guerras: “Senão a foto não fica 

boa.” 
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20) As câmeras digitais do tipo compacto já agregam tecnologias importantes, como objetivas com 
recursos de zoom. Sobre os tipos de zoom oferecidos por essas máquinas, é CORRETO 
afirmar que:  

 
A. (   ) o zoom óptico representa a capacidade real de aproximação da objetiva, sem perda de 

resolução; o zoom digital aumenta o poder de aproximação da objetiva, mas compromete a 
resolução. 

B. (   ) o uso do zoom digital é melhor e mais adequado na maioria das situações, pois além de 
proporcionar maior alcance, utiliza completamente toda a área de captação do sensor de 
imagem.  

C. (   ) o zoom óptico serve para dimensionar a distância correta entre a câmera e os objetos 
fotografados, mas pode-se melhorar e aumentar a qualidade final da imagem ao optar-se 
pelo zoom digital. 

D. (   ) o zoom óptico e o zoom digital têm a mesma capacidade de captura e aproximação; a 
principal diferença está no fato de que um funciona de forma manual e o outro de forma 
automática. 

E. (   ) o zoom digital representa a capacidade real de aproximação da objetiva, sem perda de 
resolução; o zoom óptico realiza uma aproximação falsa das cenas e ainda compromete a 
resolução. 

 
21) Sobre a digitalização de arquivos fotográficos, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) escâners de negativos reproduzem com maior fidelidade os tons de cinza quando 

utilizados para digitalizar fotografias p&b ampliadas em papel de fibra. 
B. (   ) para reduzir custos sem abrir mão da qualidade, pode-se usar escâners para documentos, 

capazes de gerar imagens em alta resolução a partir de filmes 35 mm. 
C. (   ) ao digitalizarmos diapositivos no formato 135 para impressão de livros, melhores 

resultados são obtidos quando utilizamos a resolução gráfica padrão de 72 dpi. 
D. (   ) alguns modelos de escâners de negativos podem digitalizar um fotograma de 24x36 mm 

em menos de 40 segundos, com resolução ótica de 4.000 dpi. 
E. (   ) ao digitalizarmos grande quantidade de originais fotográficos, concluímos o trabalho mais 

rapidamente se optarmos pelo formato TIFF para a saída das imagens digitais. 
 
22) Com relação à conservação e à preservação de arquivos fotográficos (fotografia analógica), 

assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE quais são as condições ambientais 
recomendadas que devem ser oferecidas pelos espaços físicos que abrigam os acervos. 

 
A. (   ) Clima seco e temperatura elevada. 
B. (   ) Clima úmido e temperatura baixa. 
C. (   ) Clima úmido e temperatura elevada. 
D. (   ) Clima úmido e temperatura ambiental. 
E. (   ) Clima seco e temperatura amena. 
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23) Os alunos das disciplinas de Fotojornalismo da UFSC utilizam câmeras fotográficas digitais do 
tipo DSRL, com sensores de 12,3 MP efetivos. Nas aulas práticas, as máquinas são 
configuradas para produzir fotografias com resolução de 4.288 x 2.848 pixels.  
Com relação ao arquivamento das imagens produzidas nesta configuração específica, 
identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo. 

 
(   ) Produzem, sempre, os menores arquivos, em MB, nos HDs e cartões de memória. 
(   )  Disquetes de 3.5” de alta densidade conseguem arquivar até 1.000 dessas imagens. 
(   )  O tamanho final da imagem (em MB) independe do tipo de formato de arquivo escolhido. 
(   )  O formato de arquivo selecionado interfere na qualidade final da imagem obtida. 
(   ) A capacidade (em GB) dos cartões de memória influencia na velocidade de gravação das 

imagens. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 
A. (   ) V – F – V – V – F 
B. (   ) F – F – F – V – F 
C. (   ) F – V – F – V – F 
D. (   ) F – V – V – F – V 
E. (   ) V – V – F – F – V 
 
24) Assinale a alternativa CORRETA. 

19 de agosto é considerado o Dia Internacional da Fotografia porque nesta data... 
 
A. (   ) Nicephore Nièpce produziu aquela que é considerada a primeira imagem fotográfica da 

História, em 1826. 
B. (   ) Henry Fox-Talbot divulgou, em Londres, as etapas do processo que usava para obter 

imagens, em 1839. 
C. (   ) foram tornados públicos, em Paris, os detalhes da técnica desenvolvida por Louis Jacques 

Daguerre, em 1839. 
D. (   ) D. Hércules Florence registrou em seu diário a técnica que denominou de “photographie”, 

em 1832. 
E. (   ) Hippolyte Bayard realizou a primeira exposição fotográfica da História ao exibir 30 imagens 

em Paris, em 1839. 
 
25) A década de 1920 marcou o surgimento do fotojornalismo moderno. Naquela década também 

foi lançado um novo modelo de câmera fotográfica, cujo formato e bitola de filme se tornaram 
padrão entre os fotojornalistas nas décadas seguintes.  

Assinale a alternativa que denomina CORRETAMENTE esta câmera. 
 
A. (   ) Leica. 
B. (   ) Ermanox. 
C. (   ) Hasselblad. 
D. (   ) Rolleiflex. 
E. (   ) Speed Graphic. 
 
26) Uma câmera fotográfica profissional, para adequar a luz ambiente ao registro de imagem, 

independentemente de ser do tipo analógica ou digital, deve possuir, no mínimo, três 
componentes ajustáveis.  
Assinale a alternativa que exibe CORRETAMENTE estes componentes. 

 

A. (   ) Diafragma, objetiva e profundidade de campo. 
B. (   ) Obturador, sensibilidade e distância focal. 
C. (   ) Distância focal, profundidade de campo e obturador. 
D. (   ) Diafragma, obturador e sensibilidade. 
E. (   ) Obturador, diafragma e distância focal. 
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27) Uma objetiva fotográfica tem por finalidade captar as informações luminosas do ambiente e 
transferi-las para o suporte sensível da câmera.  
Assinale a alternativa que apresenta a relação CORRETA entre distância focal e ângulo (em 
graus) de abrangência em uma câmera de 35 mm de “quadro cheio”: 

 
A. (   ) 300 mm – 46 graus; 105 mm – 23 graus; 50 mm – 8 graus. 
B. (   ) 300 mm – 23 graus; 105 mm – 46 graus; 50 mm – 8 graus. 
C. (   ) 300 mm – 12 graus; 105 mm – 24 graus; 50 mm – 48 graus. 
D. (   ) 300 mm – 8 graus; 105 mm – 16 graus; 50 mm – 32 graus. 
E. (   ) 300 mm – 8 graus; 105 mm – 23 graus; 50 mm – 46 graus. 
 
28) Assinale a alternativa CORRETA. 

Um dos modos para garantir a iluminação adequada em fotografias é o uso do flash eletrônico. 
Considerando o uso do flash em modo manual, com relação a velocidade, distância e abertura 
é necessário: 

 
A. (   ) fixar a velocidade de sincronia indicada pelo fabricante da câmera e ajustar a abertura de 

acordo com a distância em relação ao assunto a ser fotografado, usando aberturas 
menores para assuntos mais próximos e aberturas maiores para assuntos mais distantes. 

B. (   ) fixar a abertura indicada pelo manual da câmera e ajustar a sincronia da velocidade, de 
acordo com a distância em relação ao assunto a ser fotografado, sendo que devem ser 
usadas aberturas maiores para assuntos mais próximos e aberturas menores para 
assuntos mais distantes. 

C. (   ) fixar a sincronia de velocidade indicada pelo manual da câmera e ajustar a abertura, de 
acordo com a distância em relação ao assunto a ser fotografado, sendo que devem ser 
usadas aberturas maiores para assuntos mais próximos e aberturas menores para 
assuntos mais distantes. 

D. (   ) fixar a abertura indicada pelo manual da câmera e ajustar a sincronia da velocidade, de 
acordo com a distância em relação ao assunto a ser fotografado, sendo que o uso de 
aberturas menores ou maiores independe das distâncias dos assuntos a serem 
fotografados. 

E. (   ) fixar a velocidade de sincronia indicada pelo manual da câmera e ajustar a abertura de 
forma independente da distância do assunto a ser fotografado, sendo que aberturas 
menores ou maiores produzem efeitos semelhantes na imagem fotográfica obtida. 

 
29) Considerando que as câmeras fotográficas digitais estão substituindo as câmeras chamadas 

analógicas, é CORRETO afirmar que as câmeras digitais: 
 
A. (   ) modificaram radicalmente os princípios básicos da fotografia analógica e possibilitaram o 

desenvolvimento de tecnologias eficientes em relação ao registro e à documentação 
fotográfica. 

B. (   ) mantiveram os princípios básicos da fotografia analógica e limitaram o desenvolvimento de 
novas e mais eficientes tecnologias em relação ao registro e à edição fotográfica. 

C. (   ) mantiveram os princípios básicos da fotografia tradicional e possibilitaram o 
desenvolvimento de tecnologias novas e eficientes em relação ao registro e à edição 
fotográfica. 

D. (   ) modificaram os princípios básicos da fotografia analógica e dificultaram o desenvolvimento 
de tecnologias capazes de realizar registros e edição fotográfica condizentes com a 
expectativa do mercado. 

E. (   ) mantiveram os princípios básicos da fotografia analógica, entretanto, não possibilitaram o 
desenvolvimento adequado de tecnologias capazes de realizar registros fotográficos 
eficientes. 
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30) Na fotografia tradicional (analógica) é necessário variar o balanceamento dos filmes em cores 
em função das diferentes fontes de luz utilizadas. Entretanto, na fotografia digital não são 
usados filmes fotográficos. Assim, assinale a alternativa CORRETA para a seguinte situação: 
ao se fotografar em um ambiente caseiro, iluminado com lâmpadas incandescentes de 
tungstênio, deve-se ajustar o balanço de branco para: 

 
A. (   ) 6.000 graus Kelvin. 
B. (   ) 3.000 graus Kelvin. 
C. (   ) 9.000 graus Kelvin. 
D. (   ) 1.000 graus Kelvin. 
E. (   ) 10.000 graus Kelvin. 
 
 
31) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a seguinte afirmativa:  

As fotografias, analógicas ou digitais, apresentam ‘granulação’ acentuada nos registros 
quando... 

 
A. (   ) a iluminação para a tomada da imagem é muito alta. 
B. (   ) a abertura do diafragma é muito pequena para a tomada da imagem. 
C. (   ) a velocidade do obturador é muito baixa para a tomada da imagem. 
D. (   ) a sensibilidade ISO é muito alta para tomada da imagem. 
E. (   ) a sensibilidade ISO é muito baixa para a tomada da imagem.  
 
 
32) Assinale a alternativa CORRETA. 

A nitidez e a profundidade de campo da imagem fotográfica são obtidas em função da: 
 
A. (   ) abertura do diafragma. 
B. (   ) velocidade do obturador. 
C. (   ) iluminação do ambiente. 
D. (   ) distância do assunto. 
E. (   ) tamanho da objetiva. 
 
 
33) Quando se fotografa um assunto em movimento, a imagem resultante pode demonstrar o 

congelamento ou borramento, em função do ajuste de um dos componentes da câmera. 
Assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE este componente. 

 
A. (   ) Diafragma. 
B. (   ) Sensibilidade. 
C. (   ) Iluminação. 
D. (   ) Distância focal. 
E. (   ) Obturador. 
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34) A obtenção de imagens de alta definição em suportes de grande formato, tanto na tecnologia 
tradicional quanto na digital, está diretamente relacionada tanto com o tamanho do negativo 
quanto com o formato do arquivo digital utilizado.  
Com base nesta afirmação, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A. (   ) Negativo de médio formato produzido em filmes de sensibilidade alta; e arquivos digitais 

em formato JPG. 
B. (   ) Negativo de grande formato produzido em filmes de sensibilidade média; e arquivos 

digitais em formato RAW. 
C. (   ) Negativo de pequeno formato produzido em filmes de sensibilidade média; e arquivos 

digitais em formato TIFF. 
D. (   ) Negativo de médio formato produzido em filmes de sensibilidade alta; e arquivos digitais 

em formato TIFF. 
E. (   ) Negativo de pequeno formato produzido em filmes de sensibilidade alta; e arquivos digitais 

em formato JPG. 
 
35) As câmeras digitais possuem meios para visualizar e avaliar imediatamente a imagem 

realizada. Um dos recursos disponíveis para esta avaliação é capaz de informar a respeito da 
qualidade da imagem e possibilitar, inclusive, seu ajuste.  
Assinale a alternativa que identifica e apresenta CORRETAMENTE este recurso. 

  
A. (   ) O histograma é visualizado apenas no monitor do computador, onde é possível identificar 

os valores luminosos da imagem fotográfica arquivada no cartão. 
B. (   ) O LCD é o responsável pela visualização da imagem fotográfica e determina a sua 

correção de forma rápida, sempre que for necessário. 
C. (   ) O CCD é constituído de milhões de células fotoelétricas, dispostas em formato de grade, 

capazes de reter e modificar as imagens tomadas pela câmera. 
D. (   ) O CMOS possibilita reter as imagens tomadas pela câmera e retocá-las por meio de 

programas integrados, com a vantagem de consumir pouca energia. 
E. (   ) O histograma é constituído de um sistema gráfico-estatístico capaz de demonstrar e 

possibilitar a alteração das características da imagem tomada pela câmera. 
 
36) Variar o uso de objetivas é um recurso para facilitar as tomadas fotográficas em diferentes 

ambientes. As colunas 1 e 2, abaixo, relacionam o uso de diversos tipos de objetivas que são 
indicadas para situações ambientais específicas. 

 
Coluna 1 Coluna 2 

I. Grande-angular 
II. Teleobjetiva 
III. Lente normal 
IV. Lente macro 

A. Fotografia em plano próximo 
B. Fotografia em close-up 
C. Assunto distante 
D. Ambiente com pouco recuo 

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

 
A. (   ) I–B; II–A; III–C; IV–D 
B. (   ) I–A; II–D; III–B; IV–C 
C. (   ) I–D; II–C; III–A; IV–B 
D. (   ) I–C; II–B; III–D; IV–A 
E. (   ) I–B; II–A; III–D; IV–C 
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37) Um dos meios de corrigir as condições de luz para obtenção de uma imagem fotográfica 
balanceada é a utilização de filtros. A coluna 1 apresenta os tipos de filtros e a coluna 2 os 
efeitos que são obtidos ao utilizá-los.  

 Relacione as colunas 1 e 2 abaixo. 
 

Coluna 1 Coluna 2 

I. Filtro de Densidade Neutra 
II. Filtro Polarizador 
III. Filtro Azul 
IV. Filtro UV  

A. Redução do efeito de raios ultravioleta 
B. Redução da intensidade de luz 
C. Redução dos reflexos em superfícies brilhantes 
D. Redução de tons avermelhados na cena 

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

 
A. (   ) I–B; II–C; III–D; IV–A 
B. (   ) I–A; II–B; III–C, IV–D 
C. (   ) I–C; II–A; III–B; IV–D 
D. (   ) I–D; II–B; III–A; IV–C 
E. (   ) I–C; II–D; III–B; IV–A 
 
38) Aproximar-se do assunto para fotografá-lo de perto é uma técnica usual em fotografia.  

Abaixo estão listados alguns acessórios que são utilizados na prática desta técnica. São eles: 
 
I. Anel inversor  
II. Lentes close-up 
III. Fole de Extensão 
IV. Telêmetro  
V. Microscópio  
VI. Objetiva Macroscópica 
 

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE os acessórios. 
 
A. (   ) I – III – IV – VI 
B. (   ) I – III – IV – V 
C. (   ) II – IV – V – VI 
D. (   ) I – II – III – VI 
E. (   ) II – III – IV – VI 
 
39) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a afirmativa abaixo. 

Em composição fotográfica, a regra dos terços constitui-se em dividir a imagem a ser 
fotografada em três terços... 

 
A. (   ) verticais e horizontais para auxiliar o enquadramento do objeto na área central do quadro.  
B. (   ) verticais e horizontais e considerar as intersecções como opções do centro de interesse da 

imagem.  
C. (   ) verticais e horizontais para definir a melhor profundidade de campo da imagem a ser 

fotografada. 
D. (   ) verticais e horizontais e enquadrar os objetos a serem fotografados nos espaços mais 

iluminados. 
E. (   ) verticais e horizontais e utilizar essa divisão para medir o foco em cada uma das quatro 

intersecções criadas.  
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40) O processo fotográfico praticado ao longo do século XX teve como base os fundamentos de 
uma das várias técnicas pioneiras e distintas da fotografia criadas ainda na primeira metade 
do século XIX. Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE qual foi essa técnica. 

 
A. (   ) O processo criado por Daguerre. 
B. (   ) A Heliografia de Niépce. 
C. (   ) O método Positivo Direto de Bayard. 
D. (   ) A Cianotipia de Herschel. 
E. (   ) A Calotipia de Fox-Talbot. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

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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