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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. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
01) De acordo com os dados apresentados no primeiro parágrafo do Texto 1, assinale a 

alternativa CORRETA. 
 
A(   ) Manter crianças e jovens em um mesmo patamar de ensino deixou de ser um desafio 

nacional. 
B(   ) Apenas 3,8 milhões de crianças e jovens têm acesso à educação.  
C(   ) Uma minoria dos jovens entre 14 e 17 anos estão na escola.  
D(   ) Dos milhões de jovens que estão fora dos bancos escolares, 2,9 milhões deveriam cursar o 

ensino fundamental.  
E(   ) O ensino fundamental atende a grande maioria das crianças, já a pré-escola e o ensino 

médio não correspondem ao esperado. 

Texto 1 
 

Universalizar pré-escola e ensino médio ainda é desafio 
 
Por Nathalia Goulart  
 

O Brasil possui um número elevado de crianças e jovens dentro das salas de aula, mas 
a universalização do ensino ainda é um desafio nacional. De acordo com dados divulgados 
nesta terça-feira pelo movimento independente Todos Pela Educação relativos a 2010, 91,5% 
dos jovens entre 4 e 17 anos estão na escola. Isso significa que 3,8 milhões ainda não têm 
acesso à educação, sendo que 2,9 milhões deles deveriam cursar pré-escola ou ensino médio. 
Enquanto o ensino fundamental atende 96,7% das crianças, as taxas da pré-escola e do 
ensino médio ainda deixam muito a desejar: 80,1% e 83,3%, respectivamente. 

A região com menor oferta de educação é a Norte, onde apenas 69% das crianças entre 
4 e 5 anos estão na escola. Também no ensino médio, a região aparece com o pior indicador: 
só 81,3% dos jovens de 15 a 17 anos estão na escola. O Nordeste, com atendimento de 
86,3%, figura como a área com maior abrangência da pré-escola. O Sudeste apresenta o maior 
índice de inclusão no ensino médio: 85%. 

"O problema vai além da ampliação do número de vagas. Temas como evasão e atraso 
escolar deverão figurar nas agendas políticas", afirma o relatório De Olho Nas Metas 2011, do 
Todos Pela Educação. De acordo com um estudo coordenado por Marcelo Neri, da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), 67,4% dos jovens entre 15 e 17 anos que estão fora da escola dizem 
que a falta de interesse ou a necessidade de trabalhar os afastaram dos bancos escolares. 
"Fatores relacionados à oferta de educação, como falta de vaga e transporte escolar, foram 
apontados por somente 10,9% da amostra", ressalta o Todos Pela Educação. 

Outro ponto de destaque do relatório divulgado nesta terça-feira aponta para o fracasso 
da alfabetização durante os primeiros anos escolares. Os dados mostram que, em média, 
43,9% dos estudantes deixam o ciclo de alfabetização sem aprender o que deveriam em 
leitura. Na lanterna, estão as escolas públicas do Nordeste, onde a taxa chega a 63,5%. Em 
matéria de escrita, 46,6% não têm o desempenho esperado, sendo que nas unidades públicas 
nordestinas apenas uma em cada quatro crianças domina a competência. Em matemática, os 
números são ainda piores: 57,2% dos estudantes do país não conseguem fazer contas 
elementares de soma e subtração. Nas escolas públicas da região Norte, três em cada quatro 
crianças falham na tarefa. 

Parte da explicação para esse cenário está no baixo atendimento da pré-escola, já que 
a educação infantil favorece a permanência do aluno no sistema escolar e tem impactos 
comprovados no seu desempenho acadêmico futuro.  
 
Revista Veja online, publicado em 07 de fevereiro de 2012, acesso em 20 de fevereiro de 2012, disponível em 
http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/municipios-brasileiros-nao-atingem-nem-as-metas-modestas-de-educacao 
[adaptado] 
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02) Assinale a alternativa que MELHOR EXPLICA o título do Texto 1. 
 
A(   ) Tornar universal o ensino médio é um desafio para a pré-escola. 
B(   ) Atualmente não é uma tarefa fácil fazer com que todas as crianças e adolescentes 

frequentem a pré-escola e o ensino médio.  
C(   ) A pré-escola e o ensino médio já estão universalizados. 
D(   ) A pré-escola é mais abrangente do que o ensino médio. 
E(   ) É simples universalizar a pré-escola e o ensino médio. 
 
03) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação ao Texto 1.  
 
(   ) No geral, o ensino fundamental abrange maior percentual de alunos do que o ensino médio e 

a pré-escola. 
(   ) Os três níveis de ensino – pré-escola, fundamental e médio – estão em um mesmo patamar 

quanto ao atendimento de alunos. 
(   ) O ensino médio e a pré-escola carecem de um processo de universalização. 
(   ) Entre as regiões Norte, Nordeste e Sudeste, a região Norte destaca-se pelo grande número 

de crianças na escola. 
(   ) De acordo com o relatório De Olho Nas Metas 2011, não basta apenas aumentar o número 

de vagas, também a evasão e o atraso escolar são temas que merecem atenção. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.  
 
A. (   ) V – F – F – V – V 
B. (   ) F – V – F – F – V 
C. (   ) V – F – V – V – F 
D. (   ) V – F – V – F – V 
E. (   ) F – V – V – F – F 
 
04) De acordo com o Texto 1, é possível afirmar que: 
 
1. os níveis de leitura e escrita das crianças das unidades públicas do Nordeste estão abaixo do 

esperado. 
2. em relação à alfabetização, a região Nordeste apresenta aspectos positivos que a destacam 

das demais regiões. 
3. a falta de vagas e o transporte escolar são fatores predominantes quando o assunto é acesso 

à educação. 
4. a região Norte é a menos favorecida em relação à oferta de educação, tanto na pré-escola 

quanto no ensino médio. 
5. a falta de interesse e a necessidade de trabalhar são fatores apontados pelos jovens que não 

frequentam a escola. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A. (   ) Somente as afirmativas 2, 3 e 5 estão corretas. 
B. (   ) Somente as afirmativas 1 e 4 estão corretas. 
C. (   ) Somente as afirmativas 1 e 3 estão corretas. 
D. (   ) Somente as afirmativas 3, 4 e 5 estão corretas. 
E. (   ) Somente as afirmativas 1, 4 e 5 estão corretas. 
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05) A respeito do gênero do Texto 1, é CORRETO afirmar que se trata de:  
 
A. (   ) um conto. 
B. (   ) uma reportagem. 
C. (   ) uma resenha. 
D. (   ) um artigo científico. 
E. (   ) uma crônica. 
 
06) Assinale a alternativa que EXPLICA CORRETAMENTE o uso das aspas no início do terceiro 

parágrafo do Texto 1.  
 
A. (   ) Indica que a frase é uma citação que foi retirada do relatório consultado.  
B. (   ) Indica que a frase é uma citação de um político entrevistado. 
C. (   ) Indica que a frase é uma explicação relevante para o texto. 
D. (   ) Indica que a frase é destaque no texto.  
E. (   ) Indica que a frase é uma citação retirada do estudo coordenado por Marcelo Neri. 
 
07) Assinale a alternativa CORRETA, na qual o vocábulo à direita É ANTÔNIMO do termo 

sublinhado no Texto 1.  
 
A. (   ) evasão – desistência 
B. (   ) competência – capacidade 
C. (   ) elementares – rudimentares 
D. (   ) fracasso – êxito 
E. (   ) ampliação – aumento 
 
08) Observe as frases destacadas do Texto 1. 
 
1. "O problema vai além da ampliação do número de vagas. Temas como evasão e atraso escolar 

deverão figurar nas agendas políticas." 
2. "Fatores relacionados à oferta de educação, como falta de vaga e transporte escolar, foram 

apontados por somente 10,9% da amostra." 
3. “[...] 67,4% dos jovens entre 15 e 17 anos que estão fora da escola dizem que a falta de 

interesse ou a necessidade de trabalhar os afastaram dos bancos escolares.” 
4. “Na lanterna, estão as escolas públicas do Nordeste, onde a taxa chega a 63,5%.” 
5. “Em matéria de escrita, 46,6% não têm o desempenho esperado [...]” 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A. (   ) Em 3, o pronome os cumpre a função sintática de objeto direto do verbo afastar. 
B. (   ) Em 2, o sujeito da sequência foram apontados é falta de vagas e transporte escolar. 
C. (   ) Em 1, é possível substituir a sequência verbal deverão figurar por figurarão sem alterar o 

sentido da frase. 
D. (   ) Em 4, a frase tem um sujeito indeterminado. 
E. (   ) Em 5, o uso da vírgula na frase separa o sujeito do predicado. 
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Texto 2 

 
Municípios não atingem nem metas modestas de educação 

 
Relatório da ONG Todos Pela Educação revela que maior parte das cidades está longe 

de ensinar o que deve a alunos em língua portuguesa e matemática 
 
Por Nathalia Goulart 

 
A língua portuguesa representa o maior desafio para alunos e professores no 

fim do primeiro ciclo do ensino fundamental, que se encerra no 5o ano (antiga 4a série). 
Já ao fim do segundo ciclo, que se encerra no 9o ano (antiga 8a série), é a matemática 
que se torna um obstáculo. É isso que conclui o movimento independente Todos Pela 
Educação, que estabelece metas de aprendizado para alunos de todos os 5.557 
municípios brasileiros. 

De acordo com o relatório De Olho Nas Metas 2011, divulgado em fevereiro 
deste ano, em São Paulo, 52% das cidades do país não atingiram, em 2009, os 
objetivos determinados pelo Todos Pela Educação relativos ao desempenho de 
estudantes do 5o ano em língua portuguesa – as metas variam de cidade para cidade e 
levam em conta a situação prévia de cada uma delas. É uma péssima notícia, levando-
se em conta que, em muitos casos, a meta já era modesta. 

Já em matemática, 75,2% dos municípios brasileiros cumpriram as metas 
estabelecidas. Entre as capitais, todas evoluíram segundo o esperado. Macapá (AP), 
por exemplo, atingiu o objetivo para 2009, mas ele era modestíssimo: ali, só 13,2% dos 
estudantes detêm os conhecimentos mínimos esperados ao fim do 5o ano. Em Belo 
Horizonte, que também apresentou evolução satisfatória, pouco mais da metade do 
número de estudantes (51%) ainda não sabe calcular adequadamente.  

No fim do 9o ano, segundo ciclo do ensino fundamental, a situação é inversa: 
matemática é o bicho-papão dos estudantes. Mais da metade dos municípios, exatos 
56,1%, incluindo 21 capitais e o Distrito Federal, não atingiu as metas previstas. 
Exemplos assustadores são Salvador (BA), onde apenas 5,4% dos estudantes do 9o 
ano dominam conhecimentos básicos na disciplina. Em Florianópolis (SC), que 
também não registrou avanço, só 16,7% dos alunos aprenderam o que deveriam. 

Em língua portuguesa, 81,9% das cidades brasileiras ultrapassaram a meta 
estabelecida pelo Todos Pela Educação, incluindo todas as capitais e o Distrito 
Federal. Outra vez, os resultados, embora alcançados, chamam a atenção pela 
modéstia. Em Recife, 15,5% dos concluintes do ensino fundamental têm um 
aprendizado adequado à sua série. 

Se todos os municípios atingirem os objetivos propostos pelo movimento ao 
longo da década, em 2022 cerca de 70% de todos os estudantes brasileiros terão um 
aprendizado adequado ao seu estágio escolar. A julgar pela prévia divulgada neste 
ano, é difícil acreditar que isso vá acontecer. 

 
Revista Veja online, publicado em 07 de fevereiro de 2012, acesso em 20 de fevereiro de 2012, disponível 
em http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/municipios-brasileiros-nao-atingem-nem-as-metas-modestas-
de-educacao [adaptado] 
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09) Em relação aos Textos 1 e 2, considere as afirmativas abaixo. 
 
I. Ambos os textos pertencem ao mesmo gênero textual porque têm o mesmo tema – a 

educação no Brasil. 
II. Os textos são de gêneros diferentes, já que o Texto 1 não costuma ser veiculado no mesmo 

suporte textual (espaço físico e material) que o Texto 2.  
III. Ambos os textos pertencem ao mesmo gênero, pois têm por função básica informar o leitor a 

respeito de um tema relevante. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A. (   ) Todas as afirmativas estão corretas. 
B. (   ) Somente a afirmativa I está correta. 
C. (   ) Somente a afirmativa III está correta. 
D. (   ) Nenhuma das afirmativas está correta. 
E. (   ) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
 
10) De acordo com o Texto 2, é CORRETO afirmar que: 
 
A(   ) o desempenho em língua portuguesa dos alunos do 5o ano é pior do que o desempenho de 

alunos desse nível em matemática, no que se refere às metas de aprendizado. 
B(   ) os dados relativos ao aproveitamento dos alunos brasileiros do 5o e do 9o ano foram 

divulgados por meio de relatório elaborado pelo Ministério da Educação (MEC). 
C(   ) as metas estabelecidas pelo movimento Todos pela Educação são as mesmas para todos 

os municípios avaliados. 
D(   ) os alunos do 5o ano de Macapá, em sua maioria, apresentaram bom desempenho em 

matemática. 
E(   ) nem todas as capitais brasileiras atingiram as metas estabelecidas para o aprendizado da 

matemática, ao final do 5o ano. 
 
11) Considere as afirmativas abaixo. 
 
I. Os alunos do 5o ano de todas as capitais brasileiras atingiram as metas previstas 

relativamente ao seu desempenho em língua portuguesa, enquanto os alunos do 9o ano, 
somente em algumas capitais o fizeram. 

II. Os alunos do 9o ano de Florianópolis, em sua maioria, não atingiram as metas previstas 
relativamente ao seu desempenho em matemática. 

III. A maioria das cidades brasileiras avaliadas está longe de ensinar aos alunos o que deveria, 
tanto em matemática quanto em língua portuguesa. 

 
De acordo com o Texto 2, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A. (   ) Somente a afirmativa III é correta. 
B. (   ) Somente as afirmativas I e III são corretas. 
C. (   ) Todas as afirmativas são corretas. 
D. (   ) Somente as afirmativas II e III são corretas. 
E. (   ) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
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12) Em relação à autora do Texto 2, marque a alternativa CORRETA. 
 
A. (   ) Deixa claro seu posicionamento a respeito dos dados relatados e mostra-se pessimista em 

relação a uma melhora na educação brasileira. 
B. (   ) Não se posiciona ao longo do texto e restringe-se a divulgar as principais informações 

contidas no relatório De Olho Nas Metas 2011. 
C. (   ) Não faz uma análise crítica dos dados apresentados em seu texto e declara-se pessimista 

em relação ao futuro da Educação Básica. 
D. (   ) Demonstra desconfiar dos dados apresentados pelo relatório De Olho Nas Metas 2011, 

pois acredita que a Educação Básica no Brasil está melhor do que em outras épocas. 
E. (   ) Acredita que, em 2022, 70% de todos os estudantes brasileiros terão um aprendizado 

adequado ao seu estágio escolar. 
 
 
13) Com base nas regras de pontuação do português escrito e no Texto 2, é CORRETO afirmar 

que: 
 
A. (   ) as vírgulas em “divulgado em fevereiro deste ano, em São Paulo, 52% das cidades do país 

não atingiram” (linha 07 e 08) são obrigatórias, pois introduzem um aposto. 
B. (   ) o uso do travessão em “língua portuguesa – as metas variam de cidade para cidade” (linha 

10) serve para introduzir um discurso direto. 
C. (   ) os parênteses utilizados em “5o ano (antiga 4a série)” (linha 2) e “9o ano (antiga 8a série)” 

(linha 3) não poderiam ser substituídos por travessões. 
D. (   ) a frase “Em Recife, 15,5% dos concluintes do ensino fundamental têm um aprendizado 

adequado à sua série.” (linhas 28 e 29) poderia ser reescrita da seguinte forma: Em Recife, 
15,5% dos concluintes do ensino fundamental, têm um aprendizado adequado à sua série. 

E. (   ) o uso das vírgulas em “Já ao fim do segundo ciclo, que se encerra no 9o ano (antiga 8a 
série), é a matemática que se torna um obstáculo.” (linhas 03 e 04) é obrigatório. 

 
 
14) Com base no Texto 2, indique se as afirmativas abaixo são verdadeiras (V) ou falsas (F). 
 
(   ) Em “É isso que conclui o movimento independente Todos Pela Educação” (linhas 04 e 05), o 

pronome “isso” refere-se às duas frases que o antecedem no texto. 
(   ) Em “os objetivos determinados pelo Todos Pela Educação relativos ao desempenho” (linhas 

08 e 09), a palavra “relativos” refere-se a “os objetivos”. 
(   ) Em “Outra vez, os resultados, embora alcançados, chamam a atenção pela modéstia.” (linhas 

27 e 28), o verbo “chamam” concorda com “os resultados”. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 
A. (   ) V – F – V 
B. (   ) V – V – V 
C. (   ) V – V – F 
D. (   ) F – V – V 
E. (   ) F – F – F 
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15) Assinale a alternativa na qual a troca das palavras ou expressões sublinhadas, uma pela 
outra, MANTÉM o mesmo sentido do texto. 

 
A. (   ) Entre as capitais, todas evoluíram segundo o esperado. Contudo, mais uma vez é preciso 

considerar os dados com cautela. 
Entre as capitais, todas evoluíram segundo o esperado. Porém, mais uma vez é preciso 
considerar os dados com cautela. 

B. (   ) A língua portuguesa representa o maior desafio para alunos e professores no fim do 
primeiro ciclo do ensino fundamental, que se encerra no 5o ano (antiga 4a série). Já ao fim 
do segundo ciclo, que se encerra no 9o ano (antiga 8a série), é a matemática que se torna 
um obstáculo. 

A língua portuguesa representa o maior desafio para alunos e professores no fim do 
primeiro ciclo do ensino fundamental, que se encerra no 5o ano (antiga 4a série). Portanto 
ao fim do segundo ciclo, que se encerra no 9o ano (antiga 8a série), é a matemática que se 
torna um obstáculo. 

C. (   ) Macapá (AP), por exemplo, atingiu o objetivo para 2009, mas ele era modestíssimo: ali, só 
13,2% dos estudantes detêm os conhecimentos mínimos esperados ao fim do 5o ano. 

Macapá (AP), por exemplo, atingiu o objetivo para 2009, por isso ele era modestíssimo: ali, 
só 13,2% dos estudantes detêm os conhecimentos mínimos esperados ao fim do 5o ano. 

D. (   ) Outra vez, os resultados, embora alcançados, chamam a atenção pela modéstia. 
Outra vez, os resultados, uma vez alcançados, chamam a atenção pela modéstia. 

E. (   ) Se todos os municípios atingirem os objetivos propostos pelo movimento ao longo da 
década, em 2022 cerca de 70% de todos os estudantes brasileiros terão um aprendizado 
adequado ao seu estágio escolar. 
Mesmo que todos os municípios atinjam os objetivos propostos pelo movimento ao longo 
da década, em 2022 cerca de 70% de todos os estudantes brasileiros terão um 
aprendizado adequado ao seu estágio escolar. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
16) Valter Bonasio (2002) indica que em televisão existem três movimentos principais das 

câmeras: primário, secundário e terciário. O movimento primário relaciona-se a tudo que se 
movimenta em frente à câmera; o secundário é o movimento da câmera e a simulação destes 
e o terciário relaciona-se à sequência dos takes gravados. Em relação a estes movimentos, é 
CORRETO afirmar que: 

 
A. (   ) o plano primário está ligado à edição e os secundário e terciário estão ligados à operação 

de câmera.  
B. (   ) os planos primário e secundário estão ligados à operação de câmera e o terciário à edição.  
C. (   ) os planos primário e secundário estão ligados à edição e o terciário à operação de câmera.  
D. (   ) os planos primário e terciário estão ligados à operação de câmera e o secundário à edição.  
E. (   ) os planos primário, secundário e terciário estão ligados somente à operação de câmera.  
 
17) Na linguagem técnica de televisão, a assertiva CORRETA sobre o movimento panorâmica é: 
 
A. (   ) o movimento de câmera no qual a cabeça da câmera revolve horizontalmente em um 

pedestal fixo ou tripé, com a função de seguir horizontalmente a ação. 
B. (   ) o movimento de câmera no qual a cabeça da câmera revolve verticalmente em um 

pedestal fixo ou tripé, com a função de angulação superior da ação. 
C. (   ) o movimento de câmera no qual a cabeça da câmera revolve verticalmente com velocidade 

sem base fixa, com a função de seguir verticalmente a ação. 
D. (   ) o movimento de câmera no qual a cabeça da câmera aproxima-se ou se afasta do objeto, 

fixa num pedestal ou tripé, com a função de seguir horizontalmente a ação. 
E. (   ) o movimento de câmera no qual a cabeça da câmera revolve horizontalmente em um 

pedestal fixo ou tripé, com a função de ampliar o movimento por sobre o objeto da ação. 
 
18) A definição CORRETA do plano sequência, que é oriundo da linguagem cinematográfica, é:  
 
A. (   ) a filmagem de uma cena ou ação em cortes contínuos, com edição em tempos diferentes. 
B. (   ) a filmagem de uma cena ou ação em contínuo, sem cortes ou edição que intercale a ação.   
C. (   ) a filmagem de uma cena ou ação descontínua, com cortes diferenciados para editar a 

ação. 
D. (   ) a filmagem de uma cena ou ação em cortes fracionados, organizando os planos em 

sequência de ação. 
E. (   ) a filmagem de uma cena ou ação em sequência, com cortes que simulem a ação contínua 

da cena.   
 
19) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à questão abaixo. 

Seguindo os manuais mais básicos, os planos mais comuns utilizados na gravação de 
imagens para a televisão são:  

 
A. (   ) Grande Plano, Plano Médio Americano e Plano Fechado. 
B. (   ) Grande Plano Geral, Plano Geral e Plano Americano. 
C. (   ) Plano Aberto, Plano Médio Fechado e Plano Close-up. 
D. (   ) Plano Médio Aberto, Plano Médio Fechado e Plano Americano. 
E. (   ) Plano Geral, Plano Médio e Plano Close-up. 
 
20) A iluminação é um fator primordial para uma boa imagem. Para gravar uma externa com sol 

forte, entre meio-dia e 14h, é recomendável suavizar as sombras na cena.  
Assinale a alternativa CORRETA sobre os equipamentos profissionais que devem ser 
empregados neste caso. 

 

A. (   ) Sun gun com gelatina amarela refletida em espelho. 
B. (   ) Luminária com luz halógena de 3200 K. 
C. (   ) Rebatedor ou luminária com gelatina azul (daylight). 
D. (   ) Rebatedor ou luminária tipo UV. 
E. (   ) Luminária com luz alcalina de 3200 K. 
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21) Numa equipe completa de produção de telejornalismo, o operador de câmera usa diversos 
equipamentos e acessórios, de acordo com sua função.  
Assinale a alternativa que cita CORRETAMENTE algumas das responsabilidades de 
manuseio deste profissional. 

 

A. (   ) Lente, tripé, dolly. 
B. (   ) Lente, fresnel, rebatedor. 
C. (   ) Switcher, flash, motor drive. 
D. (   ) Dolly, cenário, tripé. 
E. (   ) Master, grua, teleprompter. 
 
22) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a afirmativa abaixo. 

As câmeras digitais oferecem diversas formas de armazenamento das imagens e dos sons 
que podem ser gravados em fitas ou cartões de memória, em suportes como, por exemplo: 

 

A. (   ) CMOS. 
B. (   ) CompactFlash. 
C. (   ) CCD. 
D. (   ) RCA. 
E. (   ) IEEE 1394. 
 
23) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a afirmativa abaixo. 

Nas câmeras de vídeo profissional é comum encontrar conectores de áudio do tipo:  
 

A. (   ) RJ-11. 
B. (   ) RJ-45. 
C. (   ) BETA. 
D. (   ) XLR. 
E. (   ) S-VHS. 
 
24) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à questão abaixo. 

Com o processo de convergência tecnológica, o operador de câmera precisa também ter 
noções de edição de vídeo. Qual das alternativas abaixo apresenta os tipos mais comuns de 
arquivos de imagem, no uso com softwares do sistema operacional Windows? 

 

A. (   ) DOC, TIFF, EXE. 
B. (   ) AVI, JPEG, TIFF. 
C. (   ) JPEG, WAVE, MATROX. 
D. (   ) AVI, DOC, GIFF. 
E. (   ) MP4, JPEG, PINACLE. 
 
25) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a afirmativa abaixo. 

As câmeras de vídeo profissionais podem conter diversas conexões de saídas de vídeo. Uma 
delas fornece linhas separadas para os sinais R, G e B. Essa saída é conhecida como: 

 

A. (   ) Componente. 
B. (   ) Y/C. 
C. (   ) Composta. 
D. (   ) IEEE 1394. 
E. (   ) MPEG. 
 
26) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a afirmativa abaixo. 

As câmeras profissionais vêm equipadas com uma ferramenta segura para monitorar o nível 
de exposição de luz durante uma tomada. Esse recurso aparece no visor e auxilia o operador 
a ajustar uma exposição correta e de acordo com o interesse da produção. Essa ferramenta é 
conhecida como: 

 

A. (   ) Águia. 
B. (   ) Luz guia. 
C. (   ) Zebra. 
D. (   ) Sky light. 
E. (   ) Polarizador. 
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27) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à questão abaixo. 
Um dos elementos mais caros de uma câmera é possivelmente a objetiva zoom. Qual o filtro 
que deve ser usado para protegê-la sem causar efeitos especiais nas imagens? 

 

A. (   ) Filtros graduados. 
B. (   ) Filtros planos ou UV. 
C. (   ) Filtro polarizador. 
D. (   ) Filtro de campo limitado. 
E. (   ) Filtro de correção cromática. 
 
28) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à questão abaixo. 

HDTV (High Definition TeleVision) é um padrão de sistema de televisão de alta definição, a 
nova TV Digital, que nos proporciona avanços significativos na qualidade e no formato das 
imagens. Dentre os sistemas de HDTV desenvolvidos no mundo, qual o Brasil adotou? 

 

A. (   ) Americano. 
B. (   ) Chinês.  
C. (   ) Europeu. 
D. (   ) Brasileiro. 
E. (   ) Japonês. 
 
29) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a afirmativa abaixo. 

Para suportar sinais de alta definição sem compressão, foi desenvolvido um cabo de conexão 
de áudio e vídeo que não sofre interferência devido ao seu sinal digital. Esse cabo é 
conhecido como: 

 

A. (   ) RCA. 
B. (   ) Componente. 
C. (   ) HDMI. 
D. (   ) Composto. 
E. (   ) HDTV.  
 
30) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a afirmativa abaixo. 

Na produção audiovisual, profundidade de campo é: 
 

A. (   ) a área da imagem que está em último plano. 
B. (   ) a área da imagem que está em foco. 
C. (   ) a distância entre a câmera e o objeto. 
D. (   ) a área de aproximação entre a câmera e o objeto. 
E. (   ) o movimento de aproximação da câmera até o objeto. 
 
31) Sobre a relação entre a profundidade de campo e a distância focal, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) quanto maior a profundidade de campo, maior a distância focal. 
B. (   ) quanto menor a profundidade de campo, menor a distância focal. 
C. (   ) profundidade de campo e distância focal não se relacionam. 
D. (   ) quanto maior a distância focal, menor a profundidade de campo. 
E. (   ) distância focal e profundidade de campo são proporcionais na edição. 
 
32) Partindo da definição de distância focal, assinale o que for CORRETO. 
 
A. (   ) Quanto menor a distância focal, maior será o tamanho do objeto na imagem. 
B. (   ) Quanto maior a distância focal, menor será o tamanho do objeto na imagem. 
C. (   ) Distância focal não se relaciona com o tamanho do objeto na imagem. 
D. (   ) Quanto maior a distância focal, maior será o tamanho do objeto na imagem. 
E. (   ) Distância focal se relaciona com deslocamento físico da câmera. 
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33) Uma câmera de vídeo profissional é constituída de um corpo de lentes. Assinale a alternativa 
que apresenta CORRETAMENTE os elementos que constituem o corpo de lentes de uma 
câmera. 

 
A. (   ) Objetivas, controle de foco, conexões p10 e controle de íris. 
B. (   ) Controle de foco automático, lentes objetivas e indiretas. 
C. (   ) Lentes zoom, controle de diafragma e monitores p5. 
D. (   ) Foco automático, filtro ND e compensação de colors bars. 
E. (   ) Objetivas, controle de foco, controle de diafragma e lentes zoom. 
 
34) O filtro é uma ferramenta utilizada em televisão para corrigir a temperatura de cor das 

imagens. Entre os filtros existentes em câmeras analógicas de broadcast, é CORRETO 
afirmar que: 

 
A. (   ) filtro 1: é usado em cenas externas, com temperatura de cor natural de 3.200 K. 
B. (   ) filtro 1: é usado em cenas internas, com lâmpadas halógenas na temperatura de cor de 

3.200 K. 
C. (   ) filtro 3: é usado em cenas externas, com sol e temperaturas de cor de 1.200 K. 
D. (   ) filtro 3: é usado com temperatura de cor de 5.600 K com lâmpadas halógenas, sem o 

corretivo de luz.  
E. (   ) filtro 2: é usado em cenas externas que tenham luz do sol, com temperatura de cor em 

5.600 K, com  gelatina. 
 
35) Sobre os movimentos de câmera, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) o zoom in aproxima o objeto através do movimento da lente, sem o deslocamento físico da 

câmera. 
B. (   ) o zoom in aproxima o objeto através do deslocamento físico da câmera, sem o movimento 

da lente. 
C. (   ) o zoom out afasta o objeto com o deslocamento físico da câmera, sem o movimento de 

lente. 
D. (   ) chicote é quando a câmera chega perto fisicamente do objeto, em um movimento de 

aproximação de lentes. 
E. (   ) travelling é um movimento que desfoca e foca rapidamente o objeto. 
 
36) Seguindo os preceitos da gramática audiovisual, ao se enquadrar um objeto é CORRETO 

afirmar que:  
 
A. (   ) ele pode ser enquadrado através do uso das lentes da objetiva ou da distância física da 

câmera até o objeto. 
B. (   ) o enquadramento da imagem não tem relação com a lente que está sendo utilizada. 
C. (   ) ele pode ser enquadrado através do zoom da câmera que não tem relação com as lentes.  
D. (   ) ele pode fazer o enquadramento dos planos que têm relação com os movimentos de 

câmera, exceto o zoom. 
E. (   ) ele pode fazer o enquadramento de um detalhe, numa cena, empregando um plano geral, 

em zoom out. 
 
37) Em relação ao tipo de iluminação utilizada em televisão, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) a luz dirigida não projeta sombra, é uma luz dura. 
B. (   ) a luz difusa projeta sombra, é uma luz dura. 
C. (   ) a luz dirigida projeta sombra, é uma luz macia. 
D. (   ) a luz difusa não projeta sombra, é uma luz macia. 
E. (   ) o contraluz é usado para iluminar o objeto de frente. 
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38) Em relação a uma produção profissional, com equipe completa de profissionais em estúdio, 
assinale a afirmativa CORRETA. 

 
A. (   ) O diretor de imagens é o responsável por escolher a iluminação do programa que “vai ao 

ar”. 
B. (   ) O assistente de estúdio é o responsável pelos cortes de “ao vivo” que são exibidos no 

programa. 
C. (   ) O operador de áudio é o responsável pela edição de imagens de cada cena que “vai ao 

ar”. 
D. (   ) O operador de VT é o responsável pela intercomunicação entre os entrevistados. 
E. (   ) O diretor de imagens é o responsável por escolher a câmera que “vai ao ar”. 
 
 
39) Na gramática da imagem, a gravação de cenas que envolvem entrevistados e repórter, jogos 

de futebol ou na gravação de um acidente em uma estrada, condiciona o operador de câmera 
a ter determinados cuidados. Um destes cuidados refere-se ao que é conhecido como quebra 
de eixo.  
Assinale a alternativa que define CORRETAMENTE qual é o limite de ação do operador de 
câmera para não incorrer na quebra de eixo: 

 
A. (   ) 360 graus 
B. (   ) 45 graus 
C. (   ) 180 graus  
D. (   ) 90 graus 
E. (   ) 220 graus 
 
 
40) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a afirmativa abaixo. 

Numa produção externa, o operador de câmera sempre se preocupa com os microfones que 
poderá utilizar. Para tanto, é comum montar um kit básico de microfones de externa que 
relaciona três tipos: 

 
A. (   ) microfone de mão, microfone de shure, microfone direcional. 
B. (   ) microfone de mão, microfone de lapela, microfone de vara (boom).  
C. (   ) microfone de mão, microfone de condicionado, microfone de vara (boom).  
D. (   ) microfone de mão, microfone suspenso, microfone de mesa.  
E. (   ) microfone de mão, microfone de headset, microfone oculto.  
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