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Leia estas instruções: 
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado.  

2 

Este Caderno contém, respectivamente, uma proposta de Redação e 50 questões 

de múltipla escolha, assim distribuídas: 01 a 10  Língua Portuguesa; 11 a 20  

Legislação; 21 a 50  Conhecimentos Específicos. 

3 

Quando o Fiscal autorizar, verifique se o Caderno está completo e sem 

imperfeições gráficas que impeçam a leitura. Detectado algum problema, 

comunique-o, imediatamente, ao Fiscal.  

4 
A Redação será avaliada considerando-se apenas o que estiver escrito no espaço 

reservado para o texto definit ivo na Folha de Redação fornecida pela Comperve. 

5 
Escreva de modo legível, pois dúvida gerada por grafia ou rasura implicará 

redução de pontos. 

6 
Cada questão de múltipla escolha apresenta quatro opções de resposta, das 

quais apenas uma é correta. 

7 
Interpretar as questões faz parte da avaliação, portanto não adianta pedir 

esclarecimentos aos fiscais. 

8 
A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada 

em material transparente.  

9 
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não 

destaque nenhuma folha. 

10 
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão 

considerados para efeito de avaliação. 

11 

Você dispõe de, no máximo, quatro horas e trinta minutos  para redigir o texto 

definitivo na Folha de Redação, responder às questões e preencher a Folha de 

Respostas. 

12 
O preenchimento da Folha de Respostas e da Folha de Redação é de sua inteira 

responsabilidade. 

13 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal este Caderno, a 

Folha de Respostas e a Folha de Redação. 
 

_________________________________________________________________________________  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Assinatura do Candidato: ____________________________________________________________________ 
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Prova de Redação 
 

 

Recentemente, o Secretário Nacional do Consumidor emitiu orientação a bares, restaurantes e 

casas noturnas proibindo a cobrança diferenciada de preços para homens e mulheres em 

eventos, festas e shows. Essa proibição gerou polêmicas: se, por um lado, parcela da população 

mostrou-se favorável, por outro lado, parte posicionou-se contrariamente à decisão. 

 
 

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 

 

 

Colocando-se na posição de cidadão brasileiro, escreva uma carta aberta ao Secretário 

Nacional do Consumidor manifestando seu posicionamento sobre a proibição da 

cobrança diferenciada de preços para homens e mulheres em eventos, festas e shows.   
 
 

 

 

INSTRUÇÕES 
 

 
 Sua carta deverá, obrigatoriamente, atender as seguintes exigências:  

 ser redigida no espaço destinado à versão definitiva na Folha de Redação;  

 apresentar, explicitamente, um ponto de vista fundamentado em, no mínimo, dois 

argumentos;  

 ser redigida na variedade padrão da língua portuguesa;  

 não ser escrita em versos; 

 conter, no máximo, 40 linhas; 

 respeitar as normas de citação de textos;  

 não ser assinada (nem mesmo com pseudônimo). 

 
 

 

ATENÇÃO 
 

 Será atribuída NOTA ZERO à redação em qualquer um dos seguintes casos:  

 texto com até 14 linhas; 

 fuga ao tema ou à proposta; 

 letra ilegível; 

 identificação do candidato (nome, assinatura ou pseudônimo);  

 texto que revele desrespeito aos direitos humanos ou que seja ofensivo.  
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Língua Portuguesa            01 a 10 
 
 

As questões de número 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. 
 

Aquecimento Global 

O Aquecimento Global é um fenômeno de ampla discussão e impacto que, embora não seja de 

consenso científico, vem gerando uma grande preocupação na sociedade.  

Por Rodolfo Alves Pena 

O aquecimento global designa o aumento das temperaturas médias do planeta ao longo dos 
últimos tempos, o que, em tese, é causado pelas práticas humanas – embora existam 
discordâncias quanto a isso no campo científico. A principal causa desse problema climático que 
afeta todo o planeta é a intensificação do efeito estufa, fenômeno natural responsável pela 
manutenção do calor na Terra e que vem apresentando uma maior intensidade em razão da 
poluição do ar resultante das práticas humanas.  

Sob o ponto de vista oficial, o principal órgão responsável pela sistematização e divulgação de 
estudos relacionados com o aquecimento global é o  Painel Intergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas (IPCC). Para o IPCC, o problema em questão não deve sequer ser motivo de 
discussão em termos de sua existência ou não, pois, segundo ele, é mais do que comprov ada a 
série de mudanças climáticas ocorridas nos últimos tempos e a participação do ser humano 
nesse processo. 

Dados levantados por cientistas vinculados ao IPCC afirmam que o século XX, em razão dos 
desdobramentos ambientais das Revoluções Industriais, foi o período mais quente da história 
desde o término da última glaciação, com um aumento médio de 0,7ºC nas temperaturas de todo 
o planeta. Ainda segundo o órgão, as previsões para o século XXI não são nada animadoras, 
pois haverá a elevação de mais 1ºC, em caso de preservação da atmosfera, ou de 1,8 a 4ºC, em 
um cenário mais pessimista que apresente maior poluição.  

Quais são as causas do Aquecimento Global?  

As principais causas do Aquecimento Global estão relacionadas, para a maioria dos cientistas, 
com as práticas humanas realizadas de maneira não sustentável, ou seja, sem garantir a 
existência dos recursos e do meio ambiente para as gerações futuras. Assim,  formas de 
degradação ao meio natural como a poluição, as queimadas e o desmatamento estariam na lista 
dos principais elementos causadores desse problema climático.  

O desmatamento das áreas naturais contribui para o aquecimento global no sentido de promove r 
um desequilíbrio climático decorrente da remoção da vegetação que tem como função o controle 
das temperaturas e dos regimes de chuva. A floresta amazônica, por exemplo, é uma grande 
fornecedora de umidade para a atmosfera, provendo um maior controle das temperaturas e uma 
certa frequência de chuvas para boa parte do continente sul -americano, conforme estudos 
relacionados com os chamados rios voadores. Se considerarmos essa dinâmica em termos 
mundiais, pode-se concluir que a remoção das florestas contribui para o aumento das médias 
térmicas e para a redução dos índices de pluviosidade em vários lugares.  

Outra causa para as mudanças climáticas é a emissão dos chamados gases-estufa. Os principais 
elementos são: o dióxido de carbono (CO2), gerado em maior parte pela queima de combustíveis 
fósseis; o gás metano (CH4), gerado na pecuária, na queima de combustíveis e da biomassa e 
também em aterros sanitários; o óxido nitroso (N2O), produzido pelas fábricas; além de gases 
com flúor, tais como os fluorhidrocarbonos e os perfluorocarbonos. Além disso, a poluição das 
águas também é um fator relacionado com o aquecimento global. No caso dos oceanos, existem 
seres vivos responsáveis pela absorção de gás carbônico e emissão de oxigênio: os fitoplânctons 
e as algas marinhas. Portanto, a destruição de seus habitat também pode interferir diretamente 
na dinâmica atmosférica global. 

As consequências do aquecimento global  

Os efeitos do aquecimento global são diversos e podem estar relacionados com a atmosfera, 
hidrosfera e também com a biosfera. Podemos citar, como consequência do aquecimento global, 
primeiramente, o fenômeno do degelo que vem ocorrendo nas calotas polares. Com isso, a área 
de várias espécies animais, sobretudo no Ártico, está ficando cada vez mais diminuta, o que 
acarreta problemas ambientais de ordem ecológica. Além disso, para muitos estudiosos, isso 
vem causando a elevação do nível dos oceanos, embora esse fenômeno esteja mais associado 
ao degelo que ocorre na Antártida e também na Groenlândia.  
 

Disponível em: <http://brasilescola.uol.com.br/geografia/aquecimento -global.htm>. Acesso em: 30 jul. 2017. [Adaptado]  

http://brasilescola.uol.com.br/geografia/efeito-estufa.htm
http://brasilescola.uol.com.br/historiag/revolucao-industrial.htm
http://brasilescola.uol.com.br/brasil/rios-voadores-amazonia.htm
http://brasilescola.uol.com.br/quimica/gases-efeito-estufa.htm
http://brasilescola.uol.com.br/geografia/consequencias-do-aquecimento-global.htm
http://brasilescola.uol.com.br/geografia/a-era-degelo.htm
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01. O texto organiza-se a partir de um tipo predominantemente 

A) argumentativo, por problematizar o papel do homem na resolução das questões ambientais 
e, de modo específico, do aquecimento global.  

B) explicativo, por esclarecer o leitor sobre as características e os impactos do fenômeno do 
aquecimento global. 

C) argumentativo, por propor a resolução da problemática do aquecimento global a partir do 
desenvolvimento de ações para conter a poluição.  

D) explicativo, por descrever, minuciosamente, fenômenos das mudanças climáticas e os 
impactos destas na sociedade industrial . 

 

02. O propósito comunicativo dominante no texto é  

A) propor estratégias de enfrentamento do problema do aquecimento global, a partir do 
controle da emissão de gases-estufa. 

B) informar o leitor sobre o fenômeno do aquecimento global, apontando suas caus as e 
consequências no século XXI.  

C) discutir as causas da elevação do nível dos oceanos decorrente do degelo que ocorre na 
Antártida e nas calotas polares.  

D) divulgar resultados de pesquisa científica para conscientizar a humanidade sobre os 
efeitos do aquecimento global. 

 

03. A leitura do texto permite inferir que 

A) o ser humano por ser pessimista contribui para aumentar o aquecimento global.  

B) o aquecimento global não pode ser controlado pelo ser humano.  

C) o aquecimento global sempre foi uma preocupação da sociedade.  

D) o ser humano é considerado o principal responsável pelo aquecimento global.  

 

04. Quanto à linguagem, o texto é, predominantemente,  

A) conotativo com tendência a um nível de maior informalidade.  

B) denotativo com tendência a um nível de maior formalidade. 

C) denotativo com tendência a um nível de menor formalidade.  

D) conotativo com tendência a um nível de menor informalidade.  
 

Considere o excerto a seguir para responder às questões de 05 a 08.  
 

Os efeitos do aquecimento global são diversos e podem estar relacionados com a 

atmosfera, com a hidrosfera e também com a biosfera. Podemos citar, como consequência  

do aquecimento global, primeiramente, o fenômeno do degelo que (1) vem ocorrendo nas 

calotas polares. Com isso, a área de várias espécies animais, sobretudo no Ártico, está 

ficando cada vez mais diminuta, o que acarreta problemas ambientais de ordem ecológica. 

Além disso, para muitos estudiosos, isso vem causando a elevação do nível dos oceanos, 

embora esse fenômeno esteja mais associado ao degelo que (2) ocorre na Antártida e 

também na Groenlândia.  
 

05. As expressões "primeiramente" e "Além disso" cumprem, respectivamente, as funções de 

A) organizar fragmentos que se complementam e orientam a interpretação do leitor; somar 
argumentos a favor de uma mesma conclusão. 

B) hierarquizar fatos em uma mesma ordem argumentativa, situando -os no tempo; somar 
argumentos de orientação contrária à conclusão.  

C) deixar subentendida a existência de argumentos que se complementam entre si; contrapor 
argumentos para uma mesma conclusão. 

D) deixar pressuposta a existência de argumento válido a ser anulado posteriormente; 
antecipar estrategicamente um argumento que justifica o anterior.  

http://brasilescola.uol.com.br/geografia/consequencias-do-aquecimento-global.htm
http://brasilescola.uol.com.br/geografia/a-era-degelo.htm
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06. Em relação ao uso do elemento linguístico "que" nas duas ocorrências destacadas, é correto 

afirmar: 

A) O primeiro elemento destacado introduz uma oração que tem valor de advérbio.  

B) Os dois elementos destacados introduzem orações que têm valor de conjunção.  

C) O segundo elemento destacado introduz uma oração que tem valor de substantivo.  

D) Os dois elementos destacados introduzem orações que têm valor de adjetivo.  
 

07. O elemento linguístico "isso", destacado no excerto, refere-se a algo que 

A) já foi enunciado no mesmo período.  

B) ainda será enunciado no período posterior.  

C) já foi enunciado em um período anterior.  

D) ainda será enunciado no mesmo período.  
 

08. No parágrafo, há um ponto de vista explicitado  

A) no último período. 

B) no primeiro período. 

C) nos dois primeiros períodos. 

D) nos dois últimos períodos. 

 

Considere o fragmento a seguir para responder às questões 09 e 10.  
 

Além disso, para muitos estudiosos, isso vem causando a elevação do nível dos oceanos , 

embora esse fenômeno esteja mais associado ao degelo que ocorre na Antártida e também 

na Groenlândia. 

 

09. A expressão "para muitos estudiosos" foi usada com a finalidade de  

A) citar, de forma indireta, uma voz autoritária para refutar uma voz anterior.  

B) explicitar um posicionamento refutado, anteriormente, pelo autor.  

C) retomar, de forma direta, uma voz contrária ao posicionamento anterior. 

D) reforçar a defesa de um posicionamento assumido, anteriormente, pelo autor.  
 

10. Quanto ao uso das vírgulas, é correto afirmar:  

A) a primeira e a segunda são obrigatórias.  

B) a primeira e a terceira são facultativas.  

C) a primeira é facultativa. 

D) a terceira é obrigatória. 
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Legislação              11 a 20 
 

 

11. À luz do que estabelece o regime jurídico dos servidores públicos civis da União  (Lei nº 
8.112/90, o servidor empossado em cargo público deverá entrar em exercício no prazo de  

A) trinta dias, contados da data da nomeação.   

B) quinze dias, contados da data da posse.   

C) quinze dias, contados da data do provimento.  

D) trinta dias, contados da data da investidura.  

  

12. Considerando o que expressamente dispõe o regime jurídico dos servidores públicos civis da 
União (Lei nº 8.112/90), analise as afirmativas a seguir:  
 

I 
Conceder-se-á auxílio-moradia ao servidor, ainda que seu cônjuge ou companheiro 

ocupe imóvel funcional. 

II A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor, ou de ofício.  

III 
Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor 

fixado em lei. 

IV 
A Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) está excluída das revisões 

gerais de remuneração dos servidores públicos federais.  
 

Dentre as afirmativas, estão corretas  

A) I e II.  B) I e III.   C) II e III.  D) II e IV.       
 

13. Um servidor estável, lotado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, recebeu 
diárias, mas não se afastou da sede. Nos termos do que dispõe a Lei nº 8.112/90, esse 
servidor deve restituir as diárias, integralmente, no prazo de  

A) oito dias.  B) seis dias.   C) cinco dias.  D) dez dias.  
  

14. Com base nas disposições previstas no regime jurídico dos servidores públicos civis da União 
(Lei nº 8.112/90), um servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de 
periculosidade deverá 

A) receber 50% de cada adicional.   C) optar por um deles.  

B) acumular os dois adicionais.    D) renunciar a 80% de cada adicional.  

 

15. Um servidor ativo, em débito com o erário, foi demitido após um processo administrativo 
disciplinar. À luz do que dispõe a Lei nº 8.112/90, esse servidor deverá quitar o débito no 
prazo de 

A) noventa dias.       B) oitenta dias.   C) setenta dias.  D) sessenta dias.  
 

16. Considerando as normas expressas no regime jurídico dos servidores públicos civis da União 
(Lei nº 8.112/90), analise as afirmativas a seguir:  
 

I 

O servidor terá direito à Licença para Atividade Política, sem remuneração, durante o 

período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária, como candidato a 

cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral.  

II 
Concluído o serviço militar, o servidor terá até vinte dias sem remuneração para 

reassumir o exercício do cargo. 

III 
A Licença para o Desempenho de Mandato Classista terá duração igual à do mandato, 

podendo ser renovada, no caso de reeleição.  

IV 
A Licença para Tratar de Interesses Particulares extinguirá o vínculo do servidor com 

a administração pública federal.   
 

Dentre as afirmativas, estão corretas  

A) I e III.   B) I e II.  C) II e III.  D) III e IV.     



Concurso Público UFRN  Seleção 2017.2  Editor de Imagens            9 

17. Um servidor lotado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte está afastado para 

missão no exterior. À luz das normas previstas no regime jurídico dos servidores públicos 

civis da União (Lei nº 8.112/90), a ausência desse servidor será de, no máximo,  

A) quatro anos, e finda a missão, somente decorrido o dobro do período do afastamento, será 
permitida nova ausência.   

B) cinco anos, e finda a missão, somente decorrido igual período, será permitida nova 
ausência. 

C) quatro anos, e finda a missão, somente decorrido igual período, será permitida nova 
ausência. 

D) cinco anos, e finda a missão, somente decorrido o dobro do período do afastamento, será 
permitida nova ausência. 

 

18. Segundo preceitua a Lei nº 8.112/90, abandono de cargo e ausentar -se do serviço durante o 

expediente sem prévia autorização do chefe imediato são, respectivamente, condutas 

passíveis das penalidades de  

A) demissão e advertência.     

B) suspensão e demissão.   

C) demissão e suspensão. 

D) suspensão e advertência.  

 

19. Considerando as disposição previstas no regime jurídico dos servidores públicos civis da 

União (Lei nº 8.112/90), analise as afirmativas a seguir:  
 

I 
A Pensão por morte do servidor poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo 

tão somente as prestações exigíveis há mais de quatro anos. 

II 
O filho de qualquer condição, menor de vinte e um anos, é beneficiário da Pensão por 

morte do servidor. 

III 
No caso de acumulação legal de cargos, o auxílio -funeral será pago somente em 

razão do cargo de menor remuneração.  

IV 
Na hipótese de parto múltiplo, o valor do auxílio -natalidade será acrescido de 

cinquenta porcento, por nascituro.  
 

Dentre as afirmativas, estão corretas  

A) II e IV.    C) II e III. 

B) I e II.     D) I e IV.       
 

20. Os prazos previstos no regime jurídico dos servidores públicos civis da União (Lei nº 

8.112/90) serão contados  

A) em dias úteis, excluindo-se o dia do começo e excluindo-se o do vencimento, ficando 
prorrogado, para o primeiro dia seguinte, o prazo vencido em dia em que não haja 
expediente. 

B) em dias úteis, incluindo-se o dia do começo e excluindo-se o do vencimento, ficando 
prorrogado, para o primeiro dia seguinte, o prazo vencido em dia em que não haja 
expediente. 

C) em dias corridos, incluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando 
prorrogado, para o primeiro dia útil seguinte, o prazo vencido em dia em que não haja 
expediente. 

D) em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando 
prorrogado, para o primeiro dia útil seguinte, o prazo vencido em dia em que não haja 
expediente. 
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Conhecimentos Específicos           21 a 50 
 

 

21. A edição de imagens faz parte do processo de pós-produção em uma montagem audiovisual. 

Popularmente, diz-se que uma edição foi bem sucedida quando ela é “sem emenda”, isto é, 

quando os planos fluem perfeitamente de um para o outro, de modo que a atenção d o 

espectador está totalmente concentrada na história em si e ele não percebe os cortes e as 

junções feitas pelo(s) editor(res).  Há uma sequência lógica no desenrolar da narrativa 

audiovisual, a qual é construída passo a passo no momento da edição, e essa lógica 

influencia diretamente na “fluidez” descrita anteriormente. O princípio básico da montagem ao 

qual o texto faz referência é 

A) o Ritmo.    C) a Continuidade. 

B) a Clareza.     D) a Precisão.  

 

22. Na montagem, por meio da edição, podemos manipular o tempo, acelerando-o ou retardando-o. 

Isso comumente se vê no cinema, por exemplo, mas também está presente em outros 

gêneros/formatos audiovisuais. A manipulação do tempo está diretamente ligada a um princípio 

da montagem. O princípio da montagem referido acima é 

A) Objetividade.     C) Continuidade. 

B) Clareza.     D) Ritmo. 

 

23. O editor de imagens poderá começar seu trabalho quando estiverem a sua disposição todas 

as cenas gravadas, as trilhas e os demais elementos sonoros que possam existir, bem como 

os elementos gráficos juntamente com o roteiro de edição. Então, o editor dá início ao que se 

convencionou chamar de “primeiro tratamento” ou “primeira montagem”. Um dos 

procedimentos relativos a essa fase do trabalho de edição é a  

A) inserção de cortes nos pontos de entrada e saída das cenas e/ou sequências.  

B) inserção de fusões nos pontos de transição das cenas e/ou sequências.  

C) inserção de correções nos pontos de entrada e saída das cenas e/ou sequências.  

D) inserção de vinhetas nos pontos de transição das cenas e/ou sequências.  

 

24. Um corte seco é uma maneira de se fazer a transição de uma tomada para outra de forma 

rápida e objetiva. Existem, porém, outros modos de se fazer transições, a exemplo da Fusão. 

Neste tipo de transição, ocorre o seguinte: 

A) a primeira imagem vai escurecendo na tela até que esta fique completamente preta.  

B) a primeira imagem começa a desaparecer gradativamente e uma segunda imagem vai 
surgindo na tela, de modo a sobrepor-se à anterior.  

C) a tela aparece dividida em partes, de modo que cada parte mostra uma ação.  

D) a tela aparece com várias imagens superpostas.    

 

25. O processo analógico de edição audiovisual era realizado em ilhas chamadas “lineares”, a 

exemplo das ilhas analógicas do tipo "de Corte Seco" e "A/B Roll". Nesse tipo de ilha, o 

trabalho de edição era feito de modo que  

A) as cenas e/ou sequências fossem editadas segundo uma ordem cronológica, em uma 
direção "sempre pra frente". 

B) a edição fosse feita em ordem aleatória, em qualquer direção. 

C) as cenas e/ou sequências fossem editadas segundo a ordem de gravação das mesmas, 
em uma direção "sempre pra frente".  

D) a edição fosse feita em ordem aleatória, de trás para frente.  
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26. A renderização faz parte do dia a dia de quem trabalha com edição audiovisual. É um 

procedimento padrão, realizado pelos softwares, o qual acontece somente na etapa final da 

edição e consiste em um processo de 

A) correção automática – realizado pelo software de edição – das cores e do brilho presentes 
na sequência de imagens e som que foi montada na timeline. 

B) compilação – realizado pelo software de edição – que determina as configurações do vídeo 
a ser editado na timeline. 

C) correção automática – realizada pelo software de edição – das possíveis falhas na 
inserção de cortes e transições na montagem que foi editada na timeline. 

D) compilação – realizado pelo software de edição que aplica, de forma definitiva, todos os 
efeitos à sequência de imagens e som que foi montada na timeline. 

 

27. A decupagem é um procedimento que otimiza o tempo gasto na edição de um projeto 

audiovisual, visto que permite organizar melhor o material proveniente da etapa de produção. 

Uma das tarefas pertinentes à decupagem é listar as cenas e/ou sequências 

A) na ordem em que foram gravadas no set de gravação ou estúdio, localizando -as pela 
indicação dos tempos. 

B) na ordem em que foram gravadas no suporte de mídia, localizando-as pela indicação dos 
tempos. 

C) na ordem em que foram gravadas no suporte de mídia, sendo desnecessário localizá-las. 

D) na ordem em que foram gravadas no set de gravação ou estúdio, sendo desnecessário 
localizá-las. 

 

28. Cortes são procedimentos básicos no trabalho de edição em vídeo. O corte existe para 

desempenhar várias funções: demarcar passagem de tempo na narrativa; indicar mudança de 

cena ou ponto de vista; chamar a atenção do espectador para determinada idéia ou opinião, a 

qual está expressa em uma imagem, dentre outras. O corte correspondente é um tipo de 

corte, que é feito 

A) para a inserção de tomadas em close. 

B) numa mudança rápida de um take para o outro. 

C) para quebrar a continuidade do tempo, passando de uma parte da ação mostrada na tela 
para outra, mais adiante. 

D) entre dois ângulos do mesmo movimento ou ação mostrada na tela, de modo que a 
mudança parece fazer parte da ação.  

 

29. Atuando como editor(a) de imagens na TV Universitária, certamente você terá que lidar 

cotidianamente com softwares de edição audiovisual. Um dos programas de edição mais 

utilizados na TVU é o Adobe Premiére, cuja linha do tempo ou timeline funciona com faixas 

ou "tracks". A interface padrão da timeline desse software apresenta 

A) três faixas de áudio e três de vídeo e, quando destravamos essas faixas (comando 
unlock), os arquivos inseridos nelas ficam visíveis.  

B) três faixas de áudio e três de vídeo e, quando travamos essas faixas (comando lock), os 
arquivos inseridos nelas ficam invisíveis.  

C) três faixas de áudio e três de vídeo, e essa quantidade não pode ser alterada pelo usuário 

D) três faixas de áudio e três de vídeo e é possível aumentar ou diminuir essa quantidade nas 
configurações (os presets) do software. 
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30. “(...) Editar para a televisão segue a maioria das normas clássicas da montagem para cinema 

que foram estabelecidas pelo diretor norte-americano D. W. Griffith e pelos diretores russos 

V. I. Pudovkin e Sergei Eisenstein. Há um século, eles perceberam que o filme possui 

linguagem e regras próprias. Eles definiram os padrões de edição que são usados por 

praticamente todos os editores atuais, tanto de TV quanto de cinema” (KELLINSON, Cathrine. 

Produção e Direção para TV e Vídeo. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. p. 233). De acordo com Eisenstein,  

A) a montagem dispõe de quatro tipologias: métrica, rítmica, tonal e atonal.  

B) a montagem dispõe de cinco tipologias: métrica, rítmica, tonal, atonal e intelectual.  

C) a montagem intelectual é aquela na qual o conflito é criado estritamente pela extensão e 
duração dos planos. 

D) a montagem intelectual é aquela na qual o conflito é criado pela extensão, duração e 
angulação dos planos. 

 

31. Em uma produção audiovisual, o diretor ou produtor responsável, via de reg ra, sempre se 

preocupa em gravar várias tomadas de uma mesma cena ou sequência, pois isso poderá ser 

muito útil na etapa da edição, visto que lhe assegurará a possibilidade de ter planos de corte 

à disposição do editor. O plano de corte é uma tomada 

A) curta que quebra a continuidade entre duas tomadas.  

B) longa que estabelece a continuidade entre duas tomadas.  

C) curta que estabelece a continuidade entre duas tomadas.  

D) longa que quebra a continuidade entre duas tomadas.  

 

32. Assim como as imagens são editadas, os arquivos de áudio também o são. São exemplos de 

componentes de áudio presentes em uma edição audiovisual:  

A) diálogos, efeitos sonoros, claquete, vinheta e música. 

B) diálogos, efeitos sonoros, narração gravada, música e caracteres.  

C) diálogos, efeitos sonoros, narração gravada, ruídos de sala e música.  

D) diálogos, efeitos sonoros, narração gravada, claquete e música.  

 

33. A Rotoscopia é um procedimento de edição. Ela é feita geralmente com o intuito de correção 

e consiste em uma manipulação quadro a quadro de uma imagem cuja finalidade é  

A) adicionar ou retirar um componente gráfico.  

B) alterar a cor do componente gráfico.  

C) adicionar movimento a um componente gráfico.  

D) alterar o brilho de um componente gráfico.  

 

34. Um editor(a) de imagens da TV Universitária recebe dois materiais para editar: o primeiro é a 

gravação de um jogo de futebol entre dois times do estado, ocorrido no fina l de semana, junto 

com o roteiro de edição elaborado pelo repórter que fez a cobertura da partida; o outro são as 

cenas gravadas de um micro-documentário sobre a vida e a obra de Auta de Souza, poetisa 

potiguar. Em ambos os casos, haverá momentos na edição em que o editor precisará usar 

certos efeitos de imagem para informar ao telespectador sobre passagem de tempo. São 

exemplos de recursos que o editor(a) poderá usar nessas situações:  

A) Replay, Flashback/flashfoward  e corte seco. 

B) Câmera lenta/rápida, Flashback/flashfoward e Plano Sequência. 

C) Câmera lenta/rápida, Flashback/flashfoward e Plano Geral. 

D) Replay, Flashback/flashfoward  e corte correspondente. 
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35. Vários softwares podem ser utilizados na edição audiovisual. É comum lidar com programas 

como Adobe Premiére, Final Cut e Sony Vegas, dentre outros. Um dos softwares mais 

utilizados para a edição de vídeo na TV Universitária é o Adobe Premiére. Nele, trab alhamos 

com: 

A) sequências. 

B) composições. 

C) colagens. 

D) séries. 

 

 

36. Muitas vezes, faz-se necessária a conversão dos arquivos de vídeo, a fim de adequá -los aos 

dispositivos reprodutores. Esse processo pode ser realizado por meio de downconverter ou 

upconverter.  A conversão do tipo letterbox consiste em ajustar a relação de aspecto  

A) de uma imagem 4:3 para reproduzi-la em um dispositivo 16:9, por meio da adição de 
barras pretas nas partes inferior e superior do quadro.  

B) de uma imagem 16:9 para reproduzi-la em um dispositivo 4:3 adicionando barras pretas 
nas laterais do quadro. 

C) de uma imagem 16:9 para reproduzi-la em um dispositivo 4:3, por meio da adição de 
barras pretas nas partes inferior e superior do quadro.  

D) de uma imagem 4:3 para reproduzi-la em um dispositivo 16:9 adicionando barras pretas 
nas laterais do quadro. 

 

 

37. O cartão SD – Security Digital é largamente utilizado em câmeras fotográficas e de vídeo. 

Entretanto, para se obter resultados satisfatórios, é preciso atentar para as suas 

características, a fim de compatibilizá-lo com o equipamento a ser utilizado. Analise as 

afirmações a seguir que tratam do cartão SD 
 

I Os cartões SD podem ser tipo: SD, SD HC ou SD XC.  

II 
Todos os tipos de cartões SD são recomendáveis para gravação de vídeo em alta 

definição. 

III 
A capacidade de armazenamento dos cartões SD aumenta conforme aumenta a sua 

classe. 

IV Os cartões SD podem ser distribuídos em quatro classes: 2, 4, 6 e 10.  
 

Estão corretas as afirmativas 

A) II e IV. 

B) II e III. 

C) I e IV.  

D) I e III. 
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38. A utilização do waveform para monitoração do sinal de vídeo é fundamental no processo de 

edição do vídeo, pois ele nos mostra numericamente algumas características da imagem que 

não é possível detectar a olho nu. A figura a seguir representa uma imagem padrão de Color 

bar SMTPE visualizada por meio de um waveform. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando a figura, analise as afirmativas que seguem. 
  

I O pico máximo do branco situa-se em 80 I.R.E. 

II A menor intensidade do sinal (cor preta) é ajustada em 7,5 I.R.E.  

III É possível identificar o pulso de sincronismo.  

IV O nível máximo de pedestal está situado na faixa de 100 I.R.E. 
 

Estão corretas as afirmativas 

A) III e IV. 

B) I e II. 

C) II e III.  

D) I e IV. 

 

39. A tecnologia HDMI (Interface de Multimídia de Alta Definição) atualmente lidera o mercado 

audiovisual, sendo utilizada em computadores pessoais, câmeras de vídeo, tablets, consoles 

de jogos, smartphones e praticamente qualquer outro dispositivo capaz de enviar ou receber 

um sinal HD. Sobre a tecnologia HDMI, analise as afirmativas abaixo:  
 

I 
O HDMI combina vídeo e áudio multicanal em um único cabo, eliminando o cust o, a 

complexidade e a confusão de múltiplos cabos atualmente usados nos sistemas A / V. 

II Atualmente a tecnologia HDMI está na versão 3.0.  

III 
Devido às grandes conversões de formatos, sobretudo nas imagens em HD, e aos 

Codecs internos, a interface HDMI fornece a melhor qualidade de vídeo. 

IV 

A interface HDMI suporta comunicação bidirecional entre o equipamento e o monitor. 

Esse recurso permite que os monitores se adéquem automaticamente ao formato de 

vídeo exibido. 

Estão corretas as afirmativas 

A) III e IV. 

B) II e III.  

C) I e II. 

D) I e IV.  

Disponível em:< http://www.fazendovideo.com.br/infotec/  monitor- 
de- forma-de-onda.html>. Acesso em: 31 jul. 2017. 
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40. Diversos tipos de cabos e conectores são utilizados para trafegar vídeo e os seus modelos e 

as suas quantidades variam em função do tipo de vídeo a ser escolhido. Quando utilizamos 

conectores do tipo RCA em um único cabo, onde são combinados os sinais de crominância e 

luminância, estará trafegando um sinal de vídeo  

A) Componente  B) Composto  C) RGB  D) S-Video 
 

41. O Ilustrator é um software de edição de imagens vetoriais que compõe a MasterCollection da 

Adobe. O recurso da vetorização permite uma melhor definição da imagem, já que não há 

perda de resolução com o aumento das suas dimensões.  O processo de vetorização é 

bastante utilizado em edições de imagens e consiste em  

A) utilizar ferramentas de recorte para subdividir as imagens em layers independentes 
facilitando assim a edição. 

B) utilizar ferramentas de renderização para proporcionar uma melhor adequação do pixels da 
imagem. 

C) utilizar compressores de imagens a fim de corrigir  e converter setores  da imagem onde a 
resolução está baixa. 

D) utilizar linhas e curvas definidas por objetos matemáticos para descrever uma imagem de 
acordo com suas características geométricas.  

 

42. Ao inserir um arquivo de vídeo na timeline do Adobe Premiere CS6, é possível alterar suas 

configurações básicas tais como, posição, escala e rotação, modificando seus parâmetros 

acessando na sequência  

A) Aba Effect Controls -> Video Effects –> submenu Position. 

B) Aba Effect Controls-> Video Effects –> submenu Motion. 

C) Aba Effects -> Video Effects –> submenu Motion. 

D) Aba Effects -> Video Effects –> submenu Position. 
 

43. No processo de edição não linear, é comum o uso de atalhos para facilitar o acesso  

instantâneo a algumas ferramentas dos softwares de edição. Alguns softwares já trazem 

como padrão determinadas teclas de atalhos ou combinações de teclas. No Adobe Premiere 

CS6, por padrão, ao acionar a combinação de teclas CTRL+K (no Windows) ou Command + K 

(MacOS), é efetuado um corte  

A) nas trilhas marcadas de  vídeo e  de áudio exatamente na posição onde se encontra o 
cursor vermelho na timeline. 

B) em todas as trilhas de  vídeo e  de áudio exatamente na posição onde se encontra o 
cursor vermelho na timeline. 

C) nas trilhas marcadas de  vídeo exatamente na posição onde se encontra o cursor vermelho 
na timeline. 

D) em todas as trilhas de áudio exatamente na posição onde se encontra o cursor vermelho 
na timeline. 

 

44. Na fase de produção, é de fundamental importância que alguns cuidados sejam tomados a 

fim de facilitar o trabalho do editor de imagens. Durante a gravação de uma matéria 

jornalística, por exemplo, é preferível que o cinegrafista opte por gravar o áudio  

A) estéreo: o som oriundo do microfone do repórter e o som ambiente serão gravados em um 
mesmo canal de áudio duplicando para o outro canal de áudio.  

B) junto: o som oriundo do microfone do repórter e o som ambiente serão gravados no 
mesmo canal de áudio. 

C) separado: o som oriundo do microfone do repórter será gravado em um canal de áudio e o 
som ambiente, em outro canal de áudio.  

D) mono: apenas o áudio proveniente do microfone do repórter será gravado em um canal de 
áudio. 
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45. Durante o processo de captura do áudio é preciso ter atenção para que este não venha a ficar 

estourado ou clipado, pois isso implica diretamente na qualidade sonora do material gravado.   

A imagem que representa graficamente um áudio estourado é  
 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 

 

 

46. Durante a edição de um material, o editor de imagens aproximou a trilha de áudio, onde foi 

possível visualizar alguns pontos, conforme mostrado na figura abaixo:  

 

 
 

A quantidade de pontos por segundo em um áudio digital tem relação direta com  

A) a faixa de frequência. 

B) a fonte geradora. 

C) o tipo de modulação. 

D) a taxa de amostragem. 
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47. É comum os editores de vídeos fazerem uso de headphones para obter uma melhor qualidade 

na monitoração do sinal de áudio. As ilhas não lineares possuem uma ou mais saídas  de 

áudio estéreo onde é possível plugar caixas de som ou headphones comuns através de 

conector do tipo 

A) P3. 

B) P1. 

C) P2. 

D) P10. 

 

48. No Adobe Photoshop CS6, é possível importar e exportar diversas extensões de arquivo de 

imagem. Ao importar uma imagem, o editor verificou que a figura não tinha fundo, ou seja, o 

fundo era transparente, e o Photoshop representou essa característica com um fundo 

quadriculado. Com bases nessas informações, é possível que essa imagem seja da extensão  

A) PNG, TGA ou PSD. 

B) JPEG, PNG ou TIFF. 

C) BMP, JPEG ou PSD. 

D) TGA, BMP ou TIFF. 

 

49. O chroma-key é um recurso utilizado em algumas gravações de vídeo nas quais é possível 

substituir o fundo original, verde ou azul, por fundos gerados eletronicamente, e a iluminação 

é fator crucial para o seu desempenho. Algumas vezes percebemos que o contorno do 

personagem parece “vibrar” durante o chroma-key. Para que esse efeito seja neutralizado, 

faz-se necessário o uso de um refletor com filtros de correção de cor que funcione como  

A) fill light. 

B) back light. 

C) key light. 

D) set light. 
 

50. A figura a seguir mostra, à direita, um dispositivo de armazenamento de dados utilizado em 

algumas câmeras de vídeo profissional e, à esquerda, o seu leitor, por onde é possível 

importar todo o material gravado para a ilha não-linear. 
 

 
A tecnologia de armazenamento representada na imagem é a  

A) P2 do fabricante Panasonic. 

B) XDCAM do fabricante Sony. 

C) DVCPRO do fabricante Ikegami. 

D) DAT do fabricante Blackmagic. 

 

 


