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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 
 

 

Um dos maiores problemas do Brasil é a violência urbana. Dados recentes registram um alto 

índice de criminalidade, com aumento nos números de homicídios, de roubos e de lesões 

seguidas de morte. Nesse contexto, estão os policiais, que reclamam da  falta de equipamentos 

adequados, como armas e viaturas.  

 

 
 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 

 

 

Considerando esse quadro e seus conhecimentos a respeito do tema, produza um artigo de 

opinião com o objetivo de defender um posicionamento sobre a seguinte questão:  

 
Fornecer mais armas e viaturas para a polícia resolve o problema da violência no país?  

 

 
 

 

INSTRUÇÕES 
 

 Seu artigo deverá atender as seguintes normas: 

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

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

 ser redigido na variedade padrão da língua portuguesa;  

 não ser escrito em versos; 

 conter, no máximo, 40 linhas;  

 não ser assinado (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 1 a 10 referem-se ao texto abaixo. 
 

Trabalho escravo é ainda uma realidade no Brasil  

Esse tipo de violação não prende mais o indivíduo a correntes, mas acomete a liberdade 

do trabalhador e o mantém submisso a uma situação de exploração  
 

Natalia Suzuki 
(*)

 e Thiago Casteli 

O trabalho escravo ainda é uma violação de direitos humanos que persiste no Brasil. A sua 

existência foi assumida pelo governo federal perante o país e a Organização Inte rnacional do 

Trabalho (OIT) em 1995, o que fez com que o Brasil se tornasse uma das primeiras nações do 

mundo a reconhecer oficialmente a escravidão contemporânea em seu território. Daquele ano até 

2016, mais de 50 mil trabalhadores foram libertados de situações análogas a de escravidão em 

atividades econômicas nas zonas rural e urbana.  

Quem é o trabalhador escravo? Em geral, são migrantes que deixaram suas casas em 

busca de melhores condições de vida e de sustento para as suas famílias. Saem de suas cidades 

atraídos por falsas promessas de aliciadores ou migram, forçadamente, por uma sér ie de 

motivos, que pode incluir a falta de opção econômica, guerras e até perseguições políticas. No 

Brasil, os trabalhadores provêm de diversos estados das regiões Centro -Oeste, Nordeste e 

Norte, mas também podem ser migrantes internacionais de países lat ino-americanos – como a 

Bolívia, Paraguai e Peru –, africanos, além de procedentes do Haiti e do Oriente Médio. Essas 

pessoas podem se destinar à região de expansão agrícola ou aos centros urbanos à procura de 

oportunidades de trabalho. 

Tradicionalmente, o trabalho escravo é empregado em atividades econômicas na zona 

rural, como a pecuária, a produção de carvão e os cultivos de cana-de-açúcar, soja e algodão. 

Nos últimos anos, essa situação também é verificada em centros urbanos, principalmente na 

construção civil e na confecção têxtil.  

No Brasil, 95% das pessoas submetidas ao trabalho escravo rural são homens. Em geral, 

as atividades para as quais esse tipo de mão-de-obra é utilizado exigem força física, por isso, os 

aliciadores buscam principalmente homens e jovens. Os dados oficiais do Programa Seguro-

Desemprego de 2003 a 2014 indicam que, entre os trabalhadores libertados, 72,1% são 

analfabetos ou não concluíram o quinto ano do Ensino Fundamental.  

Muitas vezes, o trabalhador submetido ao trabalho escravo consegue fugir da situação de 

exploração, colocando a sua vida em risco. Quando tem sucesso em sua empreitada, recorre a 

órgãos governamentais ou a organizações da sociedade civil para denunciar a violação que 

sofreu. Diante disso, o governo brasileiro tem centrado seus esforços para o combate desse 

crime, especialmente na fiscalização de propriedades e na repressão por meio da punição 

administrativa e econômica de empregadores flagrados utilizando mão -de-obra escrava. 

Enquanto isso, o trabalhador libertado tende a retornar a sua cidade de origem, onde as 

condições que o levaram a migrar permanecem as mesmas. Diante dessa situação, o indivíduo 

pode novamente ser aliciado para outro trabalho em que será explorado, perpetuando uma 

dinâmica que chamamos de “Ciclo do Trabalho Escravo”.  

Para que esse ciclo vicioso seja rompido, são necessárias ações que incidam na vida do 

trabalhador para além do âmbito da repressão do crime. Por isso, a erradicação do problema 

passa também pela adoção de políticas públicas de assistência à vítima e prevenção para 

reverter a situação de pobreza e de vulnerabilidade de comunidades. Dentre essas políticas, 

estão as ações formativas no âmbito da educação, como aquelas propostas pel o 

programa Escravo, nem pensar! 
 

T * Natalia Suzuki é jornalista, mestre em Ciência Política pela FFLCH-USP e coordenadora do programa 
“Escravo, nem Pensar!”, programa de educação para prevenção do trabalho escravo da ONG Repórter Brasil. 

Disponível em:http://www.cartaeducacao.com.br/aulas/fundamental -2/trabalho-escravo-e-ainda-uma-realidade-no-
brasil/. Acesso em: 15 jul de 2017. [Adaptado]  

 

http://www.cartaeducacao.com.br/reportagens/programa-escravo-nem-pensar-disponibiliza-material-para-trabalho-em-sala-de-aula/
http://www.cartaeducacao.com.br/agenda/programa-escravo-nem-pensar-faz-formacao-sobre-trabalho-escravo-e-imigracao/
http://escravonempensar.org.br/
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01. O propósito comunicativo prioritário do texto é  

A) descrever as ações de prevenção contra o trabalho escravo.  

B) discutir a persistente ocorrência do trabalho escravo no Brasil.  

C) narrar a trajetória do trabalhador que se submete ao trabalho escravo.  

D) questionar a existência de trabalho escravo no Brasil.  

 

02. De acordo com o texto, no Brasil, o trabalho escravo  

A) constitui-se apenas de brasileiros homens jovens e fortes oriundos de diversos estados 
das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

B) acontece apenas na zona rural em regiões de cultivo de cana de açúcar, soja, algodão,  na 
produção de carvão e na pecuária.  

C) integra um círculo vicioso, que precisa ser rompido com ações de oposição ao crime e com 
a prevenção em comunidades vulneráveis.  

D) apresenta números alarmantes, os quais apontam o alto nível de escol aridade que esses 
trabalhadores  possuem. 

 

03. No último parágrafo do texto, predomina a  

A) argumentação visto que o autor se posiciona a favor da necessidade de ações para 
resolução da problemática do trabalho escravo.  

B) argumentação, pois o autor se coloca contrário às ações que vêm sendo realizadas em 
território brasileiro contra o trabalho escravo.  

C) descrição, visto que o autor enumera as ações que podem ser realizadas para erradicação 
do ciclo vicioso do trabalho escravo.  

D) descrição, pois o autor apresenta as ações contra o trabalho escravo realizadas pelo 
programa de educação “Escravo, nem pensar”! . 

 

04. O Ciclo do Trabalho Escravo  mencionado no texto significa a 

A) importância do trabalho escravo no Brasil.  

B) volta do trabalhador a outras formas de trabalho escravo. 

C) permanência de comunidades pobres e carentes.  

D) ausência de políticas públicas de prevenção.  

 

05. A palavra problema, destacada no último parágrafo, retoma 

A) crime. 

B) vida do trabalhador. 

C) trabalho escravo. 

D) repressão. 

 

O trecho a seguir servirá de base para responder às questões 06, 07, 08 e 09. 
 

 

O trabalho escravo ainda é uma violação de direitos humanos que persiste no Brasil.  
 

 

06. O trecho estrutura-se por meio de um período composto por subordinação com uma oração 

principal e uma oração 

A) adverbial de lugar. 

B) adjetiva explicativa. 

C) adverbial de intensidade. 

D) adjetiva restritiva. 

http://www.cartaeducacao.com.br/reportagens/programa-escravo-nem-pensar-disponibiliza-material-para-trabalho-em-sala-de-aula/
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07. A palavra ainda expressa uma ideia de  

A) permanência. 

B) alternância. 

C) dúvida. 

D) intensidade. 

 

08. No trecho, considerando as classes de palavras da língua portuguesa, há  

A) três verbos. 

B) quatro artigos. 

C) três adjetivos. 

D) quatro substantivos. 

 

09. De acordo com a modalidade formal escrita da língua portuguesa, assinale a opção possível 

de colocação da vírgula no trecho: 

A) O trabalho escravo ainda é uma violação de direitos humanos que persiste, no Brasil.  

B) O trabalho escravo ainda é uma violação, de direitos humanos que persiste no Brasil.  

C) O trabalho escravo, ainda, é uma violação de direitos humanos que persiste no Brasil.  

D) O trabalho escravo, ainda é uma violação de direitos humanos que persiste no Brasil.  

  

10. Leia o trecho a seguir. 

[...] recorre a órgãos governamentais ou a organizações da sociedade civil para denunciar a 

violação que sofreu. 
 

Considerando o uso do acento grave indicador de crase e a substituição da palavra órgãos 

por instituições, a opção que apresenta uma possibilidade de reescrita corre ta do trecho é 

A) [...] recorre a instituições governamentais ou as organizações da sociedade civil para 
denunciar a violação que sofreu.  

B) [...] recorre às instituições governamentais ou as organizações da sociedade civil para 
denunciar a violação que sofreu. 

C) [...] recorre à instituições governamentais ou à organizações da sociedade civil para 
denunciar a violação que sofreu.  

D) [...] recorre às instituições governamentais ou às organizações da sociedade civil para 
denunciar a violação que sofreu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.cartaeducacao.com.br/reportagens/programa-escravo-nem-pensar-disponibiliza-material-para-trabalho-em-sala-de-aula/
http://www.cartaeducacao.com.br/reportagens/programa-escravo-nem-pensar-disponibiliza-material-para-trabalho-em-sala-de-aula/
http://www.cartaeducacao.com.br/reportagens/programa-escravo-nem-pensar-disponibiliza-material-para-trabalho-em-sala-de-aula/
http://www.cartaeducacao.com.br/reportagens/programa-escravo-nem-pensar-disponibiliza-material-para-trabalho-em-sala-de-aula/
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Legislação              11 a 21 
 

 

11. O regime jurídico dos servidores públicos civis da União (Lei nº 8.112/90) estabelece os 

requisitos básicos para investidura em cargo público, dentre os quais estão  

A) a quitação com as obrigações eleitorais e a idade mínima de dezesseis anos.   

B) o gozo dos direitos políticos e a aptidão física e mental.  

C) o gozo dos direitos eleitorais e a aptidão física e mental.  

D) a idade mínima de dezesseis anos e o gozo dos direitos políticos.  
 

12. De acordo com as disposições expressas na Lei nº 8.112/90, o concurso público terá validade 

de até  

A) três anos, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.  

B) dois anos, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.   

C) três anos, podendo ser prorrogado por duas vezes. 

D) dois anos, podendo ser prorrogado por duas vezes.  

 

13. Um servidor estável, lotado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, foi investido em 

cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que sofreu em sua 

capacidade física verificada em inspeção médica.  

Nos termos do que dispõe a Lei nº 8.112/90, esse servidor foi  

A) aproveitado. 

B) reconduzido.  

C) reintegrado. 

D) readaptado. 

  

14. 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 A ajuda de custo se incorpora ao vencimento para todos os efeitos.  

II As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito . 

III As diárias se incorporam aos proventos para todos os efeitos.  

IV 
As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, nos casos 

e condições indicados em lei. 

Dentre as afirmativas, estão corretas  

A) II e IV. 

B) II e III. 

C) I e IV. 

D) I e III. 

 

15. À luz das disposições previstas no regime jurídico único dos servidores públicos civis da 

União (Lei nº 8.112/90), para o primeiro período aquisitivo de férias, serão exigidos  

A) doze meses de exercício. 

B) dez meses de exercício. 

C) treze meses de exercício. 

D) onze meses de exercício. 
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16. A Lei nº 8.112/90 prevê licença ao servidor convocado para o serviço militar. De acordo com 

essa lei, concluído o serviço militar, o servidor terá de reassumir o exercício do cargo no 

prazo de até   

A) trinta dias, sem remuneração. 

B) quarenta dias, com remuneração.  

C) trinta dias, com remuneração. 

D) quarenta dias, sem remuneração. 
 

17. Segundo dispõe a Lei nº 8.112/90, “A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze 

avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício 

no respectivo ano.”.  

Para fins de gratificação natalina, a referida lei considera como mês integral a fração igual ou 

superior a 

A) treze dias. 

B) quatorze dias.  

C) quinze dias. 

D) doze dias. 

 

18. Nos termos do que dispõe o regime jurídico único dos servidores públicos civis da União (Lei 

nº 8.112/90), a Licença para Tratar de Interesses Particulares poderá ser concedida ao 

servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, pelo prazo 

de até  

A) quatro anos consecutivos, sem remuneração.  

B) três anos consecutivos, sem remuneração. 

C) três anos consecutivos, com remuneração.  

D) quatro anos consecutivos, com remuneração.  

 

19. Considerando o que expressamente dispõe o regime jurídico dos servidores públicos civis da 

União (Lei nº 8.112/90), acerca do Direito de Petição, analise  as afirmativas a seguir: 
 

I 
A administração deverá rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de 

ilegalidade. 

II 
O prazo para interposição de pedido de reconsideração é de sessenta dias, a contar 

da publicação ou da ciência, pelo interessado, da decisão recorrida. 

III O recurso, quando cabível, não interrompe a prescrição.  

IV Caberá recurso do indeferimento do pedido de reconsideração.  

Dentre as afirmativas, estão corretas  

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

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

 

20. A instauração, o inquérito administrativo  e o julgamento são as fases do processo 

administrativo disciplinar. À luz das disposições expressas na Lei nº 8.112/90, a autoridade 

julgadora proferirá sua decisão no prazo de   

A) trinta e cinco dias, contados do recebimento do processo. 

B) vinte e cinco dias, contados do recebimento do processo.  

C) vinte dias, contados do recebimento do processo.  

D) trinta dias, contados do recebimento do processo.  
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Conhecimentos Específicos           21 a 50 
 

 

21. O sonoplasta é o profissional responsável por produzir e veicular peças sonoras em diversos 

segmentos. Para cumprir as suas atribuições, o sonoplasta deve atender a determinados 

procedimentos e requisitos que irão caracterizar o seu trabalho. Com relação às atribuiçõe s 

do sonoplasta, considere as afirmativas a seguir:  
 

I 
Trabalha exclusivamente em rádio, a não ser que, em determinadas situações, ele 

seja convidado para atuar em TV e Teatro.  

II 
É encarregado de operar a mesa de controle, gravar, selecionar e adequar os  efeitos 

sonoros à edição de áudio. 

III 
Adota um conjunto de técnicas destinadas a moldar o som para que ele se enquadre 

numa determinada proposta de áudio.  

IV 
Envolve-se com gravação e edição de radiojornalismo, mas não se dedica à gravação 

de programas de entretenimento. 
 

Em relação às atribuições do sonoplasta, estão corretas as seguintes afirmativas  

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

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

22. O sonoplasta pode ter atividades diferentes dependendo do local em que ele trabalha. Por 

exemplo, em uma emissora de rádio, o sonoplasta deverá responsabilizar -se 

A) pelo setor de criação e transmissão de programas, operando áudio e editando no gerador 
de caracteres (GC). 

B) pela produção de programas ao vivo, fazendo os contatos e agendando as entrevistas no 
estúdio da emissora. 

C) por fazer roteiros e edição de boletins informativos, coordenando as transmissões de 
shows e reportagens. 

D) pela sonorização de programas, providenciando efeitos e trilhas necessárias à execução 
desta atividade. 

 

23. Ao consultar as orientações para a edição de áudio, o sonoplasta constatou que ele deveria 

utilizar uma música surgindo gradualmente de uma nova fonte ao mesmo tempo em que uma 

outra música desaparece. Nesse caso, o sonoplasta deve usar o recurso de  

A) Fade-in.  B) Fusão.   C) Fade-out.  D) Cortina. 

 

24. Surgiu, para um produtor de áudio, a demanda de inserir buzinas de carro em uma peça 

publicitária a fim de sugerir ao ouvinte uma paisagem sonora de trânsito. Para isso, o 

sonoplasta deve inserir um 

A) impacto sonoro.    C) drama sonoro. 

B) dispositivo sonoro.    D) efeito sonoro. 

 

25. Durante a gravação de uma peça sonora em estúdio, o diretor sentiu a necessidade de inserir 

uma trilha em segundo plano, com relação à voz do locutor. Para isso, ele pediu ao 

sonoplasta que utilizasse o recurso de 

A) BG. 

B) Crossfade. 

C) Mixer. 

D) MD. 
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26. A sonoplastia é fundamental para a elaboração de um programa radiofônico. Por isso mesmo, 

o sonoplasta deve conhecer seus elementos estéticos a fim de traduzir ideias em mensagens 

sonoras. As músicas, por exemplo, em conjunto com os efeitos sonoros  

A) são utilizados para dar credibilidade à mensagem sonora.  

B) têm a função de identificar o apresentador e o patrocinador.  

C) exploram a sugestão criando imagens na mente dos ouvintes.  

D) produzem um efeito relaxante nos ouvintes da programação.  
 

27. O sonoplasta foi escalado para gravar e editar uma peça radiofônica publicitária. O cliente 

queria apenas a fala do locutor apoiada por uma trilha musical. Para atender à necessidade 

do cliente, o sonoplasta deve gravar um 

A) spot.  B) jingle.  C) preview.  D) briefing. 

 

28. O diretor de jornalismo de uma determinada emissora de rádio solicitou do sonoplasta a 

veiculação de uma trilha musical durante um boletim informativo. Depois de pesquisar no 

acervo de músicas, o sonoplasta chegou à conclusão de que de veria usar uma música 

A) A capella.  B) Instrumental.  C) Vocal.  D) Dissonante. 

 

29. Considere a definição a seguir:  
 

[...] este estilo, que é um subgênero do rhythm and blues (R&B), é notável pelos seus riffs 

com graves pesados e por sua natureza altamente percussiva. [...] tem uma batida 

repetitiva, o que a torna fácil de editar. [...] Fundos musicais com este estilo 

freqüentemente podem se sobressair da média da programação de uma emissora pop e 

de música contemporânea, mas podem não ser apropriadas para todos os formatos.  

HAUSMAN, Carl et al.  Rádio: Produção, Programação e Perfomance.  São Paulo: Cengage Learn, 2010. 
 

O texto faz referência ao estilo musical  

A) urban.  B) jazz.  C) country.  D) rock. 
 

 

30. Para produzir a abertura de um determinado programa, o sonoplasta precisou fazer a 

mixagem de várias fontes diferentes, conforme a figura abaixo. Esse recurso técnico foi 

utilizado para facilitar a edição independente entre as fontes.  

 
McLEISH, Robert. Produção de rádio:  um guia abrangente 

da produção radiofônica. São Paulo: Summus, 2001.  

 

Nesse caso, o sonoplasta está utilizando um software que permite a gravação em 

A) sound-tracking.   C) pluripistas. 

B) add-tracking.    D) multipistas. 
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31. Quando o sonoplasta procura combinar várias fontes sonoras na mesa de controle, ele está 

fazendo 

A) Renderização.   C) Mixagem. 

B) Reverberação.   D) Sampleamento. 

 

32. Na pós-produção de um filme, quando um ator erra uma fala ou um som indesejável aparece 

na cena, para consertar a falha, o sonoplasta pode utilizar qualquer trilha gravada 

independente da imagem. Esse recurso técnico é conhecido por  

A) inserção de cena.   C) banda sonora. 

B) trilha incidental.   D) cobertura de som. 

 

33. Durante a gravação de uma peça de áudio em que deveriam ser captadas diversas vozes em 

um só tempo no estúdio, o sonoplasta verificou que o microfone utilizado não abrangia a 

totalidade do som, gerando um produto falho e sem qualidade sonora. No caso apre sentado, 

o microfone que o sonoplasta deveria utilizar seria o  

A) Supercardioide. 

B) Cardioide. 

C) Bidirecional. 

D) Omnidirecional. 

 

34. O sonoplasta foi escalado para fazer uma gravação externa com apresentadores. Para isso, 

ele deveria usar um tipo de microfone altamente direcional, que facilitasse o seu 

posicionamento sobre a cena, sem comprometer o áudio, embora haja distância entre o 

microfone e os apresentadores. Assim sendo, o sonoplasta deverá utilizar o  

A) Shotgun. 

B) Lavalière. 

C) Cannon. 

D) Dimmer. 

 

35. Os padrões de captação dos microfones fornecem informações importantes aos técnicos de 

áudio e facilitam a escolha do microfone ideal para cada situação. As figuras 01, 02 e 03 a 

seguir representam três padrões de microfones.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Figura 01                                  Figura 02                                   Figura 03  

 

HAUSMAN, Carl et al.  Rádio: Produção, Programação e Perfomance.  São Paulo: Cengage Learn, 2010. 
 

Os padrões representados pelas figuras 01, 02 e 03 são, respectivamente,  

A) supercardioide, hipercardioide e cardioide.  

B) cardioide, supercardioide e hipercardioide. 

C) hipercardioide, supercardioide e cardioide.  

D) cardioide, hipercardioide e supercardioide.  
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36. Considere a seguinte definição: 

Formato radiofônico, inserido no gênero jornalístico, que consiste em pequeno programa 

informativo com, no máximo, cinco minutos de duração, distribuído ao longo da 

programação, composto de notas e notícias, podendo comportar pequenas entrevistas e 

reportagens curtas.  

Esse formato é o 

A) Link.    C) Boletim. 

B) Flash.    D) Radiojornal. 
 

37. Os gravadores portáteis de áudio facilitam a captação de sons externos e são equipamentos 

versáteis que possibilitam o uso de microfones de condensador. Por necessitarem de energia 

para funcionar, esses microfones são alimentados através do gravador com a  ativação da 

função 

A) Condenser Remote.   C) Battery Remote. 

B) Power Condenser.   D) Phanton Power. 

 
38. Cada vez mais a eficácia do cinema de baixo orçamento depende de uma boa captação de 

áudio e nem sempre os técnicos têm à sua disposição os melhores equipamentos e uma 

grande equipe. Bons resultados são conseguidos com preparo técnico e criatividade para 

atender as demandas de uma produção cinematográfica.  

Em relação à captação de som para cinema, leia as afirmações a seguir:  
 

I 

Durante a pré-produção de um filme, a equipe de som deve visitar as locações onde 

serão realizadas as filmagens para conhecer os  ambientes e se certificar das 

necessidades da gravação. 

II 

Se os microfones utilizados nos diálogos forem do tipo omnidirecional de lapela, estes 

deverão ser utilizados tanto nas locações internas como nas externas para não 

comprometer a continuidade. 

III 

O monitoramento do som durante as gravações será necessário se houver muito 

barulho nos arredores do local. Os atores devem falar mais alto para atenuar os 

ruídos indesejáveis. 

IV 

O som ambiente é um som inerente à locação, seja ela interna ou externa . Gravar o 

som do ambiente após as filmagens das cenas é um procedimento recomendável e 

necessário. 
 

Estão corretas as afirmativas 

A) I e IV. 

B) II e IV. 

C) I e III. 

D) II e III. 

 

39. Antes de gravar um programa de rádio, o sonoplasta recebeu a cópia de um texto que 

também foi encaminhado ao locutor do estúdio. Nesse texto, estavam descritas as falas do 

locutor bem como as inserções de todos os elementos sonoros para guiar a gravação do 

mesmo modo em que o programa foi concebido. O texto aqui mencionado é  conhecido como 

A) indicador. 

B) script. 

C) winscript. 

D) marcador. 
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40. Um recurso que facilita e torna mais ágil a montagem de uma peça sonora durante a edição é 

a decupagem do áudio. O sonoplasta deve entender esse processo, que consiste em  

A) abrir um programa de computador capaz de facilitar a frequência do áudio, bem como a 
minutagem das sonoras e das músicas.  

B) unir um trecho de gravação a outro, elaborando uma planilha em que conste a mensagem 
a ser editada, diminuindo, assim, a distorção.  

C) registrar a ordem e a duração das diversas sequências, com anotação de frases e do 
tempo de início e fim do trecho selecionado.  

D) identificar uma parte reconhecível e distinta das fontes sonoras, sem esquecer a retranca 
que demarca a seleção dos áudios. 

 

41. Para minimizar a distorção, ao reduzir as diferenças de nível entre trechos com volume baixo 

e alto num som gravado ou transmitido, o sonoplasta deverá fazer uso de um  

A) equalizador. 

B) compressor. 

C) reverberador. 

D) amplificador. 
 

42. A mesa de áudio ou de controle de áudio é um equipamento essencial em um estúdio e, 

independente do modelo ser analógico ou digital, ela tem como uma de suas funções 

principais 

A) redistribuir os canais de headphones através dos compressores. 

B) receber e encaminhar os sinais combinados a uma saída específica.  

C) comprimir e direcionar o áudio para os canais de entrada passiva.  

D) sintetizar os impulsos elétricos dos microfones em  códigos binários.  

 

43. Além do monitoramento sonoro feito através de caixas acústicas ou de fones de ouvido, é 

possível monitorar visualmente o volume de um sinal de som através do dispositivo medidor 

de unidade de volume (VU/VU meter). O uso mais importante de um medidor VU é  

A) ter o zero na escala como referência do nível correto  de saída de áudio. 

B) acompanhar o ritmo das músicas e o compasso das batidas médio -grave. 

C) monitorar as impedâncias dos microfones nas entradas da mesa de som.  

D) verificar a incidência de oscilações de energia elétrica sobre os decibéis.  

 

44. Na hora de fazer a gravação, o sonoplasta percebeu que havia um defeito sonoro em que o 

som das caixas acústicas retornava à captação de áudio do locutor e provocava um forte 

ruído no ambiente. O sonoplasta somente iniciou a gravação depois que resolveu e sse 

problema conhecido como 

A) Microfonia.   C) Chiado. 

B) Equalização.   D) Puff. 

 

45. A gravação de som direto foi uma técnica cinematográfica introduzida no Brasil no início dos 

anos 1960. Essa técnica de gravação de som influenciou a linguagem do documentário 

brasileiro por permitir que 

A) as fontes sonoras gravadas recebessem equalização nos canais L e R.  

B) a gravação  do som fosse feita com controle de ganho na própria câmera.  

C) os canais L e R fossem gravados sincronicamente com o som ambiente . 

D) o som fosse gravado sincronicamente com a imagem durante a filmagem.   
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46. Ao ser solicitado para gravar um arquivo de áudio no formato MP3 com qualidade de CD, o 

sonoplasta deverá salvar o arquivo com as definições de,  

A) no mínimo, 64 Kbps. 

B) no máximo, 128 Kbps. 

C) no mínimo, 128 Kbps.  

D) no máximo, 64 Kbps. 

 

47. Concluída a gravação de uma peça sonora, foi solicitado do sonoplasta que ele comprimisse 

o áudio em um arquivo pequeno sem perder a qualidade do som. Assim, o sonoplasta deverá 

codificar o arquivo em formato 

A) Jpeg.    C) MP3. 

B) Wave.   D) Gif. 
 

48. Os programas de edição não-linear facilitam o trabalho do editor e oferecem recursos para 

tornar a tarefa de edição de áudio digital mais rápida e eficiente. A maioria dos programas 

oferecem ferramentas e efeitos que aumentam as possibilidades criativas. Com relação a 

algumas dessas funções, considere as afirmativas abaixo:  
 

I O Reverb simula ambientes acústicos e consiste de reflexões primárias.  

II O Pitch é utilizado para remover ruídos indesejáveis em discos de vinil.  

III O Time Strech pode alterar a velocidade da fala de uma personagem.  

IV O trim/crop corta e simula o som de duas pessoas falando ao telefone.  
 

Estão corretas as afirmativas 

A) I e IV. 

B) II e IV. 

C) I e III. 

D) II e III. 
 

49. O Sound Forge 10 é um software considerado pelos profissionais como uma poderosa 

ferramenta de edição de áudio digital em plataforma PC.  Entre suas diversas funções está a 

capacidade de realizar 

A) edição em multipista. 

B) conversão de vídeos. 

C) automação de playlist. 

D) editoração de imagens. 
 

50. Durante a edição de uma peça sonora, ao tentar inserir a voz do locutor na trilha musical, o 

sonoplasta se deparou com o seguinte problema: a voz do locutor ficou acelerada, o timbre 

foi alterado de forma drástica gerando uma voz engraçada e bem diferente da que foi 

originalmente gravada. 

Esse fato é consequência da diferença 

A) entre os formatos nativos Mpeg 3 (Mp3) e Dolby surround. 

B) na taxa de amostragem (Sample Rate) de cada arquivo.  

C) na propriedade do Audio Plug-In Chainer de cada arquivo.  

D) entre os formatos proprietários Wave e Sound Track  AC3. 

 

 


