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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES NESTA PÁGINA 
 
* Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

a) este Caderno de Questões com o enunciado das 70 (setenta) questões da prova objetiva. 
b) uma Folha de Respostas, destinada às respostas das questões da prova objetiva.  

 
* É responsabilidade do candidato certificar-se de que recebeu a prova correspondente ao cargo para o qual concorre (verifique o 

cabeçalho do Caderno de Questões). Notifique ao fiscal qualquer irregularidade. 
 
* SOMENTE APÓS AUTORIZADO O INÍCIO DA PROVA , VERIFIQUE SE ESTE CADERNO DE QUESTÕES 

ESTÁ COMPLETO E EM ORDEM. NOTIFIQUE AO FISCAL QUALQUER IRREGULARIDADE 
IMEDIATAMENTE . 

 
* FOLHEAR O CADERNO DE QUESTÕES ANTES DO INÍCIO DA PR OVA IMPLICA NA ELIMINAÇÃO DO 

CANDIDATO . 
 
* Verifique se as informações contidas na Folha de Respostas estão corretas. Caso contrário, notifique ao fiscal. 
 
* Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio na Folha de Respostas, à caneta esferográfica de tinta na 

cor preta ou azul. 
 
* Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR . A Folha de 

Respostas somente poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior – BARRA DE 
RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.   

 
* Ao candidato somente será permitido levar o Caderno de Questões da prova objetiva 1 (uma) hora antes do horário 

previsto para o término da prova. Item 10.16, alínea “c” do edital. 
 
* Será ELIMINADO do Concurso o candidato que: 

a) for surpreendido durante o período de realização de sua prova portando (carregando consigo, levando ou conduzindo) 
armas ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, qualquer tipo de relógio com mostrador digital, walkman, agenda 
eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, controle de alarme de carro, etc), quer seja na sala de prova ou nas 
dependências do seu local de prova. Item 10.19, alínea “c” do edital.  
b) ausentar-se da sala de prova, durante o período de realização de sua prova, portando a folha de respostas da prova 
objetiva ou quaisquer equipamentos eletrônicos; 
c) fizer anotação de informações relativas às suas respostas da prova objetiva em qualquer meio. Item 10.19, alínea “f” do 
edital.   
d) não permitir a coleta da digital, no procedimento descrito no item 10.17 do Edital.  

 
* Quando terminar, entregue obrigatoriamente ao fiscal a Folha de Respostas. ASSINE OBRIGATORIAMENTE A 

LISTA DE PRESENÇA. 
 
* Será automaticamente eliminado do Concurso Público o candidato que descumprir as instruções contidas no 

Caderno de Questões. Item 10.19, alínea “i” do edital. 
 
* Consulte as próximas atividades no cronograma disponível nas guias Publicações e Cronogramas, acessando a página do 

concurso em www.funrio.org.br. 
 
* Transcreva em letra cursiva, no espaço próprio na Folha de Respostas, a frase abaixo apresentada entre aspas. 

“ O homem de bem exige tudo de si próprio; o homem medíocre espera tudo dos outros.” (Confúcio)
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♦ LÍNGUA PORTUGUESA ♦ 
Questão 01 
 

 
 

Fonte: http://oambientetemdireito.blogspot.com.br/2010/05/charge.html 
 

Se tivéssemos de atribuir à charge acima um título coerente com a imagem e o texto, poderíamos escolher este: 
 

A) AQUECIMENTO GLOBAL 
B) ENQUANTO ISSO... NO POLO NORTE 
C) GELADEIRAS EM PROMOÇÃO 
D) CINCO PINGUINS CONTRA UM URSO 
E) CHUVA NÃO É CHUVISCO 
 

As questões 02 a 04 tomarão por base o seguinte texto, que reproduz a Mensagem de Boas-Vindas da Pró-Reitoria de 
Graduação aos estudantes da UFRB: 
 

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) acolhe os estudantes que optaram pela instituição com 
satisfação e contentamento. Neste início de mais uma jornada de aprendizagens nos nossos espaços de formação, 
buscando integrar o ensino, a pesquisa e a extensão, reconhecemos a fortaleza da presença de nosso corpo discente. 

Em 2015, a UFRB comemora os seus 10 anos de criação. Esta instituição instalou-se nesta região com objetivo de 
proporcionar uma formação universitária abrangente e interdisciplinar, desenvolver o pensamento crítico, consolidar 
metodologias de aprendizagem e contribuir para uma educação ética, cívica e democrática dos nossos estudantes. É com 
felicidade que recebemos os nossos discentes para continuar construindo a história da Federal do Recôncavo.  

Sejam bem-vindos! 
FONTE: http://www.ufrb.edu.br/agencia/administracao/3855-mensagem-de-boas-vindas-aos-
estudantes-da-ufrb-2014-2 [adaptado] 

 

Questão 02 
 

O conteúdo e o formato do texto mostram claramente uma mensagem simpática de acolhimento. Entretanto, se a primeira 
frase da carta fosse lida deslocada do contexto, poderia gerar uma interpretação equivocada. A razão é sintática, pois o 
adjunto adverbial foi colocado com ambiguidade no final do período. Assinale a alternativa que mostra essa interpretação 
equivocada. 
 

A) Nem todos os estudantes optaram pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 
B) A satisfação e o contentamento são da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 
C) O acolhimento dos estudantes é uma opção para aqueles que sentem satisfação e contentamento. 
D) Todos os estudantes sentem satisfação e contentamento por passarem no vestibular. 
E) Alguns estudantes podem ter optado pela instituição sem satisfação e sem contentamento. 
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Questão 03 
 

A última palavra do texto, por combinar os elementos “bem” e “vinda”, está escrita corretamente, com hífen. Palavras 
iniciadas com o morfema “bem” nem sempre são grafadas com hífen. É o que acontece quando se combina 
 
A) bem + estar. 
B) bem + amado.  
C) bem + feitor. 
D) bem + acabado. 
E) bem + bom. 
 
Questão 04 
 

“É com felicidade que recebemos os nossos discentes para continuar construindo a história da Federal do Recôncavo.” 
 

Um professor propôs a seus alunos que reescrevessem a última frase do penúltimo parágrafo substituindo os termos 
sublinhados por pronomes oblíquos coerentes. A resposta correta seria esta: 
 
A) É com felicidade que recebemo-los para continuar construindo-na.  
B) É com felicidade que os recebemos para continuar construindo-a.  
C) É com felicidade que no-los recebemos para continuar construindo-nos.  
D) É com felicidade que vos recebemos para continuar a construindo.  
E) É com felicidade que recebê-los-emos para continuá-la construindo.  
 
As questões 05 a 09 tomarão por base o seguinte texto, de Ana Paula de Oliveira e Claudia Lima de Albuquerque: 
 

UM PANORAMA DO RECÔNCAVO BAIANO: SOCIEDADE, ECONOMIA E CULTURA 
 
A região conhecida como Recôncavo Baiano, localizada no estado da Bahia, mais precisamente ao entorno da Baía de 

Todos os Santos, é um dos primeiros pedaços de terra pisados pelos portugueses, logo que aportaram em solo americano. 
Deu-se aí a origem de uma das mais ricas regiões do nosso país, tanto em relação à natureza, como culturalmente, a qual 
comporta em seu território uma ampla mistura de povos, que aqui se uniram deixando suas marcas na cultura, na culinária e 
na arquitetura, contribuindo para a complexidade e singularidade cultural existente. Relata este artigo um pouco da história, 
economia e sociedade, dando ênfase à população local. 

Apontar exatamente as cidades que compõem esse território não é uma tarefa fácil (...). Para tal, é preciso levar em 
conta diferentes classificações de Recôncavo, seja ela a do Território de Identidades, que considera 33 cidades ou a do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), que identifica 20 municípios ocupando uma área de 5.250,51 km² do 
estado da Bahia. Porém, levando em consideração que muitas cidades da região estabelecem entre si importantes relações e 
formam uma complexa rede urbana, consideraremos neste estudo alguns dos 89 municípios baianos localizados na área que 
circunda a Baía de Todos os Santos e que mantêm relações econômicas, políticas, culturais, sociais e identitárias, 
alavancadas principalmente pelos meios e veículos de comunicação e de tecnologia. 

Segundo CORRÊA (1997, p. 93) 
 

[...] a rede urbana constitui-se no conjunto de centros urbanos funcionalmente articulados entre si. É, 
portanto, um tipo particular de rede na qual os vértices ou nós são os diferentes núcleos de povoamento 
dotados de funções urbanas, e os caminhos ou ligações os diversos fluxos entre esses centros. 

 

Nesses municípios estão localizadas cidades de grande importância na região, como é o caso de Santo Antônio de 
Jesus, que se destaca economicamente devido ao forte comércio e à geração de serviços. Conta hoje com mais de duas mil 
empresas, sem considerar o comércio informal. Cruz das Almas e Cachoeira também têm grande relevância, ambas passam 
por mudanças econômicas e de organização territorial devido às influências causadas pela instalação da Universidade Federal 
do Recôncavo da Bahia (UFRB). 

FONTE: http://www.narradoresdoreconcavo.com.br/index/reconcavo [adaptado] 
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Questão 05 
 

A cidade de Santo Antônio de Jesus “se destaca economicamente devido ao forte comércio e à geração de serviços”. 
 

Propõe-se que o trecho transcrito tenha o acréscimo de uma palavra, a ser feito antes do substantivo “geração”. Assinale a 
única alternativa em que, feito o acréscimo, seria inadequado empregar o acento de crase. 
 

A) devido ao forte comércio e à grande geração de serviços; 
B) devido ao forte comércio e àquela necessária geração de serviços; 
C) devido ao forte comércio e à sempre boa geração de serviços; 
D) devido ao forte comércio e à sua geração de serviços; 
E) devido ao forte comércio e à alguma geração de serviços. 
 

Questão 06 
 

Na frase final da citação colocada no artigo, lê-se: “É, portanto, um tipo particular de rede na qual os vértices ou nós são os 
diferentes núcleos de povoamento dotados de funções urbanas, e os caminhos ou ligações os diversos fluxos entre esses 
centros.”  
 

Observe as seguintes afirmações sobre ela: 
 

I) A palavra “portanto” estabelece um elo lógico conclusivo em relação ao trecho precedente. 
II)  O pronome pessoal “nós” costuma ser empregado em textos acadêmicos. 
III)  A omissão da forma verbal “são” no segmento final da frase é um recurso estilístico. 
IV)  O demonstrativo “esses” retoma a palavra “povoamento”. 
 

Assinale a única alternativa que aponta quantas dessas afirmações estão corretas. 
 

A) As quatro estão corretas. 
B) Três delas estão corretas. 
C) Duas delas estão corretas. 
D) Apenas uma delas está correta. 
E) Nenhuma delas está correta. 
 

Questão 07 
 

O texto menciona no primeiro parágrafo “uma ampla mistura de povos, que aqui se uniram deixando suas marcas na cultura, 
na culinária e na arquitetura”. As alternativas abaixo propõem uma alteração na estrutura da oração adjetiva que começa 
depois da vírgula. Assinale a única em que o pronome relativo está corretamente empregado. 
 

A) ... uma ampla mistura de povos, que a população baiana se lembra com emoção. 
B) ... uma ampla mistura de povos, que os seus descendentes sabem ter sido de luta. 
C) ... uma ampla mistura de povos, cuja a herança está hoje consolidada em nossa terra. 
D) ... uma ampla mistura de povos, onde a memória sempre deveria ser destacada. 
E) ... uma ampla mistura de povos, de cuja história todos deveriam se orgulhar. 
 

Questão 08 
 

No segmento final da primeira frase do texto, lê-se: “é um dos primeiros pedaços de terra pisados pelos portugueses, logo 
que aportaram em solo americano”. A locução sublinhada poderia ser substituída, sem prejudicar o significado original do 
trecho, por: 
 

A) assim que; 
B) não obstante; 
C) de modo que; 
D) posto que; 
E) a despeito de. 
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Questão 09 
 

“Porém, levando em consideração que muitas cidades da região estabelecem entre si importantes relações e formam uma 
complexa rede urbana, consideraremos neste estudo alguns dos 89 municípios baianos localizados na área que circunda a 
Baía de Todos os Santos e que mantêm relações econômicas, políticas, culturais, sociais e identitárias, alavancadas 
principalmente pelos meios e veículos de comunicação e de tecnologia.” 
 

Nesse período extraído do segundo parágrafo, há exatas quantas orações?  
 

A) quatro; 
B) cinco; 
C) seis; 
D) sete; 
E) oito. 
 

Questão 10 
 

A parassíntese é um processo de formação de palavras que, quase sempre, é exemplificado com verbos. Assinale a única 
alternativa em que há um verbo formado por parassíntese. 
 

A) desonerar. 
B) esbravejar. 
C) desestabilizar. 
D) reacender. 
E) superfaturar. 
 

Questão 11 
 

O computador da secretaria foi infectado por um vírus que fez com que o memorando do funcionário ficasse assim: “Solicito 
providênsias no sentido de que seje traga para a sala 12 o móvel a ser usado na seção de análizes. Informo, outro sim, que as 
obras de contenção foram concluidas afim de que o serviço podesse ser iniciado.”  
 

Após a “limpeza” do vírus, o memorando pôde ser enviado sem nenhum erro. O total contabilizado mostrou a correção de 
 

A) quatro erros. 
B) cinco erros. 
C) seis erros. 
D) sete erros. 
E) oito erros. 
 

Questão 12 
 

O trecho inicial de um artigo publicado na revista Espaço Pedagógico diz: 
 

A motivação é um problema pontual na educação e afeta diretamente os envolvidos no processo de ensino e de 
aprendizagem. Segundo a visão de Marchesi (2006), a motivação para aprender configura-se como o centro da reflexão na 
área de educação, e sua ausência é o principal fator do fracasso escolar, ou seja: motivar o estudante constitui-se em uma 
tarefa constante de quem ensina, que, também, precisa estar motivado para desenvolver seu trabalho. Por essa razão, a 
motivação pode ser considerada como um determinante do êxito escolar. 

 

Fonte: http://www.upf.br/seer/index.php/rep/article/view/4309/2835 [adaptado] 
 

O texto emprega duas vezes o pronome SE (configura-se / constitui-se). Assinale a alternativa que interpreta corretamente o 
emprego desse pronome. 
 

A) Em ambos os casos o pronome indetermina o sujeito. 
B) Em ambos os casos o pronome tem valor reflexivo. 
C) Em ambos os casos o pronome é palavra expletiva. 
D) Apenas no primeiro caso o pronome é palavra expletiva. 
E) Apenas no segundo caso o pronome tem valor reflexivo. 
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As questões 13 a 15 tomarão por base a letra do samba-enredo de 1978 da Escola de Samba União da Ilha do Governador: 
 

  O AMANHÃ (João Sérgio) 
 

A cigana leu o meu destino 
Eu sonhei 
Bola de cristal, jogo de búzios, cartomante 
Eu sempre perguntei 
O que será o amanhã? 
Como vai ser o meu destino? 
Já desfolhei o malmequer 
Primeiro amor de um menino 
E vai chegando o amanhecer 
Leio a mensagem zodiacal 
E o realejo diz 
Que eu serei feliz  
 

Como será o amanhã? 
Responda quem puder 
O que irá me acontecer 
O meu destino será como Deus quiser. 

 

Fonte: LP “Sambas de Enredo das Escolas de Samba do Grupo 1, Carnaval 1978”. Top Tape, faixa 3. 
 
 
Questão 13 
 
Observando-se a escolha dos tempos verbais dessa canção, pode-se afirmar que o autor estabeleceu uma relação entre o 
tempo e a vida. Nessa relação, alguns elementos estão explícitos sob a forma de palavras. Entre eles se pode citar: 
 

 I – a religiosidade   II – a imprevisibilidade 
 III – a expectativa favorável  IV – a precipitação 
 V – a sovinice    VI – o racionalismo 
 
Quantos dos seis elementos indicados podem, de fato, ser encontrados no texto sob a forma de palavras? 
 
A) Apenas um deles. 
B) Apenas dois deles. 
C) Apenas três deles. 
D) Apenas quatro deles. 
E) Nenhum deles. 
 
Questão 14 
 
O primeiro verso da letra do samba diz: “A cigana leu o meu destino”. Já que essa frase possui um verbo transitivo direto, é 
possível experimentar sua transposição para a voz passiva. Isso mostrará que a opção do compositor foi a mais adequada 
para o conteúdo de sua canção e para o ajustamento à linha melódica. 
 
Comprova a afirmação acima a seguinte reescritura exata da frase na voz passiva: 
 
A) O meu destino foi lido pela cigana. 
B) A cigana tinha lido o meu destino. 
C) Ao meu destino lera a cigana. 
D) Tinha sido lido pela cigana o meu destino. 
E) O meu destino leu a cigana. 
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Questão 15 
 
Na letra do samba, o único caso de palavra composta com três elementos é “malmequer”, que não tem hifens e é uma 
exceção à regra que a reforma ortográfica modificou quanto ao uso hífen em palavras desse tipo. Assinale a alternativa que 
registra outro exemplo de palavra composta, mas com hifens mantidos no Acordo. 
 
A) pé-de-moleque; 
B) dia-a-dia; 
C) água-de-colônia; 
D) cor-de-laranja; 
E) mula-sem-cabeça. 
 
 
As questões 16 a 18 tomarão por base o texto da notícia publicada no caderno Ilustrada, da Folha de S.Paulo de 16/12/2014: 
 

O Ghibli, estúdio de animação japonês, enfrenta rumores de que fechará suas portas. Fundado em 1985, foi 
responsável por algumas das animações de maior bilheteria do Japão, como o vencedor do Oscar “A Viagem de Chihiro” 
(2001), de Hayao Miyazaki. Representantes do Ghibli não comentam o assunto, mas Miyazaki, que anunciou sua 
aposentadoria em 2013, disse ao jornal “Los Angeles Times” que o estúdio não faria mais longas para o cinema. Na ocasião, 
o diretor também se mostrou pouco otimista em relação ao futuro da animação tradicional. “Acho que a era do papel e do 
lápis está chegando ao fim.” 
 
Questão 16 
 
Assinale a alternativa que identifica corretamente uma figura de linguagem empregada no texto. 
 
A) O Ghibli enfrenta rumores de que fechará suas portas – EUFEMISMO. 
B) Foi responsável por algumas das animações de maior bilheteria – METÁFORA. 
C) Representantes do Ghibli não comentam o assunto – SILEPSE. 
D) O estúdio não faria mais longas para o cinema – PLEONASMO. 
E) A era do papel e do lápis está chegando ao fim – PROSOPOPEIA. 
 
Questão 17 
 
Representantes do Ghibli não comentam o assunto, mas Miyazaki, que anunciou sua aposentadoria em 2013, disse ao jornal 
“Los Angeles Times” que o estúdio não faria mais longas para o cinema.  
 

Se modificarmos a estrutura sintática desse período, retirando dele a conjunção adversativa, poderemos ter como resultado de 
igual conteúdo referencial a seguinte frase de estrutura subordinativa: 
  
A) Representantes do Ghibli não comentam o assunto, porque Miyazaki anunciou sua aposentadoria em 2013, dizendo ao 

jornal “Los Angeles Times” que o estúdio não faria mais longas para o cinema. 
B) Representantes do Ghibli, que não comentam o assunto pois Miyazaki anunciou sua aposentadoria em 2013, quando 

disse ao jornal “Los Angeles Times” que o estúdio não faria mais longas para o cinema. 
C) Representantes do Ghibli não comentam o assunto de Miyazaki, que anunciou sua aposentadoria em 2013 depois de 

dizer ao jornal “Los Angeles Times” que o estúdio não faria mais longas para o cinema. 
D) Representantes do Ghibli não comentam o assunto, embora Miyazaki, que anunciou sua aposentadoria em 2013, tivesse 

dito ao jornal “Los Angeles Times” que o estúdio não faria mais longas para o cinema. 
E) Representantes do Ghibli tanto não comentam o assunto que Miyazaki anunciou sua aposentadoria em 2013 para dizer 

ao jornal “Los Angeles Times” que o estúdio não faria mais longas para o cinema.  
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Questão 18 
 
No segmento “O diretor se mostrou pouco otimista”, o termo sublinhado mantém um papel sintático que também está 
presente na seguinte passagem de uma letra de nosso cancioneiro: 
 
A) Foi por medo de avião que eu segurei pela primeira vez a tua mão. 
B) Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeita, pode crer. 
C) Não quero lhe falar das coisas que aprendi nos discos. 
D) À noite tenho compromisso e não posso faltar por causa de vocês. 
E) Hoje o samba saiu procurando você, quem te viu, quem te vê. 
 
Questão 19 
 

 
 

Fonte: http://www.eeeitacoisa.com.br/tag/placas-engracadas/page/9/ 
 
Eis uma interpretação possível para a placa: “É a frase de um brasileiro que diz não saber bem a língua ________________, 
mas expõe sua dificuldade com a língua _________________. 
 

Assinale a única alternativa que contém as duas palavras que devem ser usadas para completar coerentemente as lacunas. 
 
A) estrangeira & vernácula. 
B) vernácula & lusitana. 
C) portuguesa & materna. 
D) materna & estrangeira. 
E) lusitana & portuguesa. 
 
Questão 20 
 
Nos documentos oficiais de uma Universidade, caso o cargo máximo na hierarquia administrativa seja o de Reitor, a forma 
de tratamento que deve a ele ser atribuída é: 
 
A) Vossa Magnificentíssima. 
B) Vossa Eminência. 
C) Vossa Eminentíssima. 
D) Vossa Magnificência. 
E) Vossa Reverendíssima. 
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♦ INFORMÁTICA BÁSICA ♦ 
 

Questão 21 
 

No Microsoft Word 2010, com sua configuração original, em qual guia são encontradas opções de tarefas úteis como 
escolher fonte, formatar parágrafo, selecionar estilo e localizar texto? 
 

A) Arquivo. 
B) Página Inicial. 
C) Layout da Página. 
D) Referência. 
E) Revisão. 
 
Questão 22 
 

Suponha o seguinte parágrafo escrito num documento do Microsoft Word 2010, em sua configuração original: 
 

Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a área de biologia, realizando ou orientando coleta, análise e 
registros de material e substâncias através de métodos específicos. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Com o mouse na configuração padrão, o que é selecionado ao se aplicar um clique duplo (isto é, dois cliques rápidos) com o 
botão esquerdo do mouse sobre a palavra “Assessorar”? 
 

A) Nada é selecionado. 
B) A palavra “Assessorar”. 
C) A frase “Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.” 
D) Toda a linha que contém a palavra “Assessorar”. 
E) O parágrafo inteiro. 
 
Questão 23 
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A figura mostra uma planilha Excel do Microsoft Office 2010 com as seguintes células preenchidas: A1=3; A2=6; A3=9; 
B1=1; B2=2; B3=3. A célula A4 está formatada com caracteres em negrito, e contém a fórmula =SOMA(A1:A3) de modo 
que o valor armazenado é 18. Suponha que a célula A4 foi copiada para a área de transferência através da função “Copiar” e 
se deseja colar na célula B4 usando a função “Colar Especial”. Qual das opções de colagem abaixo preencherá a célula B4 
com a fórmula =SOMA(B1:B3) mantendo as mesmas opções de formatação da célula A4? 
 
A) Tudo. 
B) Fórmulas. 
C) Valores. 
D) Formatos. 
E) Validação. 

 
 
Questão 24 
 
Sobre tabelas em documentos do Libre Office Writer, versão 4, analise as afirmações abaixo. 
 
I – É possível converter texto para tabela e vice-versa, separando o texto com tabulações. 
II – Pode-se proteger o conteúdo de células contra alterações. 
II – Existem funções pré-definidas para células numéricas como: soma, raiz quadrada, média, seno e cosseno. 
 
Quais dessas afirmações estão corretas? 
 
A) Nenhuma delas está correta. 
B) Somente as duas primeiras estão corretas. 
C) Somente a primeira e a terceira estão corretas. 
D) Somente as duas últimas estão corretas. 
E) Todas estão corretas. 
 
 
Questão 25 
 
Comparando as opções do menu “Dados” do Microsoft Excel 2010 e do aplicativo Calc do Libre Office 4, qual opção está 
disponível no Excel e não está disponível no Calc? 
 
A) Classificar. 
B) Consolidar. 
C) Filtro. 
D) Remover duplicatas. 
E) Texto para colunas. 
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Questão 26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A figura mostra uma planilha Calc do Libre Office 4 com as células A1 a A5 preenchidas. Que resultado será exibido na 
célula A6 contendo a fórmula =MÉDIA(A1:A5)? 
 
A) 2,4 
B) 2,8 
C) 3 
D) 3,2 
E) 3,5 
 
Questão 27 
 
O Windows 7 oferece o recurso de bibliotecas para organizar o acesso a arquivos e pastas. Uma lista de quatro bibliotecas 
padrão é disponibilizada, cada uma com sua correspondente pasta padrão. Qual alternativa não é uma biblioteca padrão do 
Windows 7? 
 
A) Downloads. 
B) Documentos. 
C) Imagens. 
D) Músicas. 
E) Vídeos. 
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Questão 28 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A figura apresenta a Página Inicial do Painel de Controle do Windows 7. Em qual categoria se encontra a configuração de 
opções de pasta, como, por exemplo, configurar os modos de exibição de pastas? 
 

A) Sistema e Segurança. 
B) Contas de Usuário e Segurança Familiar. 
C) Rede e Internet. 
D) Aparência e Personalização. 
E) Hardware e Sons. 
 

Questão 29 
 

Sobre navegadores de Internet, analise as afirmações abaixo. 
 

I – O Microsoft Internet Explorer 11 possui o recurso de habilitar proteção contra rastreamento. 
II – No Mozilla Firefox, o modo de navegação privativa torna o internauta anônimo na Internet. 
III – O Google Chrome permite configurar diferentes mecanismos de pesquisa como padrão. 
 

A) Nenhuma delas está correta. 
B) Somente as duas primeiras estão corretas. 
C) Somente a primeira e a terceira estão corretas. 
D) Somente as duas últimas estão corretas. 
E) Todas estão corretas. 
 

Questão 30 
 

O hardware de computador, além da unidade central de processamento e da memória, é composto de dispositivos de entrada 
e saída, que permitem a comunicação com o usuário. O dispositivo padrão de entrada é o teclado e o dispositivo padrão de 
saída é o monitor. Alguns dispositivos são chamados híbridos porque podem funcionar tanto como dispositivo de entrada e 
como de saída. Qual alternativa é um exemplo de dispositivo híbrido (de entrada e saída)? 
 

A) Microfone. 
B) Mouse. 
C) Alto Falante. 
D) Scanner. 
E) Placa de rede. 
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♦ LEGISLAÇÃO ♦ 
 
Questão 31 
 

No tocante as relações internacionais, o Brasil as rege com base em quais princípios? 
 

A) A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos das Américas, 
visando à formação de uma comunidade americana de nações. 

B) A República Federativa do Brasil buscará a desigualdade entre os Estados. 
C) A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América 

Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações. 
D) A República Federativa do Brasil buscará a prevalência dos direitos econômicos. 
E) A República Federativa do Brasil buscará a cooperação entre os povos para o progresso industrial. 
 
Questão 32 
 

Qual opção abaixo constitui direitos e garantias individuais nos termos da Constituição Federal? 
 

A) É livre a locomoção no território nacional em qualquer tempo, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, 
permanecer ou dele sair com seus bens. 

B) As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, 
exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou 
de convicção filosófica ou política, mesmo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a 
cumprir prestação alternativa, fixada em lei. 

C) É livre a manifestação do pensamento, permitido o anonimato. 
D) A propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família ou microempresa, não será objeto de 

penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o 
seu desenvolvimento. 

E) A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, 
mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos em Decreto. 

 
Questão 33 
 

Consideram-se brasileiros natos 
 

I) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de 
seu país. 

II)  os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República 
Federativa do Brasil. 

III)  os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira 
competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a 
maioridade, pela nacionalidade brasileira. 

IV)  os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, mesmo que não estejam a serviço da República 
Federativa do Brasil. 

V) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa 
apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. 

 

Estão corretas apenas as afirmativas 
 

A) I, II e III. 
B) II, IV e V. 
C) III, IV e V. 
D) I, II e IV. 
E) II, III e IV. 
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Questão 34 
 
Qual cargo é privativo de brasileiro nato? 
 
A) Senador Federal.  
B) Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 
C) Ministro de Estado. 
D) Deputado Federal. 
E) Oficial das Forças Armadas. 
 
 
Questão 35 
 
Quais os princípios, nos termos da Constituição Federal, regem a administração pública direta e indireta? 
 
A) Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
B) Legalidade, impessoalidade, moralidade, sigilo e eficiência. 
C) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
D) Legalidade, impessoalidade, improbidade, publicidade e eficiência. 
E) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e formalidade. 
 
 
Questão 36 
 
Sobre funções de confiança e cargos em comissão, nos termos da Constituição Federal, pode-se afirmar o seguinte: 
 
A) os cargos em comissão, exercidos exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e as funções de confiança, a 

serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se 
apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 

B) as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a 
serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se 
apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 

C) os cargos em comissão e funções de confiança dependem, para a sua nomeação, da prévia investidura em concurso 
público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade envolvidas. 

D) os detentores de funções de confiança e de cargos em comissão somente podem ser destituídos após condenação em 
processo administrativo disciplinar. 

E) as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a 
serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei complementar, 
destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 

 
 
Questão 37 
 
Quando ocorre a aposentadoria compulsória do servidor público federal, nos termos da Constituição Federal? 
 
A) 75 anos. 
B) 65 anos. 
C) 70 anos. 
D) 60 anos. 
E) 80 anos. 
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Questão 38 
 
Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente da República, qual a ordem de chamamento para o exercício do 
cargo, nos termos da Constituição Federal? 
 
A) O Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal. 
B) O Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Tribunal Superior Eleitoral. 
C) O Presidente do Senado Federal, o da Câmara dos Deputados e o do Supremo Tribunal Federal. 
D) O Presidente do Congresso Nacional, o do Supremo Tribunal Federal e o do Tribunal Superior Eleitoral. 
E) O Presidente do Congresso Nacional, o do Supremo Tribunal Federal e o do Superior Tribunal de Justiça. 
 
Questão 39 
 
Com relação a saída do Brasil do Presidente e do Vice-Presidente da República, nos termos da Constituição Federal, é 
correto afirmar o seguinte: 
 
A) O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Senado Federal, ausentar-se do País por 

período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo. 
B) O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença da Câmara Federal, ausentar-se do País por 

período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo. 
C) O Presidente e o Vice-Presidente da República poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por 

período inferior a trinta dias. 
D) O Presidente e o Vice-Presidente da República poderão, sem licença do Senado Federal, ausentar-se do País por período 

inferior a trinta dias.  
E) O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por 

período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo. 
 
Questão 40 
 
Sobre a possibilidade de que forças militares estrangeiras transitem no território nacional, nos termos da Constituição 
Federal, está correto o seguinte: 
 
A) permitir, nos casos previstos em lei ordinária, que forças militares estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele 

permaneçam temporariamente. 
B) permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças militares estrangeiras transitem pelo território nacional ou 

nele permaneçam temporariamente. 
C) permitir, nos casos previstos em decreto legislativo, que forças militares estrangeiras transitem pelo território nacional ou 

nele permaneçam temporariamente. 
D) permitir, nos casos previstos em decreto, que forças estrangeiras militares transitem pelo território nacional ou nele 

permaneçam temporariamente. 
E) permitir, nos casos previstos em medida provisória, que forças militares estrangeiras transitem pelo território nacional ou 

nele permaneçam temporariamente. 
 
Questão 41 
 
Nos termos da Lei nº 8.112/90, qual a idade mínima para a investidura em cargo público? 
 
A) 17 anos. 
B) 21 anos. 
C) 16 anos. 
D) 20 anos. 
E) 18 anos. 
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Questão 42 
 
Em que hipótese, nos termos da Lei nº 8.112/90, a vacância decorrerá? 
 
A) Posse em outro cargo inacumulável. 
B) Quando satisfeitas as condições do estágio probatório. 
C) Quando, tendo tomado posse, o servidor entrar em exercício no prazo estabelecido. 
D) Posse em outro cargo acumulável. 
E) Licença não remunerada do servidor. 
 
 
Questão 43 
 
A remoção de servidor público federal, nos termos da Lei nº 8.112/90, para outra localidade, independentemente do interesse 
da Administração, pode ocorrer em que situação? 
 
A) Em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de 

vagas, de acordo com normas preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados. 
B) Por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu 

assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial ou particular. 
C) Para acompanhar cônjuge ou companheiro, descendente, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado no interesse da Administração. 
D) Por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que não viva às suas expensas e conste do seu 

assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial ou particular. 
E) Não existe previsão legal para esta possibilidade. 
 
 
Questão 44 
 
Redistribuição, nos termos da Lei nº 8112/90, é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito 
do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão central do 
SIPEC, observados os seguintes preceitos: 
 
I) interesse da administração; 
II)  equivalência de vencimentos; 
III)  manutenção da essência das atribuições do cargo; 
IV)  vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades; 
V) mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional. 
 
Estão corretas as afirmativas 
 
A) I, IV e V, apenas. 
B) I, II e IV, apenas. 
C) III, IV e V, apenas. 
D) II, III e IV, apenas. 
E) I, II, III, IV e V. 
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Questão 45  
 
Com relação às vantagens, vencimento e remuneração do servidor público federal, nos termos da Lei nº 8112/90, é correto 
afirmar que 
 
A) os adicionais constituem uma modalidade de indenização. 
B) as indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito o vencimento, a remuneração e o 

provento  serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, mesmo nos casos de prestação de alimentos resultante de 
decisão judicial. 

C) o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é redutível. 
D) as reposições e indenizações ao erário, atualizadas até 30 de junho de 1994, serão previamente comunicadas ao servidor 

ativo, aposentado ou ao pensionista, para pagamento, no prazo máximo de vinte dias, podendo ser parceladas, a pedido 
do interessado. 

E) a ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter 
exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter provisório, permitido o duplo pagamento de indenização, 
a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro que detenha também a condição de servidor, vier a ter exercício 
temporário na mesma sede. 

 
 
Questão 46 
 
A gestão dos cargos do Plano de Carreira, nos termos da Lei nº 11091/2005, observará os seguintes princípios: 
 
I) natureza do processo educativo, função social e objetivos do Sistema Federal de Ensino; 
II)  dinâmica dos processos de pesquisa, de ensino, de extensão e de administração, e as competências específicas 

decorrentes; 
III)  qualidade do processo de trabalho; 
IV)   reconhecimento do saber não instituído resultante da atuação profissional na dinâmica de ensino, de pesquisa e de 

extensão; 
V) vinculação ao planejamento estratégico e ao desenvolvimento organizacional das instituições. 
 
Estão corretas as afirmativas 
 
A) I, II e III, apenas. 
B) II e V, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) I, II, III, IV e V. 
E) III e V, apenas. 
 
 
Questão 47 
 
O Plano de Carreira estruturado, nos termos da Lei nº 11.091/2005, tem que formatação? 
 
A) O Plano de Carreira está estruturado em 5 (cinco) níveis de classificação, com 3 (três) níveis de capacitação cada. 
B) Os cargos do Plano de Carreira são organizados em 5 (cinco) níveis de classificação, A, B, C, D e E. 
C) Os cargos do Plano de Carreira são organizados em 6 (seis) níveis de classificação, A, B, C, D, E e F. 
D) O Plano de Carreira está estruturado em 4 (quatro) níveis de classificação, com 4 (quatro) níveis de capacitação cada. 
E) O Plano de Carreira está estruturado em 5 (cinco) níveis de classificação, com 7 (sete) níveis de capacitação cada. 
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Questão 48 
 
No tocante a improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/92, é correto afirmar o seguinte: 
 
A) o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações desta 

lei até o limite do valor da herança. 
B) os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta 

ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de 
empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou 
concorra com mais de sessenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos. 

C) ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão culposa do agente ou de terceiro, dar-se-á o parcial 
ressarcimento do dano. 

D) quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, poderá a autoridade 
administrativa responsável pelo inquérito, a seu juízo, representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos 
bens do indiciado. 

E) reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, desde que não transitoriamente e sem 
remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, 
mandato, cargo, emprego ou função. 

 
Questão 49 
 
Quais são os deveres fundamentais do servidor público, nos termos de seu Código de Ética? 
 
A) Comunicar quando possível a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público ou privado, 

exigindo as providências cabíveis. 
B) Exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver 

situações procrastinatórias, independentemente de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços 
pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar dano material ao usuário. 

C) Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de 
duas opções, a melhor, independentemente da vantajosidade para o bem comum. 

D) Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição secundária da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade 
a seu cargo. 

E) Desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular. 
 
Questão 50 
 
Não constitui vedação ao servidor público nos termos de seu Código de Ética, Decreto nº 1.171/94: 
 
A) Prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam. 
B) Apresentar-se embriagado no serviço, porém não fora dele, mesmo que habitualmente.  
C) Fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de parentes, de 

amigos ou de terceiros. 
D) Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu 

mister. 
E) Exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. 
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♦ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS ♦ 
 
 
 
Questão 51 
 
Câmeras fotográficas digitais profissionais ou semi-profissionais, como as fabricadas pela Canon e Nikon, permitem 
na sua configuração a escolha entre dois “Espaços de Cor” possíveis: o sRGB (utilizado para reprodução em 
monitores) ou o Adobe RGB. Já as impressoras coloridas utilizam o CMYK, e tem, cada uma, seu próprio recorte de 
cores particulares neste espaço. Um “Espaço de Cor” significa o seguinte: 

 
A) uma área sempre equivalente ao espectro eletro-magnético na totalidade de suas cores. 
B) todas aquelas cores que um dispositivo específico (ou classe de dispositivo) pode capturar ou reproduzir.  
C) um conjunto de cores que visam privilegiar sempre a captura de imagens numa determinada temperatura de cor. 
D) numa impressora é o mesmo que o seu PPD, i.e. a descrição da página naquele equipamento ou modelo em 

particular. 
E) uma área no espectro eletro-magnético que inclui, além das cores visíveis, também as ondas de radiações 

invisíveis ao olho nu que assim podem ser reproduzidas. 
 
Questão 52 
 
Arquivos de vídeo e áudio comprimidos podem ser lidos sendo descomprimidos parcialmente, exibindo-se o trecho já 
descomprimido e recomprimindo-se de novo imediatamente após esta exibição. Por isso os algoritmos que permitem 
este tipo de leitura/gravação recebem o nome de CODECs (de Compressor-Decompressor, em inglês). No caso do 
vídeo, estes CODECs podem comprimir as imagens de duas formas básicas: destruindo a informação no interior de 
cada quadro (como acontece, por exemplo, no formato JPEG); ou destruindo o próprio fluxo de quadros, só 
restaurando inteiramente um quadro de tempos em tempos ao longo do fluxo de exibição. Estas duas formas distintas 
de compressão em vídeo denominam-se, respectivamente:  

 
A) Compressão Sequencial e Compressão Estruturante. 
B) Compressão Espacial e Compressão Matricial. 
C) Compressão Temporal e Compressão Estruturante. 
D) Compressão Espacial e Compressão Temporal. 
E) Compressão Espacial e Compressão Sequencial. 
 
Questão 53 
 
As cores visíveis ao olho humano podem ser reproduzidas a partir da mistura de um número menor de cores chamadas 
cores básicas. No vídeo analógico e no digital esta síntese de cores se dá graças a mistura de 
 
A) RGB.  
B) Quadritone. 
C) Adobe RGB.  
D) CMYK. 
E) Lab Color. 
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Questão 54 
 

D.W Griffith foi um dos precursores do cinema norte-americano. Ele dirigiu em 1910, por exemplo, o curta metragem 
“In old California” que foi a primeira película filmada em Hollywood. A este pioneiro são ainda atribuídas 
importantes contribuições no desenvolvimento da linguagem cinematográfica, como a invenção de um tipo de 
enquadramento que vem a ser o 
 

A) Plano-sequência. 
B) Blow-up. 
C) Contra-plongée. 
D) Contra-luz. 
E) Close-up. 
 

Questão 55 
 

Existem três etapas cronológicas clássicas numa produção audiovisual: a Pré-produção, a Produção e a Pós–produção. 
Assinale abaixo qual das opções apresenta corretamente atividades especificamente desenvolvidas em cada uma destas 
etapas respectivamente: 
 

A) Desenvolvimento do Roteiro; Marcação de luz; Escolha do Figurino. 
B) Desenvolvimento do Roteiro; Edição ou Montagem; Escolha do Figurino. 
C) Desenvolvimento do Roteiro; Filmagem ou Gravação; Edição ou Montagem. 
D) Definição do Elenco; Desenvolvimento do Roteiro; Edição ou Montagem. 
E) Continuidade; Edição ou Montagem; Desenvolvimento do Roteiro. 
 

Questão 56 
 

Como é definido na bibliografia especializada em sonorização, existem dois ruídos cuja distribuição de frequências é 
gaussiana e têm valor médio nulo. Um apresenta intensidade constante em todas as faixas de frequência, daí o seu 
nome, que está associado por analogia ao que ocorre com a totalidade da luz no espectro eletromagnético, enquanto o 
outro decresce gradualmente na medida em que vai alcançando as maiores frequências (o que o torna mais grave). 
Ambos ocorrem em fenômenos naturais como, por exemplo, o som constante de uma chuva torrencial ou aquele que 
pode ser ouvido se estando à distância de uma grande cachoeira. Eles são respectivamente: 
 

A) o ruído branco e o ruído rosa. 
B) o ruído laranja e o ruído vermelho. 
C) o ruído rosa e o ruído vermelho. 
D) o ruído rosa e o ruído laranja. 
E) o ruído branco e o ruído laranja. 

 

Questão 57 
 

A maioria das câmeras de cinema analógicas possuíam um obturador rotativo e apresentavam um problema em relação 
a filmagens realizadas de dentro de veículos rápidos, como nos helicópteros. As imagens poderiam ficar saltitando no 
sentido da direção do movimento do veículo se a rotação do obturador e o tempo de exposição escolhido não 
estivessem ajustados para este mesmo movimento. As atuais câmeras digitais DSLR apresentam um problema 
semelhante quando se filma objetos em movimento, é um problema muito comum, que decorre do modo de operação 
do sensor CMOS, que processa a cena linha por linha. Isso faz com que a imagem fique distorcida a partir de 
movimentos rápidos da câmera causando um efeito conhecido como 

 

A) Slow-Shutter ou Comet Tails. 
B) Stop-Motion ou Time-Lapse. 
C) Rolling Shutter ou Jello Effect. 
D) Moiré ou Flickering. 
E) Blur ou Desfoque. 
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Questão 58 
 
O “Efeito Bokeh” que pode ser obtido nas atuais câmeras DSLR designa 
 
A) um efeito particular de desfoque de fundo, no qual os objetos luminosos desfocados ganham cores graças à 

aberração esférica das lentes. 
B) um efeito particular de desfoque de fundo, no qual os objetos luminosos desfocados perdem luminosidade (brilho) 

em relação ao assunto em foco no primeiro plano da imagem. 
C) um efeito particular de desfoque de fundo, no qual os objetos luminosos desfocados ganham luminosidade (brilho) 

em relação ao assunto em foco no primeiro plano da imagem. 
D) um efeito particular de desfoque de fundo, no qual os objetos luminosos desfocados ficam com suas cores 

desaturadas. 
E) um efeito particular de desfoque de fundo, no qual os objetos luminosos desfocados assumem um formato 

arredondado ou podem assumir determinadas formas usando–se uma máscara destas mesmas formas colocada na 
frente da lente. 

 
Questão 59 
 
Sobre as lentes tele-objetivas pode-se afirmar que  

 
A) são mais utilizadas em ambientes fechados graças a sua grande abertura de diafragma. 
B) oferecem uma grande profundidade de campo. 
C) costumam ser mais leves e menores que as demais objetivas.  
D) são largamente utilizadas na cobertura de eventos esportivos. 
E) são ideais para câmeras com fator de corte (tamanho do sensor) APS-C. 
 
Questão 60 
 
A década de setenta do século passado marcou a entrada no mercado dos formatos de videocassete domésticos. Qual foi o 
primeiro formato de videocassete voltado para o público consumidor doméstico lançado no mercado em 1975?  

 
A) VHS. 
B) Betamax. 
C) Betacam. 
D) VHS-C. 
E) V2000. 

 
Questão 61 
 
Modos de edição de vídeo analógico serviram inicialmente de referência para a interface de funcionamento de alguns 
softwares. Atualmente, por exemplo, o Adobe Premiere ainda utiliza, numa de suas instâncias, uma metáfora de uma 
configuração de edição de vídeo chamada “A/B roll”. Uma ilha de Edição “A/B roll” é  
 
A) um tipo de ilha de edição que pode ser utilizada por dois operadores simultaneamente (“A” e “B”).  
B) um tipo de ilha de edição na qual se utiliza um reprodutor (“Player”) e um gravador (“Recorder”)      

respectivamente: o “A” e o “B”. 
C) um tipo de ilha de edição em que se utilizam dois canais de áudio (um “A” e  outro “B”). 
D) um tipo de ilha de edição que permite operação simultânea com dois formatos de vídeo diferentes (um “A” e o 

outro “B” ). 
E) um tipo de ilha de edição em que se utiliza um “Recorder” e dois “Players” (“A” e “B”). 
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Questão 62 
 
Quando se ilumina um espaço qualquer parte-se inicialmente três posições básicas para o posicionamento das luzes, 
que possibilitam um grande número de variações, são elas: 
 
A) a Luz Natural; A Luz Artificial e a Luz Híbrida.  
B) a Luz Principal (Key Light); a Luz de Preenchimento (Fill Ligth) e o Contra-Luz (BackLight). 
C) a Luz de baixo (Contra-Plongée); a Luz de cima (Plongée) e a Luz Principal (Key Light). 
D) a Luz frontal (Contra-Plongée); a Luz lateral (Plongée) e a Luz Principal (Key Light). 
E) a Luz frontal (Contra-Plongée); a Luz lateral (Plongée) e o Contra-Luz (BackLight). 

 
Questão 63 
 
Arquivos enviados pela Internet são divididos em pacotes que perfazem diferentes caminhos, percorrendo diversos 
trajetos, até chegar ao seu destino. Nos primórdios da web, isso causava uma certa demora em “baixar” imagens e, 
principalmente, vídeos ou músicas para serem exibidos numa página qualquer. Com o tempo, entretanto, foi 
desenvolvida uma tecnologia que permitia assistir-se vídeos ou ouvir-se músicas mesmo que os arquivos destes ainda 
não tivessem sido completamente “baixados” da rede para o computador do usuário. Esta tecnologia, hoje 
amplamente difundida, chama-se 
 
A) N.U.I. 
B) HTML5. 
C) SWF. 
D) Streaming Media. 
E) QuickTime. 

 
Questão 64 
 
Quando desejamos fazer uma captura de som dois microfones dispostos numa mesa (para uso de dois palestrantes, 
por exemplo) devemos manter entre eles uma distância três vezes maior do que aquela que uma das pessoas se 
encontra de um destes mesmos microfones. Esta regra é chamada de  
 
A) relação 3 para 1. 
B) relação 2 para 1. 
C) relação 2 para 2. 
D) microfonia. 
E) regra dos dois microfones. 
 
Questão 65 
 
As imagens no computador podem ser produzidas a partir de dois modelos matemáticos distintos, o 
___________________ e o ___________________, sendo que neste último modelo pode-se executar três operações 
básicas de manuseio das imagens: a ____________________, a ____________________ e a 
___________________.   
 
Indique abaixo quais são as palavras que, na sequência certa, complementam corretamente a oração anterior: 
 
A) matricial; vetorial; vetorização; escala; rotação. 
B) vetorial; matricial; translação; escala; rasterização. 
C) matricial; vetorial; translação; escala; rotação. 
D) vetorial; matricial; rasterização; escala; rotação. 
E) vetorial; matricial; renderização; escala; rasterização. 
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Questão 66 
 
O estudo da imagem na computação compreende três campos: o Processamento de Imagens; o Reconhecimento de 
Padrões (ou Visão Computacional) e a Síntese de Imagens. Estes três campos oferecem abordagens diferentes no uso 
e produção das imagens digitais. Indique abaixo qual dos grupos de softwares cujo tipo de produto se insere 
respectivamente, em cada uma destas áreas, na mesma ordem apresentada acima. 
 
A) Corel Draw, um software de OCR, Inkscape. 
B) Corel Draw, Adobe In Design, Adobe Flash. 
C) Inkscape, Adobe Photoshop e um software de OCR. 
D) GimCorel, Adobe Photoshop e Corel Draw. 
E) Adobe Photoshop, um software de OCR e Corel Draw. 
 
 
Questão 67 
 
Pouco antes da sua morte, Steve Jobs, o CEO da Apple, escreveu um artigo criticando a Adobe por insistir com a 
tecnologia Shockwave Flash e afirmando que os sistemas operacionais dos tablets da Apple não “rodariam” este 
plug-ins devido a sua vulnerabilidade em termos de segurança dos sistemas. Recentemente, a própria Adobe 
anunciou que vai parar de desenvolver versões deste plug-in do Flash que durante anos foi um dos plug-ins mais 
difundidos para distribuição de arquivos multimídia pela web. Independentemente da questão econômica que 
pudesse estar por detrás da atitude de Jobs, fato é que, desde 2010, uma nova linguagem para exibição de multimídia, 
que dispensa a instalação de qualquer plug-in, foi introduzida com muito sucesso no mercado. Seu nome é  
 
A) HTML5. 
B) iOS. 
C) ANDROID. 
D) JAVA/Processing. 
E) Objective C. 
 
 
Questão 68 
 
No final da década de sessenta do século passado foram introduzidas no mercado câmeras cinematográficas portáteis 
para serem usadas “na mão”, i.e., apoiadas nos ombros dos cinegrafistas. Esta portabilidade era uma demanda dos 
produtores de documentários e foi determinante no surgimento, pouco tempo depois, de novas concepções estéticas 
cinematográficas como a do Cinema Novo brasileiro, sintetizada na máxima de Glauber Rocha: “uma câmera na mão, 
uma idéia na cabeça”. Entretanto, filmar ou gravar vídeos com a câmera apoiada na mão pode produzir imagens muito 
tremidas, por isso algumas câmeras oferecem recursos para reduzir o tremor da imagem durante na captura e alguns 
softwares oferecem filtros para este fim a serem aplicados durante a edição de imagens já gravadas. Os softwares 
Adobe Premiere Pro CS 6 e o CC 2014, por exemplo, oferecem um filtro destinado a esta correção chamado 
 
A) Turbulent Displace 
B) Rolling Shutter Repair  
C) Warp Stabilizer 
D) Lens Distortion 
E) Offset 
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Questão 69 
 
Câmeras DLSR utilizadas na captura de vídeo podem apresentar um tipo particular de ruído relacionado a 
determinados padrões presentes na imagem, como por exemplo os presentes nas paredes de tijolos ou no desenho 
criado pelas telhas de um telhado. Este tipo de ruído, que pode ser corrigido com o uso de um filtro e que varia de 
intensidade nos diversos modelos de câmeras profissionais e semi-profissionais, chama-se 
 
A) Displace.  
B) Moiré Pattern. 
C) Cell Pattern. 
D) Lens Flare. 
E) Rolling Shutter. 
 
Questão 70 
 
Assim como existem câmeras que registram imagens no formato RAW em fotografia, existem também câmeras DSLR 
avançadas, como por exemplo a BlackMagic, que gravam o vídeo em formato descomprimido (RAW), o que permite 
uma ampla manipulação posterior da imagem durante a edição. Quando não se tem esta opção no seu equipamento 
como acontece, por exemplo, nas câmeras profissionais e semi-profissionais da Canon (5D MIII, D1, 6D) que 
registram o vídeo já comprimido em H264, como devem ser configuradas estas câmeras para que se possa obter um 
melhor controle da imagem durante o seu processamento final na edição? Assinale abaixo opção correta. 

 
A) Deve-se colocar a saturação e o contraste no maior nível possível. 
B) Deve-se colocar a saturação e a nitidez no maior nível possível. 
C) Deve-se colocar saturação no máximo e a nitidez no menor nível possível. 
D) Deve-se colocar o contraste e a nitidez no menor nível possível.  
E) Deve-se colocar o contraste no mínimo e a nitidez no maior nível possível.  
 




