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LEIA  ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1 Quando for permitido abrir o caderno de provas, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que 
possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao aplicador de provas.

2 Este caderno contém a prova objetiva e a prova discursiva. A objetiva é composta de 60 questões de múltipla escolha.  Cada 
questão apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas uma é a correta.

3 O cartão-resposta e o caderno de respostas da prova discursiva  são  personalizados e não serão substituídos em caso de 
erro no preenchimento. Ao recebê-los, confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro, notifique-o ao 
aplicador de prova.

4  Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e sem rasuras, utilizando caneta de 
tinta AZUL  ou  PRETA,  fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, com emenda, corretivo, rasura 
ou com mais de uma marcação, terá pontuação zero.

5 Estas provas terão cinco horas de duração, incluídos, nesse tempo, os avisos, a coleta de impressão digital e a transcrição 
das respostas para o cartão-resposta  e, na prova discursiva, para o caderno de respostas.

6 Iniciada a prova, você somente poderá retirar-se do ambiente de realização da prova após decorridas três horas de seu 
início e mediante autorização do aplicador de prova. Somente será permitido levar o caderno de questões após quatro horas 
do início das provas, desde que permaneça em sala até esse momento. É vedado sair da sala com quaisquer anotações, antes 
deste horário.

7 Os três últimos candidatos, ao terminarem as provas, deverão permanecer no recinto, sendo liberados após a entrega do 
material utilizado por todos eles, e terão seus nomes registrados em Relatório de Sala, no qual irão colocar suas respectivas 
assinaturas.

ATENÇÃO: Transcreva no espaço designado da sua 
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com sua caligrafia usual, considerando as letras 

maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

PROVAS QUESTÕES

Língua Portuguesa 01 a 10 

Matemática 11 a 15

Informática 16 a 20

Conhecimentos Específicos 21 a 60
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 05.

A rua

Eu amo a rua. Esse sentimento de natureza toda ínti-
ma não vos seria revelado por mim se não julgasse, e razões
não tivesse para julgar, que este amor assim absoluto e assim
exagerado é partilhado por todos vós. Nós somos irmãos, nós
nos sentimos parecidos e iguais; nas cidades, nas aldeias, nos
povoados, não porque soframos, com a dor e os desprazeres, a
lei e a polícia, mas porque nos une, nivela e agremia o amor
da rua. É este mesmo o sentimento imperturbável e indissolú-
vel, o único que, como a própria vida, resiste às idades e às
épocas. Tudo se transforma, tudo varia o amor, o ódio, o ego-
ísmo. Hoje é mais amargo o riso, mais dolorosa a ironia. Os
séculos passam, deslizam, levando as coisas fúteis e os acon-
tecimentos notáveis. Só persiste e fica, legado das gerações
cada vez maior, o amor da rua. [...]

Os dicionários só são considerados fontes fáceis de
completo saber pelos que nunca os folhearam. Abri o primei-
ro, abri o segundo, abri dez, vinte enciclopédias, manuseei in-
fólios especiais de curiosidade. A rua era para eles apenas um
alinhado de fachadas, por onde se anda nas povoações...

Ora, a rua é mais do que isso, a rua é um fator da
vida das cidades, a rua tem alma! Em Benarès ou em Amster-
dã, em Londres ou em Buenos Aires, sob os céus mais diver-
sos, nos mais variados climas, a rua é a agasalhadora da misé-
ria. Os desgraçados não se sentem de todo sem o auxílio dos
deuses enquanto diante dos seus olhos uma rua abre para ou-
tra rua. A rua é o aplauso dos medíocres, dos infelizes, dos
miseráveis da arte. [...] A rua é generosa. O crime, o delírio, a
miséria não os denuncia ela. A rua é a transformadora das lín-
guas. [...] A rua continua matando substantivos, transforman-
do a significação dos termos, impondo aos dicionários as pa-
lavras que inventa, criando o calão que é o patrimônio clássi-
co dos léxicons futuros. [...] 

A rua nasce, como o homem, do soluço, do espasmo.
Há suor humano na argamassa do seu calçamento. Cada casa
que se ergue é feita do esforço exaustivo de muitos seres, e
haveis de ter visto pedreiros e canteiros, ao erguer as pedras
para as frontarias, cantarem, cobertos de suor, uma melopeia
tão triste que pelo ar parece um arquejante soluço. A rua sente
nos nervos essa miséria da criação, e por isso é a mais iguali-
tária, a mais socialista, a mais niveladora das obras humanas.
[...]

Essas  qualidades  nós  as  conhecemos  vagamente.
Para compreender a psicologia da rua não basta gozar-lhe as
delícias como se goza o calor do sol e o lirismo do luar. É pre-
ciso ter espírito vagabundo, cheio de curiosidades malsãs e os
nervos com um perpétuo desejo incompreensível;  é preciso
ser aquele que chamamos flâneur e praticar o mais interessan-
te dos esportes – a arte de flanar: É fatigante o exercício?

Para os iniciados sempre foi grande regalo. A musa
de  Horácio,  a  pé,  não  fez  outra  coisa  nos  quarteirões  de
Roma. Sterne e Hoffmann proclamavam-lhe a profunda virtu-
de, e Balzac fez todos os seus preciosos achados flanando.
Flanar! [...] Que significa flanar? Flanar é ser vagabundo e re-
fletir, é ser basbaque e comentar, ter o vírus da observação li-
gado ao da vadiagem. Flanar é ir por aí, de manhã, de dia, à

noite, meter-se nas rodas da populaça, admirar o menino da
gaitinha ali à esquina, seguir com os garotos o lutador do Cas-
sino vestido de turco [...]; é ver os bonecos pintados a giz nos
muros das casas, após ter acompanhado um pintor afamado
até a sua grande tela paga pelo Estado [...]
 RIO, João do. A rua. In: A alma encantadora das ruas. Ministério da Cultura.Disponível em: 
<http://objdigital.bn.br/Acervo_Digital/livros_eletronicos/alma_encantadora_das_ruas.pdf>. 
Acesso em: 11 jul. 2019.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A crônica de João do Rio foi publicada no início do século
XX e trata das ruas do Rio de Janeiro,  iluminada pelas
primeiras  luzes  da  modernidade.  No  texto,  o  amor
revelado pela rua caracteriza-se por ser

(A) idealizado,  visto que o enunciador  considera  que o
gozo do  “calor  do sol”  e  do  “lirismo do luar”  são
ainda pouco suficientes para se chegar à essência da
psicologia da rua. 

(B) crítico,  dado  que  o  cronista  define  a  rua  como
“agasalhadora  da  miséria”  e  descreve  paisagens
sociais que compõem o seu cenário.

(C) intimista,  já  que o prosador  o declara  “absoluto” e
“exagerado”  e  firmando-se  no  âmbito  de  sua
individualidade.

(D) transitório, posto que o autor diz que “tudo varia o
amor, o ódio, o egoísmo”, posicionando-se em favor
dessa variação e transitoriedade.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O enunciador discorda parcialmente da definição dada à
palavra  “rua”  pelos  dicionários  e  enciclopédias  porque
esses compêndios

(A) consideram  exclusivamente  a  natureza  material  da
rua. 

(B) tratam dos conhecimentos populares advindos da rua.

(C) constituem  para  os  ignorantes  fontes  de  completo
saber.

(D) hesitam  em  reconhecer  a  validade  de  infólios  de
curiosidade.

LÍNGUA PORTUGUESA
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▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em  relação  ao  trecho  “A rua  é  generosa.  O  crime,  o
delírio, a miséria não os denuncia ela.”, interpreta-se que

(A) a  relação  semântica  implícita  entre  a  primeira  e  a
segunda sentença é de finalidade. 

(B) a palavra “os” tem a função de substantivar o verbo
que aparece em seguida.

(C) o verbo da segunda sentença exige o uso do plural na
norma padrão, por apresentar sujeito composto.

(D) o  pronome  “ela”  atua  na  sentença  como  sujeito
gramatical do verbo “denunciar”.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No texto, a justificativa dada para fundamentar a ideia de
que  “a  rua  nasce,  como  o  homem,  do  soluço  e  do
espasmo” é a seguinte:

(A) a rua acolhe a tristeza dos desempregados que por ela
perambulam sem sucesso em busca de trabalho.

(B) os miseráveis são os responsáveis pela destruição do
trabalho de pessoas de bem, como os pedreiros. 

(C) a  rua  surge  do  suor  e  do  esforço  humanos  que
trabalham e cantam tristes cantilenas.

(D) os  seres  humanos  nascem  iguais  e  depois  os
interesses econômicos provocam desigualdade.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No texto, o enunciador defende a necessidade de praticar o
exercício de “flanar”. Com base nas informações do texto,
a  definição  mais  próxima  do  dicionário  para  o  verbo
“flanar” é:

(A) praticar exercícios físicos para garantir saúde física e
mental.

(B) andar ociosamente nas ruas sem rumo e sem destino
certo.

(C) interagir  com  vizinhos  para  atualizar-se  das
novidades na cidade.

(D) praticar atos  ilícitos como forma de romper  com o
padrão moral estabelecido socialmente.

Leia os textos a seguir para responder às questões 06 e 07.

Canção do exílio
Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá; 
As aves, que aqui gorjeiam, 
Não gorjeiam como lá.

Nosso céu tem mais estrelas, 
Nossas várzeas têm mais flores, 
Nossos bosques têm mais vida, 
Nossa vida mais amores.

Em cismar, sozinho, à noite, 
Mais prazer eu encontro lá; 
Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá.

Minha terra tem primores, 
Que tais não encontro eu cá; 
Em cismar sozinho, à noite 
Mais prazer eu encontro lá; 
Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá.

Não permita Deus que eu morra, 
Sem que eu volte para lá; 
Sem que desfrute os primores 
Que não encontro por cá; 
Sem qu'inda aviste as palmeiras, 
Onde canta o Sabiá. 

Poema de Gonçalves Dias, exilado em Portugal. 

Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?se-
lect_action=&co_obra=2112> . Acesso em: 11 jul. 2019.

 Minha terra é a Penha,
o medo mora aqui.
Todo dia chega a notícia 
que morreu mais um ali. 

Nossas casas perfuradas 
pelas balas que atingiu (sic). 
Corações cheios de medo
do polícia que surgiu. 

Se cismar em sair à noite,
já não posso mais. 
Pelo risco de morrer 
e não voltar para os meus pais. 

Minha terra tem horrores 
que não encontro em outro lugar. 
A falta de segurança é tão grande, 
que mal posso relaxar. 

'Não permita Deus que eu morra', 
antes de sair deste lugar. 
Me leve para um lugar tranquilo, 
onde canta o sabiá

Texto produzido por dois estudantes da Penha, na Zona Norte do
Rio de Janeiro e divulgado nas redes sociais e em notícias. 

 Disponível em: <https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/minha-terra-tem-horrores-versao-de-poema-
feita-por-alunos-do-rio-causa-comocao-nas-redes-sociais.ghtml>. Acesso em: 11 jul. 2019.

LÍNGUA PORTUGUESA
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▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma análise dos textos 1 e 2 conduz à inferência de que:

(A) o  exílio  de  Gonçalves  Dias  foi  motivado  pela
violência encontrada no Brasil à semelhança da que
ocorre no bairro da Penha. 

(B) o enunciador do texto 2 revela o desejo de exilar-se
voluntariamente  em Portugal,  tal  como fez o poeta
Gonçalves Dias.

(C) o texto 2 nega a visão ufanista presente no texto 1
com  o  qual  estabelece  uma  relação  de
intertextualidade.

(D) o  sabiá  simboliza,  em  ambos  os  textos,  a
representação  de  um  país  livre  de  todo  tipo  de
colonização política e ideológica.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No trecho “a falta  de segurança é  tão grande,  /que mal
posso relaxar”, retirado do texto 2, há uma relação de

(A) causa e consequência.

(B) proporcionalidade.

(C) parte e todo.

(D) concessividade.

Leia o texto a seguir para responder à questão 08.

Campanha 2019 da Prefeitura de São Paulo contra o frio.

Disponível em: <http://propmark.com.br/agencias/moradores-de-rua-protagonizam-campanha-de-
inverno-da-prefeitura-de-sao-paulo>. Acesso em: 12 jul. 2019.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um dos problemas das grandes cidades é o frio  que os
moradores de rua enfrentam. Na campanha publicitária da
Prefeitura de São Paulo,  o jogo de palavras criado para
provocar efeito de sentido manifesta-se por meio do

(A) emprego  da  palavra  “inverno”  para  indicar  espaço
abstrato num determinado período do ano.

(B) contraponto entre o texto verbal e o texto não verbal.

(C) uso reiterado de verbos no imperativo.

(D) contraste entre o sentido literal e o sentido figurado
da palavra “frio”.

Leia o texto a seguir para responder às questões 09 e 10.

 Disponível em: <https://www.humorpolitico.com.br/tag/matando-moradores-de-rua/>.
Acesso em : 11 jul. 2019.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na charge, a construção do humor foi possibilitada pelo
fato de que

(A) um  sentido  inesperado  foi  atribuído  à  expressão
“acabar com a miséria”.

(B) um  dos  mendigos  revela  habilidade  de  estabelecer
diálogo com outros discursos.

(C) um  possível  sentido  do  verbo  “acabar”  está
relacionado à ideia de terminar provisoriamente.

(D) um dos personagens relata a notícia lida no jornal de
modo ambíguo.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 O aspecto  que  torna  o  complemento  do  verbo  “dizer”
diferente do complemento do verbo “matar” é o seguinte:

(A) o  verbo  “matar”  apresenta  como  complemento  o
locativo “lá em Goiânia”.

(B) a indeterminação do sujeito altera a especificação do
objeto direto. 

(C) o  complemento  de  “dizer”  é  oracional,  enquanto  o
complemento de “matar” não é.

(D) a polissemia de um dos verbos possibilita alterar seus
complementos.

LÍNGUA PORTUGUESA
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MATEMÁTICA 

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  gráfico  a  seguir  mostra  a  evolução  da  energia  solar
instalada no Brasil,  em megawatts (MW), no período de
2012 a 2018.

Disponível em: < https://blog.entecsolar.com.br> Acesso em: 5 jul.  2019. ( Adaptado).

Nessas condições, a taxa de crescimento da energia solar
instalada  no  Brasil,  de  2017  para  2018,  foi
aproximadamente igual a

(A) 17,2%.

(B) 172,8%. 

(C) 272,8%.

(D) 317,9%.

▬  RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 Uma empresa trabalha com as mercadorias A, B e C. Se
vender cada unidade de A por R$ 6,00, cada unidade de B
por R$ 9,00 e cada unidade de C por R$ 12,00 obtém um
faturamento de R$ 150,00.  Mas se vender cada unidade
respectivamente por R$ 6,00, R$ 18,00 e R$ 9,00, obtém
um faturamento de R$ 180,00.

Nessas condições, o número de unidades da mercadoria A
é igual a 

(A) 4.

(B) 9.

(C) 12.

(D) 15.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma reserva ecológica, é visitada por vários turistas. Seu
proprietário observou que, colocando o valor do ingresso a
R$ 10,00, a reserva era visitada por 1000 pessoas por dia,
faturando,  com a venda de ingressos,  R$ 10.000,00 por
dia. Por outro lado, percebeu também que a cada R$ 2,00
que  ele  aumentava  no  valor  do  ingresso,  recebia  40
pessoas a menos. Por exemplo, no dia em que vendeu a R$
12,00, a quantidade de pessoas que visitou a reserva foi de
960,  e  assim  sucessivamente.  Nessas  condições,
considerando  P  o  número  de  pessoas  que  visitarão  a
reserva, em um determinado dia, e F o faturamento com a
venda dos ingressos, então, o número de pessoas que deve
visitar a reserva para que o seu faturamento, com a venda
dos ingressos, seja máximo é igual a

(A) 600.

(B) 700.

(C) 800.

(D) 900.

▬  RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

MATEMÁTICA-SUPERIOR
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▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tabela abaixo mostra a quantidade de calorias existentes
em alguns alimentos utilizados para fazer um sanduíche:

Alimento Unidade Peso(gramas) Calorias

Hambúrguer 1 unidade 200 420

Pão integral Duas fatias 60 140

Presunto cozido Uma fatia média 25 90

Queijo prato Uma fatia média 25 92

Uma pessoa deseja montar um sanduíche utilizando somente
os alimentos citados na tabela, com um total de 1108 calorias.
Considere que ela coloca um hambúrguer, duas fatias de pão
integral, enquanto a quantidade, em gramas, de queijo prato
será  o  dobro  de  presunto  cozido.  Então,  a  quantidade  de
calorias presente na porção de queijo prato é igual a:

(A) 100. 

(B) 188.

(C) 368. 

(D) 468.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  pH  é  uma  característica  de  todas  as  substâncias,
determinado  pela  concentração  de  íons  de  hidrogênio
(H+). Os valores de pH podem variar entre 0 e 14. A tabela
a seguir  mostra o valor encontrado de pH  em algumas
marcas de detergentes.

Marca
pH

(Valor de referência do
fabricante)

pH
(Valor encontrado)

A 5,5 – 6,5 5,88

B 5,8 – 9,9 7,39

C 8,5 – 10,5 6,26

D 6,5 – 7,5 4,87

E 3,8– 6,5 4,16

F 8,5– 9,5 8,9

G 9,0 – 10,5 9,34

 Escolhendo aleatoriamente uma das marcas de detergentes
apresentadas  na  tabela,  a  probabilidade  do  valor
encontrado  de  pH não  estar  de  acordo  com o  valor  de
referência do fabricante é igual a:

(A)
1
7

(B)
2
7

(C)
1
3

(D)
1
2

▬  RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

MATEMÁTICA
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INFORMÁTICA 

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No  sistema  operacional  Microsoft  Windows  10,  as
ferramentas  “Copiar”  e  “Colar”  valem-se  da  Área  de
Transferência a fim de possibilitar a rápida reutilização de
informação preexistente, desde que tal informação esteja
acessível pelo computador que estiver em uso. Duas das
teclas  de  atalho  capazes  de  acionar  tais  comandos  são:
<CTRL>  +  <C>  e  <CTRL>  +  <V>,  respectivamente.
Ademais,  outras  duas  teclas  de  atalho  desempenham
exatamente  as  mesmas  funções  daquelas  retro
mencionadas. São elas:

(A) <CTRL> + <INS> e <SHIFT> + <INS>

(B) <SHIFT> + <F10> e <CTRL> + <Y>

(C) <CTRL> + <X> e <CTRL> + <V>

(D) <SHIFT> + <TAB> e <SHIFT> + <DEL>

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No processador de textos  Writer, componente da suíte de
aplicativos LibreOffice 6.x.x, após a digitação completa de
um texto obediente à norma culta da nossa língua pátria, se
um usuário destro pretende selecionar um bloco de texto
equivalente a uma determinada frase de um dos parágrafos
desse  texto,  ele  deverá  posicionar  o  ponteiro  do  mouse
sobre  uma das  palavras  pertencente  à  frase  escolhida  e,
com o auxílio do botão esquerdo, executar um

(A) clique simples.

(B) clique duplo.

(C) clique triplo.

(D) clique quádruplo.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na  planilha  eletrônica  Microsoft  Excel  2016,  se  um
usuário, de forma aleatória, digitar números inteiros de um
ou dois dígitos nas células do intervalo A1:D4 e, depois,
fora  desse  intervalo,  digitar  em  células  distintas  quatro
fórmulas envolvendo a função de planilha SOMA() iguais
às que foram transcritas nas alternativas abaixo,  a única
fórmula que, na situação descrita,  resultará em um valor
distinto em comparação às outras três fórmulas é:

(A) =SOMA(A1:D4)

(B) +SOMA(A1:D4)

(C) @SOMA(A1:D4)

(D) -SOMA(A1:D4)

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre  os  possíveis  golpes  e  armadilhas  digitais,  há
inúmeros  perigos  para  o  internauta  e,  por  essa  razão,  é
importante  que  sejam  tomados  cuidados  especiais
enquanto  se  utiliza  os  variados  serviços  disponíveis  na
Internet. Considerando o Phishing Scam, o internauta deve
adotar  uma postura  defensiva  para  não  ser  vítima e,  no
caso  em  particular,  um  dos  cuidados  recomendados
especificamente para essa modalidade de fraude é

(A)  digitar  a  URL diretamente  no  navegador  Web e
analisar o conteúdo antes de clicar em links recebidos por
meio de mensagens eletrônicas.

(B) ser cuidadoso ao aceitar cookies oriundos dos sítios da
Web que o internauta visitar.

(C)  ser  cuidadoso  ao  elaborar  a  senha  de  acesso  ao
webmail a fim de evitar que ela seja descoberta por meio
de ataques de força bruta.

(D) habilitar criptografia na conexão entre o leitor de  e-
mails do internauta e os servidores de e-mail do provedor.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os navegadores da Web Mozilla Firefox, Google Chrome e
Microsoft  Edge  têm  suas  próprias  funcionalidades  de
navegação sem histórico,  respectivamente,  denominadas:
navegação  privativa,  navegação  anônima  e  navegação
InPrivate.  Em  relação  a  essas  funcionalidades  e
considerando a preservação da privacidade do internauta, o
usuário  que  ativar  um desses  recursos  no  navegador  da
Web de sua preferência

(A) acessará a grande rede mundial de computadores em
modo  oculto  e,  devido  ao  uso  dessa  espécie  de
camuflagem  digital,  em  nenhum  momento  e  em
nenhum lugar, algum outro usuário poderá detectá-lo,
seja localmente ou remotamente.

(B) deixará  de  ter  seus  dados  de  navegação  salvos  no
dispositivo  computacional  vez  que,  depois  que
encerrar  a sessão de trabalho,  o  navegador  da  Web
excluirá os dados temporários do computador assim
que o aplicativo for fechado.

(C) acessará  a  Internet  em modo de  privacidade  e,  em
face  dessa  forma  anônima  de  navegação,  nenhum
usuário  remoto  poderá  detectá-lo  em  nenhum
momento  ou  lugar,  embora  seja  possível  que  um
usuário local possa encontrar seus rastros.

(D) terá os seus dados de navegação salvos no dispositivo
computacional e,  após o encerramento da sessão de
trabalho,  o  navegador  da  Web excluirá  os  dados
temporários do computador assim que o aplicativo for
reiniciado.
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CONHECIMENTOS ESPECIFÍCOS

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na exportação de um arquivo de áudio, o formato CBR
garante 

(A) uma  variação  na  compactação  dos  dados  sonoros,
uma vez que a taxa de compressão das informações é
processada por meio de parâmetros preestabelecidos.

(B) um ritmo constante na transferência de informações,
uma vez que a velocidade com que os dados de um
codec são enviados e recebidos não é alterada.

(C) uma definição de bits codificados acima ou abaixo da
média, uma vez que as partes menos complexas do
arquivo  tendem  a  acompanhar  a  padronização
definida. 

(D) um balanceamento  equalizado  do  material  editado,
uma  vez  que  a  qualidade  com  que  os  dados  são
comprimidos é a mesma no momento do envio e do
recebimento. 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O som ambiente, ou som de fundo, pode ser usado

(A) de modo pontual para evidenciar os efeitos sonoros
secundários.

(B) de maneira gradativa e sempre crescente para abrir e
encerrar os programas.

(C) com grande amplitude durante as entrevistas e com
menor intensidade nos intervalos.

(D) sem abafar o som da entrevista ou do texto em off
para dar realismo ao material gravado.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando o roteiro de um produto audiovisual é escrito em
apenas duas colunas, essas devem apresentar informações
referentes ao

(A) plano e à imagem.

(B) enquadramento e à iluminação.

(C) vídeo e ao áudio.

(D) texto e ao contexto.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Trilha incidental, ou música incidental, é:

(A) o trecho musical que aparece de forma aleatória em
uma obra radiofônica ou audiovisual  para  a  qual  é
desnecessária a autorização para o uso por parte de
seus autores e intérpretes. 

(B) a trilha musical utilizada na obra audiovisual, sujeita
aos preceitos legais que regem os direitos autorais e
que exigem a autorização de seu uso e a citação de
seus autores e intérpretes.

(C) a  trilha  musical  especialmente  composta  em  um
programa,  que  funciona  como  vinheta  ou  marca
sonora que identifica essa obra, tendo os autores sido
previamente  financiados  e,  em  função  disso,
destituídos dos direitos autorais. 

(D) o pedaço ou parte de uma canção popular orquestrada
e remasterizada, e portanto de difícil identificação, a
qual  não  apresenta  entraves  econômicos,  apenas  a
necessidade de colocar o  nome dos compositores e
intérpretes nos créditos.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Numa produção audiovisual  em estúdio,  se o objetivo é
captar apenas o som emitido pela boca do entrevistado sem
apreender os ruídos produzidos no ambiente, o microfone
ideal a ser acoplado na câmera é o 

(A) de lapela.

(B) direcional.

(C) ominidirecional.

(D) tipo boom.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em uma situação específica, na qual está sendo realizada a
gravação de uma entrevista fora do estúdio, em uma rua
com muito barulho, um diretor de produção deve orientar a
equipe para utilizar um microfone

(A) omnidirecional de captação ampla.

(B) tipo shotgun ou boom.

(C) direcional ou cardioide ou sorvete.

(D) sem fio ou de cenário.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na edição  não-linear  de  vídeos,  o  processo  que  unifica
imagens,  vídeos,  áudios,  transições,  legendas e  efeitos  é
chamado de: 

(A) storyboard.

(B) fast cutting.

(C) render.

(D) live action.
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▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os elementos a serem considerados na elaboração em uma
proposta de um programa informativo são os seguintes:

(A) os interesses pessoais, as ambições profissionais e as
motivações de todos os envolvidos na produção.

(B) o perfil do público, a estética e o contexto no qual o
programa será exibido/divulgado.

(C) as  pesquisas  de  recepção  e  a  certeza  de  que  os
receptores já conhecem as informações veiculadas.

(D) as  questões  burocráticas  e  contratuais  para  a
elaboração de novos gêneros e formatos. 

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O processo de edição de áudio é um trabalho técnico que
objetiva organizar materiais gravados para a produção de
uma  faixa  sonora.  Quando a  edição  de áudio  ocorre  de
modo não linear, utiliza-se um

(A) equipamento mecânico capaz de decupar, selecionar e
montar  o  material  capturado;  manipular  as  ondas
sonoras;  preparar  os  ficheiros;  adicionar  filtros  e
transpor os arquivos em diversos tipos de mídia.

(B) software que  possibilita  cortar,  copiar  e  colar  os
trechos  selecionados;  mixar  as  faixas;  remover  os
ruídos;  aplicar  variados  efeitos  e  converter  os
arquivos  em distintos  formatos,  de  acordo  com as
necessidades de aplicação.

(C) hardware apropriado  para  descomprimir,  limpar  e
selecionar o arquivo específico; checar a minutagem;
amplificar  o  som;  inserir  equalização  e  gravar  os
arquivos finais em dimensões padronizadas.

(D) programa que propicia separar,  fundir  e controlar  o
ficheiro sonoro; controlar os níveis; inserir transições;
equalizar as sequências e configurar os arquivos em
profundidades harmônicas variáveis.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando  os  aspectos  técnicos  da  produção  de
programas de entrevistas realizadas em estúdio de rádio e
televisão, conclui-se que:

(A) perguntas  longas  e  mais  elaboradas  são  mais
facilmente compreendidas pelos entrevistados e pelo
público.

(B) dados  e  sons  ambiente  não  relacionados  ao  tema
principal  são  essenciais  para  manter  a  atenção  dos
receptores.

(C) gravações realizadas fora do estúdio, mesmo quando
relacionadas à entrevista, devem ser proibidas porque
prejudicam a concentração dos ouvintes.

(D) cabe ao diretor  de produção controlar  o tempo dos
blocos e determinar os cortes para os intervalos.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No roteiro de uma produção audiovisual, o lettering indica o

(A) texto que deverá ser inserido graficamente na obra.

(B) movimento de câmera relativo ao enquadramento da
filmagem.

(C) ponto de entrada da locução ou fala do apresentador
na edição.

(D) parâmetro para as legendas ou os créditos finais da
pós-produção. 

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O uso da mesa de som é recomendado quando é necessário

(A) realizar gravações de texto e de sons ambientes.

(B) executar gravações externas e em ambientes abertos.

(C) editar e introduzir efeitos sonoros durante a gravação.

(D) usar instrumentos de orquestra durante a gravação.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um  script  radiofônico  organiza  informações,  orienta  o
locutor,  possibilita  que  o  programa  tenha  maior
objetividade e evita erros ao vivo. Tecnicamente, o script
para rádio precisa conter:

(A) playlist,  organização de sonoras, entradas ao vivo e
correta  indicação  de  quando  a  hora  certa  será
anunciada.

(B) frases curtas, linguagem simples, ordem dos fatos e
correta  minutagem  da  duração  das  músicas  e  das
notícias.

(C) apuração das matérias, apresentação de fontes, pauta
do  dia  e  correta  locução  com  seriedade,
coloquialidade e leveza. 

(D) conteúdos adequados, público-alvo definido, lista de
músicas e correta inserção das informações técnicas.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O processo  que  busca  equilibrar  sons  graves  e  agudos,
diminuindo  ou  eliminando  as  distorções  de  um  sinal
eletrônico, é a

(A) equalização.

(B) amplificação.

(C) esterofonia.

(D) monofonia.
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▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A  organização  dos  custos  de  uma  produção  audiovisual
deve apresentar uma

(A) listagem completa de todos os gastos com transporte,
alimentação e hospedagem da equipe envolvida nas
locações.

(B) decupagem minuciosa de todos os objetos de cena,
figurinos e recursos humanos que podem gerar ônus
orçamentário.

(C) descrição  integral  de  todos  os  materiais,  recursos
humanos e patrocínios basilares ao cumprimento do
roteiro.

(D) relação detalhada de todos os insumos, equipamentos
e serviços necessários à execução da obra.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No processo  de  pós-edição,  o  diretor  de  produção deve
supervisionar

(A) o uso adequado do teleprompter e do transcorder.

(B) os planos e os custos da produção.

(C) as  interferências  da  microfonia  na  gravação  do
produto final. 

(D) a inserção dos créditos e recursos de ilustração.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O jingle é um anúncio radiofônico 

(A) falado.

(B) persuasivo.

(C) cantado.

(D) eloquente.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O trabalho de construção de um programa informativo ou
jornalístico  começa  com  um  produtor.  A função  deste
profissional é:

(A) seguir  as  orientações  do  repórter  na  montagem  e
preparação dos equipamentos durante as entradas ao
vivo. 

(B) reunir  dados  que  serão  consolidados  no  texto  do
repórter  e  localizar  personagens  que  serão
entrevistados. 

(C) atuar como mediador na transmissão das informações
entre o diretor de produção e a equipe técnica. 

(D) fazer  um  acompanhamento  da  equipe  durante  a
gravação das externas para evitar situações de risco.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

MP4, AVI e MPEG são formatos diferentes de vídeo

(A) em splash.

(B) binaural.

(C) digital.

(D) em streaming. 

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As tarefas  que um diretor  de produção deve atribuir  ao
editor,  antes  da  edição  do  material  gravado,  são  as
seguintes:

(A) verificar todo o material gravado, identificar as fitas
ou  cartões  de  memória  e  providenciar  a
decupagem/minutagem das imagens e sons.

(B) excluir do arquivo geral as sonoras com qualquer tipo
de defeito técnico e registrar digitalmente os dados.

(C) criar um arquivo para conter todos os originais e fazer
uma pasta com as versões do material gravado.

(D) alterar  a  frequência  da  gravação,  transcodificar  em
formato  digital  e  criar  códigos  para  facilitar  a
identificação das entrevistas e trechos sonoros.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando que o microfone envia um sinal muito baixo
para a mesa de som que precisa ser aumentado até alcançar
um nível audível, o ideal é que o microfone seja conectado
em uma entrada que possua

(A) channel strip.

(B) equalizador.

(C) sound effect.

(D) pré-amplificador.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  diretor  de  produção  também  é  responsável  pela
qualidade dos textos veiculados nos produtos midiáticos.
Dessa  forma,  ele  deve  estar  alerta  para  garantir  que  os
textos tenham

(A) informações necessárias inseridas em uma linguagem
clara e adequada.

(B) adjetivação que enriqueça e dê qualidade e impacto à
informação.

(C)  frases longas que facilitem a entonação dos locutores
e o trabalho dos editores de áudio.

(D) cacofonias que garantam um tom bem humorado para
o material de locução.
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▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  cronograma  de  produção  audiovisual  precisa
obrigatoriamente detalhar todas as

(A) informações da equipe, da logística e da produção de
locações com indicação de custos.

(B) etapas  da  pré-produção,  da  produção  e  da  pós-
produção com indicação de temporalidade.

(C) prescrições  das  gravações,  da  produção  e  da
decupagem, com indicação de minutagem.

(D) fases  dos  gastos  materiais,  prestação  de  contas  e
organização dos créditos.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na  coordenação  do  desenvolvimento  de  produtos
audiovisuais,  a  responsabilidade  do  diretor  de  produção
inclui:

(A) fazer  a  manutenção  do  equipamento  técnico  de
filmagem e edição. 

(B) verificar  e  acompanhar  o  desenvolvimento  do
trabalho técnico.

(C) desenvolver novas técnicas e novas linguagens para a
produção audiovisual.

(D) elaborar  os  dispositivos  para  a  produção de efeitos
especiais.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise o roteiro a seguir.

Disponível em: <https://midiabb3.files.wordpress.com/2009/06/roteiro-de-radio-sobre-o-
jornal.doc>. Acesso em: 26 de jun. 2019. (Adaptado).

Esse roteiro refere-se a um

(A) documentário radiofônico.

(B) radiojornal.

(C) boletim radiofônico.

(D) seriado.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na primeira fase do desenvolvimento de produtos sonoros
e audiovisuais, o diretor de produção deve elaborar

(A) um  arquivo  de  cenas  para  estudar  os  melhores
enquadramentos.

(B) uma  relação  de  dicas  técnicas  para  distribuir  aos
entrevistados.

(C) um  levantamento  dos  gastos  com  alimentação  da
equipe técnica envolvida na filmagem. 

(D) uma lista com endereços dos locais nos quais serão
realizadas gravações.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na  produção  radiofônica,  o  processo  de  decupagem
consiste-se na

(A) audição do material gravado e na seleção do que deve
ser utilizado para facilitar a elaboração do script e a
montagem final,  o que otimiza o tempo dedicado à
edição.

(B) montagem de trechos de entrevistas e offs que serão
utilizados  a  fim  de  conferir  forma  e  sentido  ao
produto,  o  que  corrobora  com a  inteligibilidade  da
mensagem.

(C) mixagem das sonoras e escolha dos melhores trechos
com  o  objetivo  de  estabelecer  proporção  e
intensidade à peça, o que fortalece a composição da
narrativa final.

(D) análise comparativa dos sons capturados e apuração
dos  que  apresentam  menos  ruídos  para  agilizar  o
roteiro e a finalização, o que potencializa os recursos
técnicos.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O termo  storyboard é  utilizado de distintas formas para
diferentes produtos audiovisuais. No caso da produção de
um  documentário  ou  de  um  produto  ficcional  para
televisão, ele se refere a

(A) um resumo ampliado contando uma situação ou um
fato  que  podem  ser  usados  para  ilustrar  e/ou
completar outra história.

(B) uma  exposição  detalhada  das  diferentes  etapas  da
produção, com dados relativos aos custos.

(C) uma sequência de desenhos numerados, na qual cada
quadro  se  refere  a  uma cena ou  a  uma tomada  do
roteiro.

(D) um orçamento, no formato de planilha orçamentária,
contendo  os  diferentes  custos  de  produção  do
material. 
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▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na captura de imagens, o processo de remoção de cores
não reais por meio do ajuste da chamada “temperatura de
cor” de uma fonte de luz e que possibilita tornar brancos
os objetos que aparentam ser brancos aos olhos humanos,
é chamado de

(A) color correction ou correção de cor.

(B) white balance ou balanço do branco.

(C) white sampling ou amostragem do branco.

(D) progressive color ou cor progressiva.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Além  do  link para  a  transmissão  ao  vivo,  os  recursos
técnicos  básicos  que  devem ser  disponibilizados  para  a
realização  de  um show em um espaço externo  para  ser
transmitido  ao  vivo  por  uma  emissora  de  rádio  devem
incluir:

(A) mesa de som, amplificadores, caixas de retorno com
cabeamento  específico,  microfones,  computador  e
equipe técnica. 

(B) camarins  especiais,  amplificadores  de  som  e
microfones  multidirecionais  para  o  palco  e  para  a
equipe de apoio.

(C) teleprompter, mesa de edição, microfone tipo girafa,
biombos  para  separação  de  ambientes  e  equipe  de
filtragem da gravação.

(D) abafadores  de  sons,  equalizadores,
transcondificadores de sinal, antenas parabólicas e 
folhas de flandes para a equipe de efeitos sonoros.

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No script de um programa radiofônico, o termo BG indica:

(A) um conjunto  de  informações  técnicas  referentes  ao
material  sonoro  que  compõe  os  blocos,  breacks  e
intervalos da produção.

(B) um equipamento que gerencia os canais de áudio dos
estúdios  de gravação e  transmissão que permite  ao
operador cumprir a programação prevista. 

(C) uma técnica, recurso ou meio utilizado para assinalar
as entradas e saídas do texto em off e distinguir as
sonoras em deixas iniciais e finais. 

(D) uma  música,  voz  ou  efeito  sonoro  inserido
simultaneamente à fala que vai ao ar em volume mais
baixo, porém, audível. 

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A roteirização  de  produtos  audiovisuais  com  conteúdo
educacional  exige  um  contato  prévio  com  o  produtor
destes conteúdos, tendo em vista que:

(A) na  elaboração  de  um  roteiro  para  produtos
comunicacionais,  o  olhar  comunicacional  deve
prevalecer sobre o olhar pedagógico e a definição do
conteúdo.

(B) a  roteirização  de  conteúdos  educacionais  é  a
transformação de um conteúdo preexistente em guia
de produção de mídia que pode resultar em diferentes
roteiros para cada produto desenvolvido. 

(C) no processo de produção de conteúdos midiáticos, a
roteirização  textual  é  desnecessária,  pois  deve
prevalecer  a  reprodução  simples  dos  conteúdos
produzidos pelos especialistas.

(D) o  conteúdo  educacional  roteirizado  é  de  total
responsabilidade dos produtores de conteúdos e não
do profissional de comunicação, cuja única função é
adaptar a linguagem para o alcance das mídias.

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise a imagem a seguir.

Disponível em: <http://www.ageprev.ms.gov.br>. Acesso em :29 jun. 2019.

Essa imagem apresenta o formato de entrevista do gênero:

(A) bate-papo.

(B) noticioso.

(C) temático.

(D) jornalístico.
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▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na edição de material sonoro, a ausência de som é:

(A) uma falha técnica que deve ser evitada.

(B) uma distração que compromete a compreensão. 

(C) um elemento obrigatório de pontuação do texto.

(D) um recurso estratégico ou estilístico.

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise a cartela a seguir:

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=DbiWlpZ-IFw>. Acesso em: 27 jun. 2019.
(Adaptado).

Essa imagem pertence ao gênero:

(A) de serviço, com formato de nota de utilidade pública.

(B) publicitário,  com  formato  de  cartela  de  interesse
coletivo.

(C) propagandístico, com formato de ação pública.

(D) de bem-estar social, com formato participativo.

▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A  edição  de  produtos  sonoros  e  audiovisuais  com
conteúdos informativos deve ter como princípio básico:

(A) organizar  todos  os  dados  e  demais  informações  na
ordem cronológica.

(B) inserir ilustrações sonoras e/ou visuais no material a
ser editado.

(C) facilitar  o  entendimento  das  principais  informações
contidas no material a ser divulgado.

(D) recortar e eliminar as possíveis anotações do produtor
do material informativo. 

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O roteiro de uma produção em áudio requeria que a opinião
dos  moradores  da  cidade  sobre  problemas  de  mobilidade
urbana  fosse  captada  dentro  de  um  terminal  de  ônibus.
Todavia,  no momento da gravação externa,  o  responsável
pelo local impediu o acesso da equipe ao recinto, alegando
que  ela  não  possuía  autorização  prévia,  o  que  impediu  o
cumprimento da atividade, conforme havia sido estabelecido.
Do ponto de vista da organização da produção, isso ocorreu
em virtude de um planejamento ineficiente de

(A) pesquisa.

(B) briefing.

(C) locação.

(D) casting.

▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para  que  a  elaboração  e  a  gestão  de  projetos  para  a
produção  de  material  audiovisual  seja  viável,  cabe  ao
diretor de produção gerenciar as fases do ciclo de vida do
projeto. Isso significa que ele deve

(A) determinar  os  ciclos  do  trabalho,  estabelecendo  os
horários e o local em que cada um dos participantes
do projeto deverá estar presente.

(B) categorizar  as  diferentes  fases  do  projeto,  assim
representadas:  a  infância  (fase  inicial),  adolescência
(implantação  do  projeto),  maturidade  (execução)  e
velhice (finalização).

(C) avaliar  a  durabilidade  do  projeto,  ou  seu  ciclo  de
duração, após sua realização e finalização, de forma a
determinar o seu impacto social.

(D) estabelecer  prazos  e  acompanhar  todas  as  fases  do
projeto,  desde  o  período inicial  de  elaboração,  sua
efetiva implantação e sua execução até a finalização.

▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O chroma key é uma técnica de efeito visual que: 

(A) sobrepõe imagens por meio do anulamento de uma
cor padrão.

(B) insere filtros nos vídeos por meio da substituição das
cores opacas.

(C) adiciona  efeitos  especiais  por  meio  do  balanço  de
contrastes.

(D) substitui as sombras por meio do ajuste do brilho. 

▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre as responsabilidades de um diretor de produção está a
seguinte:

(A) participar de discussões relativas ao desenvolvimento
de novos produtos e conteúdos.

(B) estabelecer  os temas e  os critérios de qualidade do
material a ser produzido.

(C) fazer o planejamento contábil  dos diferentes setores
da empresa e/ou do setor específico.

(D) construir a grade de programação de emissoras com
opções diferenciadas para rádio e televisão.
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PROVA TEÓRICO-PRÁTICA COM CARÁTER DISCURSIVO

DIRETOR DE PRODUÇÃO

____Questão 01_________________________________________________________________________

Uma empresa precisa produzir um vídeo institucional para divulgar os seus diferentes setores de atendimento.  Para

realizar este produto audiovisual, a empresa colocou à disposição do Diretor de Produção todos os empregados que

possuem vínculos com as atividades de comunicação, mas estabeleceu que ele só poderia contar com cinco profissionais

para a efetivação da tarefa, além de contratar um sexto profissional como free-lancer. A formação e as habilidades dos

profissionais que trabalham na empresa são as seguintes:

PROFISSIONAL* FORMAÇÃO E HABILIDADES
José Jornalista  com  mais  de  vinte  anos  de  experiência  em  assessoria  de  comunicação  e

jornalismo impresso.
Daniela Jornalista recém-formada que fez um trabalho de conclusão de curso (TCC) na área de

vídeo experimental.
João Cinegrafista com experiência na produção audiovisual para campanha políticas.

Janice Estagiária de jornalismo com experiência em cinegrafia.
Marlice Técnica em manutenção de equipamentos eletro-eletrônicos.
Felipe Publicitário com experiência em edição de material propagandístico.

Fernanda Jornalista e editora de vídeo que trabalha meio período.
Gustavo Motorista e “faz tudo” da empresa, responsável pela manutenção dos equipamentos.
Juliana Especialista em orçamentos e planejamento estratégico.

Francisca Primeira mulher contratada como motorista na empresa.
Adolfo Secretário executivo.
Mirela Modelo que já trabalhou como noticiarista.

Frederico Estagiário de mídias digitais e blogueiro especializado em cinema.
Analú Professora de inglês e estudante do quarto período do curso de Publicidade e Propaganda.

Cristina Auxiliar de serviços gerais e estudante do terceiro período do curso de Letras.
Joaquim Jovem aprendiz que trabalha no setor de comunicação.

*Todos os nomes usados são fictícios.

Diante dessa situação, determine e justifique quais profissionais o Diretor de Produção deve escolher para montar a

equipe ideal que vai elaborar o vídeo institucional, e explique qual será a principal tarefa dele mesmo e de cada um dos

escolhidos e estabeleça qual deverá ser o perfil do profissional free-lancer que será contratado.                       (10 pontos)

____Questão 02_________________________________________________________________________

Pesquisadores do Grupo de Estudos História da Comunicação e do Jornalismo da Universidade Federal de Goiás foram

contemplados  em um edital  e  receberam uma grande  soma de  recursos  para  desenvolver  um projeto  abordando a

História da Imprensa no Estado e a sua importância na construção da identidade goiana . A coordenadora deste grupo

procurou a Rádio Universitária da UFG e solicitou o planejamento de um material de divulgação do projeto no formato

de programas curtos, também conhecidos como programetes ou interprogramas. O Diretor de Produção ficou responsável

por  definir  a  proposta  inicial  deste  programete,  que  deverá  contar  também  com  os  recursos  humanos  e  técnicos

necessários para a sua realização, sem, contudo, definir custos, que serão posteriormente acertados entre a emissora e a

coordenação do projeto. Elabore o esqueleto do projeto deste interprograma e, posteriormente, explique cada um dos

itens nele inseridos, bem como descreva os recursos humanos e técnicos necessários para a sua realização. 

(10 pontos)



RASCUNHO
As folhas  para rascunho no caderno de provas

 NÃO terão validade para a correção.



RASCUNHO
As folhas  para rascunho no caderno de provas

 NÃO terão validade para a correção.


	DIRETOR DE PRODUCAO
	LÍNGUA PORTUGUESA-SUPERIOR
	MATEMÁTICA-SUPERIOR
	INFORMÁTICA_SUPERIOR5
	DIRETOR DE PRODUÇÃO
	DIRETOR DE PRODUÇÃO
	RASCUNHO-PROVA-DISCURSIVA
	folha_redacao_40_linhas_RASCUNHO_1
	folha_redacao_40_linhas_RASCUNHO_2




