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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

(10 questões)

(20 questões)
2. Assinale a alternativa errada.
a. (

Texto 1
Para muitos consumidores, guardando-se as devidas
proporções, cerveja é quase uma religião. Cada um
tem a sua preferida e não se discute qual a melhor.
Mas não para a revista PRO TESTE.
Testamos 24 cervejas do tipo pilsen, sendo 14 em latinhas de 350 ml, para descobrir se há grandes diferenças entre as marcas ou entre as embalagens em que
são vendidas.
As cervejas em latinha foram ligeiramente mais bem
recebidas pelos degustadores. Mas não se iluda com
a sensação de segurança e higiene que os lacres de
alumínio tentam passar para as latinhas que os trazem.
Ela é falsa.
Nosso teste laboratorial constatou contaminação nas
latinhas com ou sem lacre. Por isso, nada de beber
cerveja diretamente na lata, sem lavá-la antes.
Adap. de O lacre não protege as latinhas. PRO TESTE, revista de uma
ONG em defesa do consumidor, dez. 2009, p. 9.

1. Assinale a alternativa errada, em relação ao que o
texto afirma.
a. ( ) No primeiro parágrafo há uma comparação.
b. ( ) A forma verbal constatou (3o parágrafo) equivale a comprovou.
c. ( X ) Os lacres das latinhas de cerveja garantem
segurança e higiene.
d. ( ) A expressão “Por isso” (3o parágrafo) equivale a
Por esse motivo.
e. ( ) A 1a pessoa do plural, em “Testamos” (2o parágrafo) e “Nosso teste” (3o parágrafo), refere-se às
pessoas responsáveis pela revista PRO TESTE.

b.
c.
d.

e.

) A expressão “Cada um” (1o parágrafo) refere-se
a consumidores.
( X ) O diminutivo, em latinha, dá ideia de afeto,
carinho.
( ) Em “sua preferida” (1o parágrafo) a palavra
sublinhada refere-se a cerveja.
( ) Em “Ela é falsa” (3o parágrafo) e “sem lavá-la
antes” (4o parágrafo) as palavras sublinhadas
referem-se, respectivamente, às expressões
“sensação de segurança e higiene” e a “lata”.
( ) Em “que os trazem” (3o parágrafo) a palavra
sublinhada refere-se a “lacres de alumínio”.

3. Assinale a alternativa errada, em relação a “para
descobrir se há grandes diferenças entre as marcas ou
entre as embalagens em que são vendidas”.
a. (
b. (
c. (

) A forma verbal há equivale a existem.
) Em “para descobrir” há ideia de finalidade.
) A palavra ou dá ideia de alternância, entre
marcas e embalagens.
d. ( X ) A palavra “vendidas” refere-se, no texto, a
marcas/embalagens.
e. ( ) Há ideia de possibilidade, em “se há grandes
diferenças”.

Texto 2
Ao levar seu telefone celular em uma viagem, não se
esqueça de que você não estará pagando apenas a
ligação de longa distância; existe também a taxa de
roaming. Na prática, cada ligação que você faz fora de
sua cidade acaba sendo cobrada quase duas vezes, no
preço do interurbano. E as ligações que você recebe
também é você quem paga: como a pessoa que está
ligando para você não tem como saber que está
fazendo um telefonema de longa distância, a operadora cobra de quem o recebe. Assim, seja breve em
suas ligações e só atenda se for importante.
Celular. PRO TESTE, id., p. 5.
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4. Assinale a alternativa errada.
a. ( ) “Ao levar” equivale a “Levando”.
b. ( X ) A expressão “Na prática” equivale a
Praticamente, Habitualmente.
c. ( ) Em “E as ligações que você recebe” o E dá ideia
de acréscimo.
d. ( ) As palavras “apenas” e “Assim” equivalem, respectivamente, a unicamente e Desse modo.
e. ( ) Sintaticamente, “não se esqueça de que você
estará” equivale a não esqueça que você estará.

5. Assinale a alternativa errada, quanto ao emprego
do acento gráfico.
a. ( X ) As palavras religião, não e são recebem acento
gráfico por serem oxítonas em ão.
b. ( ) As palavras você, estará e está são acentuadas
graficamente por serem oxítonas.
c. ( ) Como também se acentuam graficamente
recém, refém, amém.
d. ( ) São graficamente acentuadas por serem proparoxítonas: ínterim, lêvedo, pântano.
e. ( ) São graficamente acentuadas as palavras
monossílabas e oxítonas com os ditongos
abertos éi, éu, ói: réis, céu, sóis, anéis, herói,
chapéus.

7. Complete as lacunas com uma das formas entre
parênteses.
I. O réu parece que não       
do juiz. (absolveu – absorveu)

a decisão

II. Luísa é        em economia. (esperta
– experta)
III. Em poucos anos no escritório, Celso
       ao cargo de diretor geral.
(acendeu – ascendeu)
IV. O        com nosso maestro preferido foi total sucesso. (concerto – conserto)
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as lacunas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

absolveu ; experta ; acendeu ; conserto
absorveu ; esperta ; acendeu ; conserto
absolveu ; esperta ; ascendeu ; concerto
absorveu ; experta ; ascendeu ; concerto
abssorveu ; esperta ; acendeu ; conserto

8. Considere estas frases:
I. Para muitos consumidores,         
as devidas proporções, cerveja é uma religião.

6. Assinale a alternativa em que o exemplo apresentado não corresponde à justificativa apresentada.

II. Todos sabem que cerveja é     
saúde.

As vírgulas separam:

III. Esta cerveja é      para a saúde, porque
é menos amarga que as outras.

a. ( ) orações coordenadas assindéticas: Não bebo
cerveja, não tomo uísque, não gosto de vinho.
b. ( ) aposto: Nós, candidatos a uma vaga neste
concurso, estamos confiantes em nosso
esforço.
c. ( ) palavras de mesma classe gramatical: Um
ermitão não tem computador, celular, MP3,
iPod.
d. ( ) palavras e expressões explicativas: Em viagem
atendo algumas ligações do celular, isto é,
somente as que me interessam.
e. ( X ) vocativo: Não vivo sem este telefone celular,
meu amigo inseparável em todos os momentos, fiel e discreto.

IV. Prefiro vinho    

para a

uísque.

V. Carlos sempre preferiu os livros     novelas.
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as lacunas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

guardando ; boa ; bom ; a ; às
guardadas ; boa ; boa ; ao ; as
guardadas ; bom ; boa ; a ; às
guardados ; bom ; bom à ; as
guardados ; bom ; boa ; a ; às
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9. Assinale a alternativa errada.
a. ( ) Em “existe também a taxa” há ideia de inclusão.
b. ( ) Em “fora de sua cidade” a palavra sublinhada
se refere ao leitor do texto.
c. ( ) Em “de quem o recebe” a palavra sublinhada
se refere a telefonema.
d. ( ) No texto a palavra “roaming” está em itálico porque não pertence ao vocabulário
português.
e. ( X ) Em “não se esqueça”, a palavra sublinhada
pode ser posposta à forma verbal, por soar
melhor.

10. Assinale a alternativa com a frase inadequada em
relação ao padrão culto da língua.
a. ( X ) Você já pagou a operadora de telefonia que
lhe atendeu ontem?
b. ( ) É você quem paga as ligações que recebe no
celular, estando fora de seu domicílio.
c. ( ) Obedecendo à moda atual, ganhei um Kindle,
o novo leitor digital.
d. ( ) O filme a que assisti domingo é um clássico
do cinema mudo.
e. ( ) O escritor a cujo livro me referi é Júlio de
Queiroz.

Estudos Sociais

Com base no texto e nos seus conhecimentos históricos, é correto afirmar que o texto se refere ao
Presidente:
Jânio Quadros.
João Goulart.
Juscelino Kubitschek.
Washington Luís.
Getúlio Vargas.
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b.

c.

d.

e.

) Nas duas primeiras décadas de ocupação do
território brasileiro, através das Capitanias
Hereditárias, os portugueses conseguiram
implantar engenhos altamente lucrativos no
Nordeste.
( ) A partir do momento em que o ouro foi localizado na região de Minas Gerais, a produção
de açúcar foi abandonada.
( ) As revoltas dos povos indígenas com o trabalho nos engenhos de açúcar obrigou os lusitanos a retomar o processo de escravização
do povos africanos, extinto durante a Idade
Média.
( ) A vinda da Família Real para o Brasil, em 1808,
fez com que o Brasil deixasse a sua condição
de Colônia e fosse elevado à condição de
Reino do Brasil e de Portugal.
( X ) Os relatos registrados na Carta de Pero Vaz de
Caminha revelam que os portugueses foram
bem recebidos pelos habitantes das terras
encontradas.

13. Com relação à ocupação do território que hoje
constitui a Região Sul do Brasil, é correto afirmar que:
a. (

Entre 1956 e 1961 o Brasil foi governado por um presidente que se tornou conhecido, entre outras razões,
por ter lançado em sua campanha o slogan “50 anos
em 5” e por ter participado, de forma decisiva, na
construção de Brasília.

( )
( )
(X)
( )
( )

a. (

(10 questões)

11. Leia o texto com atenção:

a.
b.
c.
d.
e.

12. Sobre a presença dos portugueses no território
brasileiro a partir do ano de 1500, é correto afirmar
que:

b.

c.

d.

e.

) Os territórios portugueses do sul do Brasil,
nos limites estabelecidos pelo Tratado de
Tordesilhas, foram ocupados a partir do século
XVII com o envio de açorianos.
( ) A destruição dos Sete Povos das Missões pelos
Bandeirantes paulistas significou o fim de
uma experiência portuguesa bem sucedida
de ocupação do sul do Brasil.
( ) As experiências de ocupação sulina com imigrantes italianos e alemães foram bem sucedias em Santa Catarina e no Rio Grande do
Sul; porém, fracassaram com os poloneses.
( X ) A existência de manadas de bovinos e muares
sem proprietários, bem como de extensas
áreas de pastagens naturais, atraem para a
região um número considerável de pessoas.
( ) Imigrantes japoneses, árabes e gregos, por
razões culturais, não se adaptaram no sul do
Brasil e deslocaram-se para a Região Sudeste.
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14. Analise o texto abaixo.
A Bacia do Uruguai drena terras           ,
Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina. Seu principal
rio é o Uruguai, que resulta da confluência entre os
rios         

e Pelotas, e deságua no estuá-

rio do Rio da Prata.
Assinale a alternativa que preenche correta e sequencialmente as lacunas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

do Paraná ; Canoas
do Paraná ; Paraguai
de Santa Catarina ; Itajaí
de Santa Catarina ; Iguaçu
de Santa Catarina ; Canoas

16. Sobre os poderes que governam o Brasil, definidos pela Constituição Brasileira, é correto afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.

) O Poder Legislativo Estadual é constituído de
Senadores e Deputados estaduais, eleitos a
cada quatro anos.
( X ) Os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário
devem funcionar em harmonia na administração da Federação e dos Estados.
( ) Os Estados da Federação, o Distrito Federal e
os Territórios contam apenas com os Poderes
Executivo e Legislativo.
( ) A Constituição Federal define o Brasil como
uma Confederação e permite aos Estados
autonomia na elaboração das leis que constituem as Constituições Estaduais.
( ) A Constituição Federal estabelece que os
poderes Executivo, Legislativo e Judiciário
devem fazer parte da administração de todos
os Municípios.

15. Leia o texto com atenção:
“Sagremos num hino de estrelas e flores
Num canto sublime de glória e luz,
As festas que os livres frementes de ardores,
Celebram nas terras gigantes da cruz.
Quebram-se férreas cadeias,
Rojam algemas no chão;
Do povo nas epopeias
Fulge a luz da redenção”.
Com base no texto, assinale o que for correto:
a. ( X ) É uma estrofe do Hino do Estado de Santa
Catarina.
b. ( ) É um fragmento do poema Broqueis, de Cruz e
Sousa.
c. ( ) É um verso do hino do corpo de soldados
Voluntários da Pátria.
d. ( ) É uma estrofe do hino dos Caboclos de
Contestado.
e. ( ) É um poema popular que celebra o fim da
escravidão.

17. Analise o texto abaixo.
A primeira Constituição Brasileira foi        
por D. Pedro I em 1824 e, entre outras normas, estabelecia o regime seria monárquico e constitucional e
a existência de quatro podres: Executivo, Legislativo,
Judiciário e         .
Assinale a alternativa que preenche correta e sequencialmente as lacunas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

escrita ; Moderador
outorgada ; Mediador
outorgada ; Moderador
promulgada ; Mediador
promulgada ; Fiscalizador
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18. Leia o texto com atenção:
Durante 29 anos, os brasileiros foram impedidos
de escolher, através do voto direto, o presidente da
República. Porém, em 1989, as urnas confirmaram a
eleição de Fernando Collor de Mello, vitorioso na disputa, em eleição direta, com o candidato Luiz Inácio
Lula da Silva.
Sobre os acontecimentos ocorridos durante o período
em que Fernando Collor de Mello permaneceu no cargo
de presidente da República, é correto afirmar:
a. ( ) Lançou o plano econômico denominado
Plano Collor, com o objetivo de proteger da
inflação os valores depositados na poupança
e em conta corrente.
b. ( ) Com apoio da maior parte da impressa, resistiu à pressão do processo de impeachment
aberto no Congresso e só deixou o cargo após
a condenação.
c. ( ) Absolvido da acusação de corrupção evitou
o impeachment e, entre as realizações do seu
governo, destacou-se a modernização da
indústria do país.
d. ( X ) Vencedor nas eleições de 1989, Collor de
Mello assumiu a presidência da República.
Acusado de corrupção, sofreu um processo de
impeachment e renunciou ao cargo.
e. ( ) Colocou em prática os planos de moralização
administrativa, lançados durante a campanha
eleitoral, e demitiu os funcionários públicos
que recebiam altos salários.
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19. Analise o texto abaixo:
Por mais de três décadas o controle da reserva indígena Raposa Serra do Sol, localizada no norte do
Estado de Roraima, gerou conflitos. No ano de 2009, o
Supremo Tribunal Federal decidiu por        
pela demarcação        da área e pela retirada
dos ocupantes ilegais da reserva Raposa Serra do Sol.
Assinale a alternativa que preenche correta e sequencialmente as lacunas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

aclamação ; contínua
maioria de votos ; contínua
maioria de votos ; descontínua
unanimidade ; descontínua
unanimidade ; contínua

20. Sobre a questão energética no Brasil, é correto
afirmar:
a. ( X ) No Brasil há um equilíbrio entre a utilização de
fontes de energia renovável e não-renovável.
b. ( ) Há no Brasil uma dependência da indústria
em relação aos combustíveis fósseis, pois
representam mais de 80% da matriz energética do país.
c. ( ) O governo brasileiro deixou de investir em
energia nuclear, pois considerada suja, em
virtude dos rejeitos radioativos.
d. ( ) Os altos custos financeiros e a baixa cotação
do dólar inviabilizam a produção de biocombustíveis no Brasil, nos últimos anos.
e. ( ) As autoridades governamentais brasileiras
priorizam investimentos na produção de energia elétrica, pois não causa danos ao meio
ambiente.
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Conhecimentos Específicos

(30 questões)

21. De acordo com o Regimento Interno da ALESC, é
incorreto afirmar acerca das “votações”:

24. Acerca do “Progresso Funcional” instituído pela
Lei no 6.745/85, assinale a alternativa correta:

a. ( ) O Deputado poderá escusar-se de tomar
parte na votação, registrando abstenção.
b. ( ) A votação por escrutínio secreto será praticada nos casos de perda de mandato.
c. ( X ) A votação poderá ser ostensiva, por meio de
cédulas ou de sistema eletrônico.
d. ( ) Regra geral, as deliberações da Assembleia
serão tomadas por maioria de votos, presente
a maioria absoluta de seus membros.
e. ( ) Os projetos de lei complementar somente
serão aprovados se obtiverem maioria absoluta dos votos dos membros da Assembleia,
em dois turnos.

a. ( X ) Para efeito de promoção, a antiguidade é
determinada pelo tempo de serviço no cargo.
b. ( ) O funcionário elevado indevidamente por
promoção é obrigado a restituir o que a mais
haja recebido.
c. ( ) À promoção por antiguidade somente poderá
concorrer o funcionário com 1.950 (mil e
novecentos e cinquenta) dias de serviço no
cargo.
d. ( ) As promoções às vagas oferecidas serão realizadas no mês de dezembro de cada ano.
e. ( ) Das vagas existentes, 75% (setenta e cinco por
cento) serão reservadas para acesso de funcionários estáveis.

22. Conforme disposto no Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
“presidir a Corregedoria” é competência do:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Presidente.
1o Secretário.
2o Secretário.
3o Secretário.
4o Secretário.

23. Nos termos da Lei no 6.745/85, constitui infração
disciplinar punível com “demissão qualificada ou
simples”:
a. ( ) inassiduidade permanente.
b. ( ) indisciplina ou insubordinação.
c. ( ) ofensa moral contra qualquer pessoa no
recinto da repartição.
d. ( ) aplicar irregularmente dinheiros públicos.
e. ( X ) dilapidação do patrimônio público.

25. São campos temáticos ou áreas de atividade da
“Comissão de Constituição e Justiça”, cabendo-lhe,
sobre eles, exercer a sua função legislativa e fiscalizadora, exceto:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

transferência temporária da sede do Governo.
intervenção municipal.
registros públicos.
matéria financeira e orçamentária.
licença para incorporação de Deputado às
Forças Armadas.

26. Na edição de imagens entende-se por “corte seco”:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

e. (

Reportagem curta.
Efeitos visuais em 3D.
Corte simples sem efeitos de transição.
Música instrumental colocada em áudio a BG
apenas na abertura de uma reportagem.
) Imagem de arquivo com mais de 15 minutos
que foi cortada antes da veiculação.
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27. Um dos efeitos que podem ser usados na edição
de imagens é o “Ken Burns”.
Assinale a alternativa que exemplifica esse recurso:
a. ( ) Distorção de som que transforma voz aguda
em grave.
b. ( ) Recorte de imagens para inserção de chroma
apenas em fundos azuis.
c. ( ) Transformação de imagens coloridas em preto
e branco durante, no máximo, cinco segundos.
d. ( ) Eliminação automática de imagens fora de
foco durante o processo de digitalização.
e. ( X ) Em uma sequência de imagens imóveis, como
fotos, esse efeito dá a impressão de que houve
movimentação da câmera sobre as imagens.

28. Ao colocar títulos em trabalhos de vídeo o editor
deve levar em conta, na tela, a(s) margem(ns)
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

superior, apenas.
esquerda, apenas.
superior e inferior, apenas.
esquerda e direita, apenas.
superior, inferior, esquerda e direita.

30. Depois do término da gravação de um depoimento, o cinegrafista continuou gravando a imagem
do entrevistado alguns segundos depois. Para a edição esse procedimento:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
( )
(X)

e. (

Nunca deve ser feito.
Dificulta o corte da imagem.
Prejudica a captação do áudio da imagem.
Ajuda o trabalho de corte no momento da
edição.
) Prejudica o balanceamento das cores da
imagem.

31. O pedido feito ao editor de imagem para fazer
“back up” de um arquivo significa que ele deverá:
a.
b.
c.
d.

( )
(X)
( )
( )

e. (

Apagar o arquivo.
Realizar uma cópia de segurança do arquivo.
Preparar o arquivo para veiculação ao vivo.
Apenas assistir o arquivo dentro da ilha de
edição.
) Retirar o arquivo postado por engano no
Youtube.

32. A edição linear de imagens é:
29. É correto afirmar em relação aos ajustes nas cores
de uma cena por meio de um software de edição não
linear:
a. ( ) O editor não precisa ter nenhum cuidado.
b. ( ) O televisor comum e o monitor de um computador sempre têm o mesmo ajuste de cores.
c. ( X ) O editor deve levar em conta que a reprodução das cores em um monitor de computador,
onde o material editado pode ser visto, não é
a mesma de um televisor comum.
d. ( ) Os ajustes de cores nunca precisam ser feitos.
e. ( ) Os ajustes de cores precisam ser feitos apenas
nas cores verde e laranja.
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a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Digital.
Analógica.
Exclusivamente on line.
Posterior à edição não linear.
Usada apenas para imagens em preto e
branco.

33. É função do técnico que trabalha no controle da
switch:
a. ( X ) Selecionar imagens de várias fontes, como
câmeras de vídeo.
b. ( ) Produzir os textos dos offs das reportagens
que serão editadas.
c. ( ) Cuidar apenas do áudio de transmissões ao
vivo.
d. ( ) Cuidar apenas da veiculação de comerciais
durante os intervalos.
e. ( ) Gerenciar exclusivamente a gravação do
piloto de programas de TV.
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34. Software de edição não linear de imagens:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Audacity.
Ban-in-abox.
Sound Forge.
Final Cut.
ProTools.

35. Na utilização de um chroma-Key:
a. ( X ) A iluminação do fundo do cenário é fator
importante.
b. ( ) A iluminação do fundo do cenário é
desnecessária.
c. ( ) A iluminação do fundo do cenário é
dispensável.
d. ( ) A roupa da pessoa que terá a imagem recortada pode ser de qualquer cor.
e. ( ) A cor do fundo do cenário nunca poderá ser
em nenhum tom de verde.

36. A anotação do “time code”:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Provoca distorções na imagem.
Prejudica a qualidade de uma imagem.
Prejudica a localização de uma imagem na fita.
Facilita a localização de uma imagem na fita.
Só pode ser feita em minutos.

37. Assinale a diminuição da menor parte de uma
imagem em vídeo:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Top
Suíte
Frame
Nota pelada
VT

38. Em relação ao uso de áudio ambiente na edição
de imagens, é correto afirmar:
a. (
b. (
c. (

) Nunca deve ser descartado.
) Sempre deve ser descartado.
) O uso de áudio ambiente não é mais utilizado
nas emissoras de TV do Brasil.
d. ( ) Áudio ambiente só é aproveitado nas transmissões ao vivo.
e. ( X ) Pode ser aproveitado ou descartado, conforme a situação:

39. Em relação ao quadro de caracteres, é correto
afirmar:
a. (
b. (
c. (

) Foi abolido na edição não linear.
) Só deve ser inserido em reconstituições.
) Só deve ser usado na edição de reportagens
que ultrapassem 60 segundos.
d. ( X ) Pode ser usado como recurso no processo de
edição para garantir a relação texto-imagem.
e. ( ) Deve ser inserido apenas em imagens de
arquivo.

40. O efeito “slow motion” produz:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Lentidão na ação de uma cena.
Transformação da imagem em tom sépia.
Introdução de caracteres coloridos na cena.
Agilidade na abertura de um arquivo.
Agilidade na ação de uma cena.

41. Assinale a alternativa que apresenta um formato
digital:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

VHS
Mini DV
U-Matic
SVHS-C
W-VHS
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42. Durante um programa ao vivo, serão veiculadas
imagens de um VT sem áudio para que o apresentador
possa fazer comentários sobre as cenas no momento
da transmissão. Desse modo, o telespectador assistirá às imagens e terá condições de ouvir a voz do
apresentador.
Este procedimento recebe o nome de:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

FQ.
GC.
NP.
Frame.
View Finder.

43. O movimento de aproximação da imagem é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Teto.
Zoom in.
Zoom out.
Background.
Freeze Frame.

45. O Adobe After Effects tem condições de:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

e. (

Apagar imagens fora de foco.
Agilizar o download de arquivos de som.
Criar gráficos em movimento e efeitos visuais.
Identificar palavras repetidas em um mesmo
off.
) Identificar arquivos que contenham a mesma
nomenclatura em inglês.

46. A etapa de pós-produção inclui:
a. (
b. (
c. (

) Apenas trilha sonora.
) Apenas efeitos visuais.
) Exclusivamente gravação de offs e montagem
do esqueleto.
d. ( ) Somente inclusão de caracteres.
e. ( X ) Trilha sonora e efeitos visuais.

47. Inserção em crawl corresponde à(ao):
a. (

44. Na gravação de um boletim sobre novos sinais de
trânsito o repórter cometeu um erro de concordância
verbal. No processo de edição, o trecho que continha
esse erro foi apagado, mas tal procedimento resultou
em um “pulo” da imagem que prejudicou visualmente
a veiculação do boletim.
Para resolver esse problema visual e evitar que o telespectador perceba o corte, pode ser usado:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Sobe som.
Áudio a BG.
Set-top box.
Insert de um sinal de trânsito.
GC com o nome do repórter e a cidade onde
foi feita a gravação.
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b.
c.
d.
e.

) Enquadramento do entrevistado, destacando
as expressões faciais.
( X ) Entrada de legendas no rodapé da tela, da
direita para esquerda.
( ) Aproveitamento de imagens de arquivo.
( ) Reconstituição feita ao ar livre.
( ) Gravação de programa piloto.

48. Assinale a alternativa que apresenta o significado
de “Split Screen”.
a. ( X ) Tela de vídeo dividida.
b. ( ) Colorização de imagens em preto e branco.
c. ( ) Edição de pequenos depoimentos rápidos
sobre um mesmo tema.
d. ( ) Conversão de arquivo analógico para digital.
e. ( ) Mixagem do áudio ambiente.

Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina

49. Durante a produção de um programa de TV, a
informação do tempo total dos VTs que serão veiculados é:
a. ( ) Impossível de ser prevista.
b. ( ) Apenas de interesse do apresentador.
c. ( X ) Levada em conta para o controle do tempo
total do programa.
d. ( ) Importante apenas para o cinegrafista que
estiver dentro do estúdio.
e. ( ) Possível de ser divulgada apenas em programas ao vivo.

50. No “drop out” ocorre:
a. ( ) Junção de dois offs.
b. ( ) Gravação com microfone de lapela.
c. ( ) Veiculação de VT fora da ordem estabelecida
pelo roteiro.
d. ( ) Enquadramento mal feito de imagem.
e. ( X ) Defeito na imagem de vídeo da fita.
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