Nº DE INSCRIÇÃO ______________

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir:
1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova;
2. Assine o cartão resposta no verso;
3. A prova terá 3 (três) horas de duração;
4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova;
5. Use caneta esferográfica azul ou preta;
6. Cada questão possui somente uma resposta correta;
7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas,
deverá assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo;
8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova;
9. A prova conterá trinta questões de múltipla escolha, avaliadas na escala de 00 a 100;
10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse
caso será anulada a questão;
11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o
material recebido, exceto o folheto fornecido aos candidatos que desejarem anotar suas
respostas;
12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho.

Boa Prova!
01 - A separação de sílabas está correta em:

a) pre – ser – var
b) obe – de – cer
c) traz – er
d) nenhuma das alternativas anteriores
02 - Em qual das alternativas todas as palavras pertencem ao gênero masculino?
a) dinamite, agiota, cal, aroma
b) sistema, guaraná, tribo, omoplata
c) champanhe, eclipse, estigmadó
d) nenhuma das alternativas anteriores
03 - O plural de álcool e chafariz são:
a) álcoolis – chafarizes
b) álcoois – chafarizis
c) álcoolis – chafarizeis
d) nenhuma das alternativas anteriores
04 - Os femininos de monge e hebreu são:
a) freira – hébria
b) monja – hebréia
c) freira – hebroa
d) nenhuma das alternativas anteriores
05 - Quero acordar sem tristeza.
O sufixo eza, usado na palavra em destaque na oração acima completará corretamente a grafia de:
a) limp...
b) baron...
c) desp...
d) nenhuma das alternativas anteriores
06- Assinale a alternativa que contém vocábulos que obedecem a mesma regra de acentuação da palavra série:
a) míope – ímã – médiuns – volúvel.
b) bêbado – vêem – fórceps – também.
c) órfão – dilúvio – revólver – própria.
d) nenhuma das alternativas anteriores.
07 - Os números abaixo têm que ser colocados em ordem crescente, marque a alternativa correta:
7/8; -1/8; -3/8; -5/8; 2/8 e 6/8
a) -5/8 < -3/8 < -1/8 < 2/8 < 6/8 < 7/8
b) -1/8 < -3/8 < 2/8 < -5/8 < 6/8 < 7/8
c) -1/8 < 3/8 < 5/8 < 2/8 < 6/8 < 7/8
d) Nenhuma das alternativas anteriores
08 - Um garoto tem em sua casa 150 CDs. Desses, 45 são de rock. Qual a porcentagem de CDs de rock que o
garoto tem?
a) 25%
b) 35%
c) 40%
d) Nenhuma das alternativas anteriores
09 - Um banco cobra de seus clientes, 3,2% ao mês de juro simples para saldos negativos em contas especiais.
Aproximadamente quais os juros que o banco cobrará para uma conta que ficou descoberta em R$ 723,00 por 6
dias? Dado: mês = 30 dias
a) R$ 4,62
b) R$ 5,80
c) R$ 5,92
d) Nenhuma das alternativas anteriores
10 - Um triângulo isósceles área de 192 m². Qual é o perímetro desse triângulo?
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a) 56 cm
b) 64 cm
c) 68 cm
d) Nenhuma das alternativas anteriores
11 - Qual foi o primeiro agricultor brasileiro a comprar o primeiro lote agrícola do Município de Arapongas em
1935?
a) Floriano Freire
b) Floriano Peixe
c) Floriano da Silva
d) Nenhuma das alternativas anteriores
12 - No ano de 2010 acontecerá no Brasil:
a) Copa do Mundo
b) Censo Demográfico
c) Torneio Sulamericano de Tênis de Mesa
d) Nenhuma das alternativas anteriores
13 - São Secretarias de Estado do Paraná:
a) Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, Secretaria de Estado da Agricultura e do
Abastecimento – SEAB e Secretaria de Estado da Política e Desenvolvimento Social – SEPDS, entre outras.
b) Secretaria de Estado dos Municípios Interioranos – SEMI, Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento –
SEAB e Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI, entre outras.
c) Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Agropecuário – SEDA e Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI, entre outras.
d) Nenhuma das alternativas anteriores.
14 - O atual Ministro de Estado da Previdência Social do Brasil é o Sr.:
a) Carlos Eduardo Gabas
b) Miguel Reale
c) Paulo Bernardo
d) Nenhuma das alternativas anteriores
15 - Qual das ações abaixo, não é indicada para a limpeza de um equipamento fotográfico como as máquinas e
objetivas:
a) Remoção do pó ou da areia por uma pêra de borracha.
b) Eliminação de vestígios de pó com uma escovinha macia.
c) Utilizar álcool gel num pano absorvente para eliminar o pó.
d) Por meio de ar comprimido eliminar o pó do equipamento.
16 - Materiais que são montados diante das objetivas para compensarem a dominância de luz são os:
a) Parasensores.
b) Filtros.
c) Medidores de temperatura.
d) Controladores focais.
17 - Pode-se definir paralaxe como um:
a) Deslocamento da objetiva para frente ou para trás.
b) Erro comum em algumas câmeras em que o visor básico não enquadra a mesma área delimitada pela objetiva.
c) Mecanismo de focalização, que objetiva controlar a imagem nitidamente.
d) Sistema onde a objetiva é montada sobre uma espécie rosca, direcionada opostamente ao filme.
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18 - Sobre o Sistema de Mensuração da Velocidade do Filme (ASA), não é correto afirmar:
a) Os filmes em cores, em geral são menos sensíveis do que seus equivalentes em preto e branco.
b) Os filmes em branco e preto, com sensibilidade superior a 250 ASA são considerados rápidos.
c) Os filmes em branco e preto, com sensibilidade inferior a 250 ASA, são considerados lentos.
d) Todas as afirmações acima estão corretas.
19 - Qual tipo de objetiva possui o nome característico de olho de peixe:
a) Grande-angular.
b) Teleobjetiva.
c) Zoom.
d) Padrão.
20 - A função principal do obturador é:
a) Permitir a exposição do filme à luz.
b) Permitir que a luz não desfoque o filme.
c) Permitir que a luz mantenha sempre a mesma temperatura de cor.
d) Permitir que o filme corra na mesma velocidade que a luz.
21 - Que elemento químico está presente na composição dos fotômetros, instrumentos utilizados para leitura da
intensidade da luz:
a) Sulfato.
b) Hélio.
c) Selênio.
d) Nitrato.
22 - Para velocidades muito baixas, que aparelho é imprescindível no processo de captação da imagem
fotográfica:
a) Filtro de gelatina.
b) Paralaxe de pé duplo.
c) Disparador de cabo.
d) Cabeça de tripé.
23 - Quais são as etapas principais do processo de revelação do filme, respectivamente:
a) Banho de interruptor, revelação, fixação.
b) Fixação, banho de interruptor, revelação.
c) Banho de interrupto, fixação, revelação.
d) Revelação, banho de interruptor, fixação.
24 - Cópias escuras são ocasionadas por qual fator:
a) Subexposição.
b) Superexposição.
c) Subvelatura.
d) Supervelatura.
25 - Aumentar o tamanho da abertura para permitir uma entrada maior de luz pela objetiva, poderia ser
traduzida pela expressão:
a) Fechar o diafragma.
b) Abrir o diafragma.
c) Medir o diafragma.
d) Ampliar o diafragma.
26 - As lâmpadas de filamento de tungstênio são intensamente usadas nos trabalhos fotográficos. Sobre elas, qual
afirmativa está correta.
a) As lâmpadas de uso doméstico possuem temperatura de cor da ordem 2800 k e duram aproximadamente 1000 horas.
b) Lâmpadas do tipo B possuem temperatura de cor da ordem 3200 k e duram aproximadamente 50 a 100 horas.
c) Lâmpadas photoflood possuem temperatura de cor da ordem 5500 k e duram aproximadamente 2 a 10 horas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
27 - Lentes de foco variável são denominadas:
a) Zoom.
b) Angulares.
c) Teleobjetivas.
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d) Grande-angulares.
28 - Nas câmeras modernas de 35 mm é comum a seqüência: B – T – 8s – 4s – 2 s – 1s – 1/2s - 1/4 s - 1/8s - 1/15s 1/30s - 1/60s - 1/125s - 1/250s - 1/500s - 1/1000s - 1/2000s - 1/4000s - 1/8000s. Qual o significado da expressão B,
referida na seqüência:
a) Tempo da exposição em segundos.
b) Exposição continua enquanto uma nova velocidade não é selecionado.
c) A exposição vai ocorrer enquanto o fotógrafo estiver com o disparador pressionado.
d) Nenhuma das alternativas está correta.
29 - Instrumento utilizado na câmera fotográfica que, tem a função de reduzir a quantidade de luz que atinge a
objetiva, mas não é relacionado, diretamente a cena fotográfica:
a) Pára-sol.
b) Chassi.
c) Tubo.
d) Fole.
30 - Os ampliadores estão relacionados diretamente às:
a) Amplificações fotográficas.
b) Cópias fotográficas.
c) Revelações fotográficas.
d) Interrupções fotográficas.
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