CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DE PESSOAL
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS
– ASSISTENTE LEGISLATIVO –
ÁREA
FOTÓGRAFO

PROVA OBJETIVA
CONHECIMENTOS GERAIS

E

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.
Leia atentamente as instruções abaixo.
1 . Este caderno de provas é composto de 40 questões. Confira-o todo e solicite sua substituição,
caso apresente falha de impressão ou esteja incompleto.
2 . Leia cuidadosamente cada questão da prova, antes de respondê-la.
3 . No cartão-resposta, preencha, com caneta esferográfica preta, o alvéolo correspondente à
alternativa escolhida para cada questão.
4 . A resposta não será considerada se:
-

houver marcação de duas ou mais alternativas;

-

o alvéolo correspondente à alternativa escolhida não estiver completamente preenchido;

-

forem ultrapassados os limites do alvéolo a ser preenchido.

5 . Durante as provas, o(a) candidato(a) não deverá levantar-se ou comunicar-se com outros(as)
candidatos(as).
OBSERVAÇÕES:

- Os fiscais não estão autorizados a fornecer informações acerca desta prova.
- Se desejar, o(a) candidato(a) poderá utilizar a folha intermediária de
respostas, para registrar as alternativas escolhidas.

Identificação do candidato
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 5.
O mundo moderno se caracteriza pela diversidade. A complexidade da ordem econômica e social
apresenta-se tanto nas diferenças entre os indivíduos como nos interesses que esses mesmos indivíduos
manifestam. Como esses interesses nem sempre são os mesmos, aliás, são quase sempre divergentes, a
sociedade moderna tende a se mostrar numa multiplicidade de conflitos de interesses. Rivalidades entre nações,
entre povos, entre trabalhadores e patrões, entre ricos e pobres, entre empresários de setores diferentes, entre
residentes na cidade e no campo, entre moradores do centro e da periferia, entre pessoas de diferentes idades,
entre homens e mulheres e por aí vão incontáveis formas de disputas que compõem o cotidiano de bilhões de
indivíduos mundo afora.
Para a possível solução dessas disputas e divergências, historicamente, muitos meios têm sido
apresentados, entre eles a guerra, a luta armada e a política. Esta, então, tornou-se o mais importante meio para
solução pacífica dos conflitos, sendo assim definida. Mas, para que isso ocorresse, alguns caminhos tiveram de
ser percorridos pela sociedade moderna nos últimos séculos:
(a) dessacralizou-se a ordem político-social, com dirigentes e governantes não mais deuses, nem
divindades e nem mesmo sendo ungidos por Deus. O povo agora é quem os unge, os elege. As teocracias
tenderam ao desaparecimento com o reforço da idéia republicana; a legitimidade dos governos passou a ter uma
natureza popular, pelo processo eleitoral.
(b) Com isso, tornou-se possível a busca da igualdade, na lei pelo menos; a igualdade mesmo com
diferenças de posses econômicas, todos passando a ter sangue vermelho – o sangue azul da nobreza se desfez
no vermelho da burguesia e dos trabalhadores.
(c) Esses novos personagens organizaram-se e buscaram direitos políticos.
(d) Novas demandas e articulações engendram novas fórmulas políticas – república, democracia,
parlamentarismo, presidencialismo.
Esses caminhos até agora trilhados pela sociedade moderna devem ser entendidos na perspectiva
processual, como uma dinâmica e não como certeza realizada.
CAMPOS, Itami. Caminhos e descaminhos da política. O Popular. Goiânia, 6 maio 2006, p. 7 [Adaptado]

QUESTÃO 1
Das alternativas abaixo, a que melhor traduz o tema central do texto é:
a) A queda da nobreza e a ascensão da burguesia e dos trabalhadores.
b) O desaparecimento das teocracias e o surgimento de governos republicanos.
c) Os meios encontrados pela sociedade moderna para conviver com a diversidade.
d) Os meios apresentados para acabar com as guerras e com os conflitos armados.
QUESTÃO 2
Entre as informações apresentadas pelo texto, encontra-se a de que
a) as teocracias se fortaleceram com a dessacralização da ordem político-social.
b) a busca da igualdade não foi possível por causa das diferenças de posses econômicas.
c) o mundo moderno se caracteriza por uma homogeneidade da ordem econômica e da ordem social.
d) a burguesia e os trabalhadores passaram a se organizar e a buscar direitos políticos, na sociedade
moderna.
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QUESTÃO 3
Segundo o texto, o meio mais importante para a solução pacífica dos conflitos é
a) a guerra.
b) a política.
c) a economia.
d) a luta armada.
QUESTÃO 4
No texto, expressam uma relação de oposição
a)
b)
c)
d)

povos e nações.
conflitos e rivalidades.
classe burguesa e classe trabalhadora.
moradores do centro e moradores da periferia.

QUESTÃO 5
No texto, os termos destacados na sentença “o povo agora é quem os unge, os elege” referem-se a
a)
b)
c)
d)

caminhos.
teocracias.
dirigentes e governantes.
deuses e divindades.

Leia os quadrinhos abaixo para responder às questões 6 e 7.

BROWNE, Dik. O melhor de Hagar, o Horrível, v.2. Porto Alegre: L&PM, 2005. p. 96.

QUESTÃO 6
Nos quadrinhos, o efeito humorístico é causado, principalmente,
a)
b)
c)
d)

pela dupla interpretação da expressão “movê-la”.
pelo fato de Hagar não querer ser rei da Inglaterra.
pelo fato de Dirk Sujo não saber onde colocar a pedra.
pela diferença de sentido das expressões “homens fortes” e “bem forte”.

QUESTÃO 7
No terceiro quadrinho, a fala de Dirk Sujo apresenta traços da linguagem
a)
b)
c)
d)

formal.
regional.
coloquial.
metafórica.
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HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE GOIÁS
QUESTÃO 8
Historicamente, a urbanização induziu o progressivo processo de concentração de pessoas nos centros urbanos.
Essa concentração causou a densificação e a diversificação do uso do solo urbano. Considerando a ocorrência
desse processo na Região Metropolitana de Goiânia, é CORRETO afirmar:
a) As regiões mais verticalizadas de Aparecida de Goiânia estão ligadas, sobretudo, ao uso de moradia em
apartamentos.
b) Os municípios mais verticalizados da Região Metropolitana de Goiânia são Goiânia e Senador Canedo.
c) O modelo de expansão urbana de Goiânia induziu o seu crescimento, principalmente, para as regiões
norte e leste, justamente onde o município encontra-se conurbado com Trindade e Aparecida de Goiânia.
d) Em se tratando do município de Goiânia, a horizontalização é mais presente nas regiões central e oeste.
QUESTÃO 9
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A partir da interpretação do gráfico e da análise do desempenho da economia goiana, é CORRETO afirmar:
a) O crescimento do PIB de serviços é justificado pela crescente presença de Goiânia e Anápolis nesse
setor da economia.
b) Os dados não demonstram variação na ordem de participação dos setores da economia.
c) O aumento da participação do PIB da agropecuária e da indústria tem relação com um amplo
investimento conduzido pelo Governo do Estado para atração de empresas para o território goiano.
d) Os dados apontam o crescimento da indústria, responsável, em 2002, por mais de 50% do PIB goiano.
QUESTÃO 10
Do ponto de vista da hidrografia, o estado de Goiás é privilegiado, uma vez que no território goiano nascem rios
pertencentes às principais bacias hidrográficas brasileiras. Sobre esse assunto, é CORRETO afirmar:
a) O rio Corumbá faz parte da bacia do rio Tocantins.
b) O rio Meia Ponte faz parte da bacia do rio Paranaíba.
c) O rio Vermelho faz parte da bacia do rio São Francisco.
d) Os rios Araguaia e Tocantins fazem parte da bacia do rio Paraná.
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QUESTÃO 11
O avanço das ferrovias está associado à modernização. Em algumas regiões de Goiás, desde o início do século
XX, já se escutava o apito da maria-fumaça, avisando a chegada de novidades que, entre os anos de 1920 e
1950, transformaram o ritmo da vida social local ao
a) inverter a antiga vocação agrária da região em prol de uma política industrial anunciada pelo
desenvolvimento de novos setores na região.
b) modernizar a agricultura e a pecuária do norte/nordeste goiano, a partir do transporte do rebanho para
novos mercados consumidores.
c) promover um novo padrão de urbanização capaz de atender aos segmentos industriais que se
deslocaram para o sudeste goiano.
d) aproximar a economia do sul/sudeste goiano de São Paulo por meio do aprofundamento dos vínculos
econômicos com o triângulo mineiro, região já articulada com a economia paulista.
QUESTÃO 12
O golpe de 1964 redefiniu a economia nacional a partir de um processo de centralização autoritária que
a) abrandou a presença do Estado na economia, aderindo aos princípios liberais, como forma de obter
apoio dos capitais internacionais.
b) investiu maciçamente na produção agrícola no Centro-Oeste, incentivando a formação de cooperativas
para o plantio de soja.
c) redefiniu os investimentos agrícolas, priorizando o apoio aos pequenos proprietários e à produção de
alimentos para o mercado interno.
d) defendeu a realização de uma reforma agrária por meio da expropriação das terras improdutivas.
QUESTÃO 13
O lento processo de ocupação de Goiás foi acompanhado pela introdução de mão-de-obra destinada ao duro
trabalho da extração de ouro e às demais atividades econômicas. Acerca desse processo, julgue a validade das
seguintes afirmações.
I. O escravo representou a mão-de-obra fundamental no período da mineração, constituindo quase metade
da população.
II. Os indígenas também foram fartamente utilizados na extração do ouro, substituindo os escravos africanos
devido ao alto preço dos negros a partir da lei de 1831.
III. No período republicano, a atividade pecuarista se utilizou da mão-de-obra livre. Entretanto, não
predominou o trabalho assalariado, mas formas pré-capitalistas, como as meiações e parcerias.
IV. O governo Vargas implementou medidas efetivas que garantiram o cumprimento de uma legislação
trabalhista tanto na cidade como no campo.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
b) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.
c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
d) Apenas as afirmações III e IV são verdadeiras.

LEGISLAÇÃO ADMINISTRATIVA
QUESTÃO 14
Em matéria administrativa, a representação da Assembléia Legislativa é atribuição
a) do Presidente.
b) da Mesa Diretora.
c) da Diretoria Geral.
d) da Diretoria Parlamentar.
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QUESTÃO 15
Na proporção de 50% por cento, serão preenchidos por servidores efetivos os encargos gratificados de
a) direção e chefia.
b) chefia e assessoramento.
c) direção e assessoramento.
d) funções comissionadas de assessoramento.
QUESTÃO 16
Considerando-se o que dispõe o Plano de Classificação de Cargos e Vencimentos da Secretaria da Assembléia
Legislativa do Estado de Goiás, é CORRETO afirmar:
a) O ingresso nas categorias do quadro permanente de provimento em comissão, no padrão inicial de cada
cargo, dar-se-á mediante concurso público de provas e títulos.
b) O quadro permanente de pessoal da Secretaria da Assembléia Legislativa é constituído por cargos de
provimento em comissão, antes denominados de funções finalísticas.
c) Categoria funcional é o conjunto de atividades básicas do quadro de pessoal cujo provimento
individualiza o nível de conhecimento que se exige para o seu exercício.
d) Aposentados e pensionistas da Assembléia Legislativa terão seus proventos reajustados com
observância dos mesmos valores das categorias, classes e padrões correspondentes.
QUESTÃO 17
As sessões legislativas da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás podem ser
a) ordinárias, de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro, semestralmente.
b) ordinárias, de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro, anualmente.
c) extraordinárias, quando deverá ser discutida a proposta de lei de diretrizes orçamentárias.
d) extraordinárias, quando ocorrerem no período compreendido entre 16 de dezembro e 14 de fevereiro e
1º de julho e 31 de julho, quando será votada qualquer matéria apresentada durante a convocação
extraordinária.
QUESTÃO 18
Sobre o procedimento para a eleição da Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, é
CORRETO afirmar:
a) Encerrada a eleição, o presidente eleito será empossado trinta dias após o pleito.
b) Na eleição para a Mesa Diretora, os deputados estaduais votam para eleger o seu presidente, a quem
cabe, por livre disposição, designar os demais membros da Mesa Diretora.
c) A Mesa Diretora da Assembléia Legislativa é eleita bienalmente, por escrutínio secreto.
d) Na eleição para a Mesa Diretora, os deputados estaduais votam eletronicamente, graças à colaboração
da Justiça Eleitoral que cede maquinário e sistemas informatizados, os mesmos utilizados nas eleições
gerais.
QUESTÃO 19
À Mesa Direitora da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás compete, EXCETO:
a) Determinar, em qualquer fase dos trabalhos, quando julgar necessário, a verificação da presença.
b) Realizar campanhas educativas e divulgações que visem à promoção e valorização do Poder Legislativo,
bem como o fortalecimento das instituições democráticas.
c) Prover a segurança do Poder Legislativo.
d) Apresentar aos deputados, na sessão de encerramento de cada exercício, relatório sucinto sobre seu
trabalho.
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QUESTÃO 20
A fim de otimizar os trabalhos da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, há a previsão legal (Resolução n. 858,
de 20 de dezembro de 1991) de constituição de Comissões Temporárias, as quais têm finalidades especiais ou de
representação e se extinguem com o término da legislatura, quando preenchido o fim a que se destinam ou expirado
seu prazo. Entre as comissões temporárias inserem-se as Comissões Parlamentares de Inquérito, sobre as quais é
CORRETO afirmar:
a) O requerimento propondo sua constituição deverá ser deliberado e votado pelo plenário da Casa e
aprovado por maioria qualificada (três quintos) da totalidade dos deputados estaduais.
b) São constituídas a requerimento de, no mínimo, um quarto dos membros da Assembléia Legislativa.
c) Deverá ser composta por, no mínimo, três e, no máximo, sete membros, indicados, desde logo, no
requerimento que solicita a sua instalação.
d) Não podem funcionar concomitantemente mais de cinco Comissões Parlamentares de Inquérito.

NOÇÕES DE FOTOGRAFIA
QUESTÃO 21
Em 19 de agosto de 1839, François Arago defendeu na Câmara dos Deputados de Paris o invento de JacquesLouis Mandé Daguerre, a “daguerreotipia”, conhecida por nós como fotografia. Contudo, no Brasil, já existiam
experimentos que culminaram na invenção de um processo semelhante ao de Daguerre, que recebeu o nome de
“photographie”, cuja data é atribuída a 15 de agosto de 1832. Esse fato foi descoberto na década de 1970 pelo
historiador da fotografia Boris Kossoy. Qual o nome do inventor da “photographie”?
a) Fox Talbot
b) George Eastman
c) Nièpce Nicephore
d) Hèrcules Florence
QUESTÃO 22
Em uma câmera fotográfica analógica profissional existem dois elementos mecânicos que controlam a
quantidade de luz que sensibiliza o filme. Quais são eles?
a) Disparador e objetiva
b) Obturador e diafragma
c) Obturador e objetiva
d) Anel de foco e zoom
QUESTÃO 23
Você foi contratado para fotografar um show de uma dupla sertaneja goiana. Entre os seguintes ISOs
(International Standard Organization), qual lhe proporcionará melhor sensibilidade, permitindo que você faça
imagens focadas sem auxílio do tripé e do flash?
a) ISO 50
b) ISO 100
c) ISO 400
d) ISO 1600
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QUESTÃO 24

Considere que as imagens acima foram fotografadas de um mesmo local, sem que o fotógrafo se movimentasse,
variando apenas a distância focal das objetivas utilizadas. Sabe-se também que as imagens apresentam,
aproximadamente, os ângulos de visão 63º, 46º e 30º, respectivamente. É CORRETO afirmar que as imagens 1
e 2 foram realizadas, respectivamente, com
a) teleobjetiva e normal.
b) macro e grande angular.
c) grande angular e normal.
d) olho-de-peixe e teleobjetiva.
QUESTÃO 25
Com o uso de câmeras fotográficas profissionais, é possível destacar um elemento na imagem, focando-se o
assunto e desfocando-se o fundo, por exemplo. Qual das seguintes aberturas do diafragma determina menor
profundidade de campo?
a) f 2.8
b) f 5.6
c) f 11
d) f 22

LABORATÓRIO
QUESTÃO 26
A revelação de um filme preto-e-branco, em um laboratório caseiro, é feita, basicamente, em cinco processos:
revelação, interrupção, fixação, lavagem e secagem. Sobre a primeira etapa, é CORRETO afirmar que o tempo
de imersão no químico revelador
a) só varia de acordo com a temperatura.
b) só varia de acordo com o ISO do filme.
c) varia de acordo com a temperatura e o ISO do filme.
d) não varia de acordo com a temperatura, nem com o ISO do filme.
QUESTÃO 27
Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE as lacunas do seguinte trecho: “Uma das características
da luz é a temperatura de cor, que determina a cor na fotografia. A luz de tungstênio e a luz de flash apresentam
cores _____________ e ___________, respectivamente, pois possuem temperaturas de cor em torno de ______
e _____ graus Kelvin.”
a) branca / azul / 5500 / 3000
b) amarela / branca / 4500 / 5500
c) azul / branca / 8000 / 5500
d) branca / alaranjada / 5500 / 3000
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QUESTÃO 28
Para se fazer uma cópia fotográfica, a partir de um negativo preto-e-branco, em um laboratório manual, é comum
que se faça uma “tira de teste”, ou seja, uma tira de papel fotográfico é exposta objetivando testar a quantidade
de luz que atinge o papel fotográfico em relação ao tempo e à abertura do diafragma do ampliador. Suponha que
você fotografou orquídeas e fez a cópia no laboratório, executando antes a tira de teste (figura abaixo) sempre
com a abertura do diafragma em 8f, variando apenas o tempo de exposição de três em três segundos de um
teste para outro.

Mediante o exposto, assinale a alternativa CORRETA:
a) O teste 3 apresenta maior tempo de exposição.
b) O teste 2 apresenta maior tempo de exposição.
c) O teste 1 apresenta maior tempo de exposição.
d) Nos testes 1, 2 e 3 foram utilizados tempos de exposição inferiores a três segundos.
QUESTÃO 29
Quando se usa o flash em exteriores, a luz artificial que ele emite às vezes supera a luz ambiente, produzindo
um efeito duro, chapado. Em dias de sol, o desejável é reduzir a intensidade do flash, de forma que a luz discreta
que é produzida seja suficiente apenas para preencher as sombras. Supondo que você esteja utilizando um flash
manual, a melhor forma de proceder para conseguir esse “enchimento” seria:
a) Fazer uma leitura com fotômetro incorporado à câmera da luz ambiente, para determinar qual deve ser a
exposição correta e avaliar a distância do flash até o assunto (usando o número-guia ou a tabela do
próprio flash).
b) Fazer uma leitura com fotômetro incorporado à câmera da luz ambiente e utilizar o flash na máxima
potência, independente do assunto fotografado ou da distância do objeto.
c) Desconsiderar a fotometria da luz ambiente e ajustar o flash a um nível de potência correspondente à
maior abertura do diafragma.
d) Desconsiderar a fotometria da luz ambiente e utilizar o flash a uma distância sempre de três metros.
QUESTÃO 30
Fazer retratos durante o dia, utilizando a luz natural do sol, pode ser tarefa árdua. Isso porque não há o controle
total da iluminação como em um estúdio fotográfico, o que favorece o aparecimento de sombras. Contudo, a
maneira mais indicada de suavizar as sombras projetadas no rosto da pessoa é feita através do uso de
a) difusor posicionado no lado oposto ao ponto de luz.
b) rebatedor dourado posicionado entre o modelo e o ponto de luz.
c) rebatedor prata posicionado entre o modelo e o ponto de luz.
d) rebatedor branco posicionado no lado oposto ao ponto de luz.
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FOTOGRAFIA DIGITAL
QUESTÃO 31
As câmeras digitais adotam o mesmo princípio das tradicionais: gravam uma cena usando a energia da luz
refletida pelos objetos. Nesses novos modelos de câmeras, um sensor eletrônico absorve a luz e a converte em
um sinal digital que é processado e transformado em um arquivo digital. Atualmente, quais são os dois tipos de
sensores mais utilizados?
a) RAW e TIFF
b) Pixel e Jpeg
c) CCD e CMOS
d) LCD e Bitmap
QUESTÃO 32
Na fotografia analógica, a definição da imagem é determinada pelo ISO do filme, o qual apresenta grãos de
haletos de prata, maiores ou menores. Na fotografia digital, o que se deve observar necessariamente para obter
melhor definição da imagem e, conseqüentemente, fazer-se grandes ampliações?
a) O zoom presente na câmera
b) O tempo de disparo da câmera
c) A capacidade do cartão de memória
d) A quantidade de pixels que ela captura por imagem
QUESTÃO 33
Imagens digitais podem apresentar diversos tipos de problemas ou artifacts; as origens desses defeitos são
diversas, desde a baixa resolução espacial, superexposição à luz, problemas de transporte de cargas do sensor
eletrônico para os sistemas periféricos e sistemas de qualidade precária. Entre esses problemas, qual é o nome
daquele que está relacionado à resolução espacial do sensor?
a) Aliasing
b) Ruído ou noise
c) Defeito de Moiré
d) Mancha ou blooming
QUESTÃO 34
Qual dos seguintes tipos de extensões de arquivos, utilizados para armazenamento de imagem em câmeras
digitais, mantêm as características originais da imagem fotográfica, exatamente como foi capturada?
a) JPEG
b) TIFF
c) RAW
d) BITMAP
QUESTÃO 35
O visor de cristal líquido da câmera digital é o primeiro acesso à imagem digital e, por isso, ele deve estar
calibrado para que não haja problemas no gerenciamento de cores, por exemplo. Logo, dois ajustes devem ser
feitos antes de fotografar. Assinale quais são eles:
a) Tipo de arquivo e resolução em pixels
b) Resolução em pixels e profundidade de cor
c) Resolução em pixels e eficiência quântica do CCD
d) Sensibilidade espectral do CCD e resolução em pixels
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INFORMÁTICA APLICADA A FOTOGRAFIA
QUESTÃO 36
Dependendo do material em que será impressa a imagem fotográfica, necessita-se de maior ou de menor
resolução. Entre as seguintes resoluções em dpi (dots per inch), qual é a mais indicada para impressão em uma
revista em policromia ?
a) 50
b) 72
c) 150
d) 300
QUESTÃO 37
Assinale o item que indica os padrões de cores mais utilizados para impressão e para visualização em monitores
de computador, respectivamente:
a) CMYK e RGB
b) RGB e CMYK
c) Duotone e Indexed Color
d) Indexed Color e Duotone
Se necessário, utilize a seguinte imagem da tela de abertura do Photoshop CS2, para responder às questões 38,
39 e 40.
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QUESTÃO 38
Ao fazer-se uma montagem utilizando duas imagens distintas no programa Photoshop CS2, trabalha-se com
camadas para separá-las. Ao finalizar-se o trabalho, qual ação deve ser executada para transformar as duas
imagens em apenas uma?
a) No menu Imagem, clicar na opção “Cortar”.
b) No menu Filtro, selecionar a opção “Pixelização”.
c) No menu Camada, selecionar a opção “Achatar Imagem”.
d) No menu Editar, selecionar a opção “Transformação Livre”.
QUESTÃO 39
No Photoshop CS2, tem-se várias opções de ações para recortar, manipular ou simplesmente tratar uma imagem
digital. Qual das seguintes opções apresenta somente itens presentes na barra de ferramentas do programa
referido?
a) Carimbo, Laço e Mover
b) Pincel, Traçar e Dissolver
c) Borracha, Desfoque e Nitidez
d) Transformação, Extrair e Faca
QUESTÃO 40
Quando são feitas fotografias de pessoas com o flash, na maioria dos casos observa-se nas imagens o efeito
dos “olhos vermelhos”. Assinale a alternativa que representa a melhor forma de corrigir esse defeito utilizando o
Photoshop CS2:
a) No menu Imagem, selecionar o submenu Ajustes e, em seguida, clicar Brilho/Contraste para obter a cor
desejada.
b) Com a ferramenta Mover, selecionar a área avermelhada dos olhos e em seguida, no Menu Editar, clicar
na opção Traçar, selecionando a cor desejada.
c) Com a ferramenta Laço, selecionar a parte avermelhada e depois, no menu Filtro, selecionar Reflexo do
Flash, para obter a cor original dos olhos.
d) Selecionar a ferramenta Conta-gotas e, em seguida, clicar ao redor da pupila, e depois, com a
ferramenta Pincel, pintar a área avermelhada.
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