CADERNO: 1

TECNÓLOGO/FORMAÇÃO:
MULTIMÍDIA E AUDIOVISUAL
CÓDIGO: NS-56
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 - A duração das provas será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo de
preenchimento do Cartão de Respostas.
2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela
não retornar, será eliminado.
3 - Os 3 (três) últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na
sala até que todos tenham finalizado suas provas e somente poderão sair
juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
4 - O candidato NÃO poderá levar o seu Caderno de Questões (Provas
Objetivas) e NÃO poderá copiar o gabarito (assinalamentos). A imagem
do seu Cartão de Respostas será disponibilizada na página do concurso
em http://concursos.biorio.org.br na data prevista no cronograma.

AGENDA
l
l
l
l
l

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

l

1 - Confira atentamente se este Caderno de Questões (Provas), que
contém 50 (cinquenta) questões objetivas, está completo.
2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e somente
uma correta.
3 - Confira se os seus dados pessoais, o cargo escolhido, indicados no cartão
de respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a
conferência, você deve assinar o cartão de respostas no espaço apropriado.
4 - Confira atentamente se o cargo e o número do caderno que estão
no caderno de questões é o mesmo do que consta em seu cartão de
respostas e na etiqueta com seus dados colada na mesa/cadeira onde
foi designado para sentar. Se notar qualquer divergência, notifique
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.
5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado,
amassado, dobrado nem manchado.
6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada
errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.
7 - No decorrer da prova objetiva o fiscal de sala irá colher a sua digital
no selo que está no seu cartão de respostas.
8 - O fiscal de sala não poderá prestar qualquer esclarecimento sobre o
conteúdo da prova. Caso discorde de qualquer questão o candidato
deverá entrar com recurso administrativo contra as questões na data
prevista no cronograma.

l
l

l
l
l
l

l
l
l

06/12/2015 (Manhã e Tarde), PROVAS
OBJETIVAS/RECEBIMENTO DE TITULOS.
07/12/2015, Divulgação do Gabarito Preliminar
das Provas Objetivas/Exemplares das Provas.
10/12/2015, Disponibilização das Imagens
dos Cartões Respostas das Provas Objetivas.
11/12 e 14/12/2015, Interposição de Recursos
contra as questões das Provas Objetivas.
23/12/2015, Divulgação dos Gabaritos
Definitivos das Provas Objetivas.
23/12/2015, Resultado do Recurso contra
as questões das Provas Objetivas.
29/12/2015, Divulgação Relação Preliminar
das Notas das Provas Objetivas.
05/01 a 06/01/2016, Interposição de
Recursos contra a Relação Preliminar de
Notas da Prova Objetiva.
07/01/2016, Resultado do Recurso contra a
Relação Preliminar de Notas da Prova Objetiva.
07/01/2016, Divulgação da Relação Final
das Notas das Provas Objetivas.
16/01/2016, Relação dos candidatos que
terão os seus títulos analisados.
18/01 a 19/01/2016, Interposição de
Recursos contra a Relação Preliminar de
Notas da Avaliação de Títulos.
25/01/2016, Resultado do Recurso contra as
Notas Preliminares da Avaliação de Títulos.
25/01/2016, Divulgação da Relação Final
das Notas da Avaliação de Títulos.
26/01/2016, Resultado Final do Concurso.

INFORMAÇÕES:
l Tel: (21) 3525-2480 das 09 às 18h
l Internet: http://concursos.biorio.org.br
l E-mail: ifrj2015@biorio.org.br
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 3

De alguns segmentos do texto o leitor pode fazer uma série de
inferências. A inferência inadequada do segmento “O precário
equilíbrio rompeu-se de uma vez com o agravamento da guerra
civil na Síria” é:

TEXTO

SALTANDO AS MURALHAS DA EUROPA

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De um lado está a Europa da abundância econômica e
da estabilidade política. De outro, além do Mediterrâneo,
uma extensa faixa assolada pela pobreza e por violentos
conflitos. O precário equilíbrio rompeu-se de uma vez
com o agravamento da guerra civil na Síria. Da Síria,
mas também do Iraque e do Afeganistão, puseram-se
em marcha os refugiados. Atrás deles, ou junto com
eles, marcham os migrantes econômicos da África e da
Ásia. No maior fluxo migratório desde a Segunda Guerra
Mundial, os desesperados e os deserdados saltam as
muralhas da União Europeia.
Muralhas? Em tempos normais, os portais da União
Europeia estão abertos para os refugiados, mas fechados
para os imigrantes. Não vivemos tempos normais. Os
países da Europa Centro-Oriental, Hungria à frente,
fazem eco à xenofobia da extrema-direita, levantando
as pontes diante dos refugiados. Vergonhosamente, a
Grã-Bretanha segue tal exemplo, ainda que com menos
impudor.
A Alemanha, seguida hesitantemente pela França,
insiste num outro rumo, baseado na lógica demográfica
e nos princípios humanitários. Angela Merkel explica
a seus parceiros que a Europa precisa agir junta para
passar num teste ainda mais difícil que o da crise do
euro. “O futuro da União Europeia será moldado pelo
que fizermos agora, alerta a primeira-ministra alemã.
(Mundo, outubro 2015)

QUESTÃO 4

O segmento do texto em que predomina uma visão objetiva é:
(A) “A Alemanha, seguida hesitantemente pela França, insiste
num outro rumo, baseado na lógica demográfica e nos
princípios humanitários”.
(B) “Angela Merkel explica a seus parceiros que a Europa
precisa agir junta para passar num teste ainda mais difícil
que o da crise do euro”.
(C) “Os países da Europa Centro-Oriental, Hungria à frente,
fazem eco à xenofobia da extrema-direita, levantando as
pontes diante dos refugiados”.
(D) “Vergonhosamente, a Grã-Bretanha segue tal exemplo,
ainda que com menos impudor”.
(E) “No maior fluxo migratório desde a Segunda Guerra
Mundial, os desesperados e os deserdados saltam as
muralhas da União Europeia”.

QUESTÃO 5

Xenofobia significa “aversão pelo estrangeiro”; a palavra abaixo
cuja explicação etimológica está correta é:

QUESTÃO 1

O título dado ao texto – Saltando as muralhas da Europa –
representa:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) uma crítica aos imigrantes que não respeitam as leis
internacionais.
(B) uma referência a uma ameaça à segurança da União
Europeia.
(C) uma alusão à dificuldade da Europa em aceitar refugiados.
(D) um elogio à política alemã de aceitar imigrantes e refugiados.
(E) uma indicação das dificuldades dos refugiados diante de
dificuldades políticas.

fotofobia / aversão por fotografias.
acrofobia / aversão por locais altos.
aerofobia / aversão por viagens aéreas.
homofobia / aversão ao gênero humano.
tanatofobia / aversão por doenças.

QUESTÃO 6

“O futuro da União Europeia será moldado pelo que fizermos”;
a forma inadequada da correspondência entre os tempos
verbais sublinhados é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 2

“De um lado está a Europa da abundância econômica e da
estabilidade política. De outro, além do Mediterrâneo, uma
extensa faixa assolada pela pobreza e por violentos conflitos”.
Esse primeiro período do texto se estrutura:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

já havia uma guerra civil na Síria há algum tempo.
existia um tênue equilíbrio nas tensões da região.
haviam ocorrido rompimentos em países do local referido.
a guerra civil na Síria envolvia outros países vizinhos.
um conflito interno de um país pode afetar nações
próximas.

a partir da antítese de elementos diversos.
no confronto entre duas épocas de valores distintos.
com base na comparação de duas civilizações diferentes.
com fundamento na oposição política e religiosa.
na semelhança entre regiões europeias, africanas e asiáticas.
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seria/fizessem.
é/fazem.
era/faziam.
fora/fizeram.
foi/façam.
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QUESTÃO 7

Estão corretos:

“Em tempos normais, os portais da União Europeia estão
abertos para os refugiados, mas fechados para os imigrantes”.
Entre “refugiados” e “imigrantes” há uma diferença:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

econômica e religiosa.
religiosa e política.
política e causal.
causal e social.
social e econômica.

QUESTÃO 11

Avalie se os objetivos dos Institutos Federais incluem ministrar,
em nível de educação superior, as seguintes modalidades de
cursos:

QUESTÃO 8

O autor do texto mostra um conjunto de posições políticas; o
posicionamento que não é defendido no texto é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.
II.

favorável à política adotada pela Alemanha.
oposta ao posicionamento da Inglaterra.
condenatória dos imigrantes e favorável aos refugiados.
contrária aos políticos da extrema-direita.
irônica em relação à posição da França.

III.

LEGISLAÇÃO E ÉTICA

IV.

QUESTÃO 9

V.

De acordo com a Lei 11.892/2008, os Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia - Institutos Federais possuem
natureza jurídica de ____, detentoras de ____ administrativa,
patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. As
lacunas ficam corretamente preenchidas respectivamente por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e III, apenas.
II e IV, apenas.
I, II e IV, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.

Cursos superiores de tecnologia visando à formação de
profissionais para os diferentes setores da economia.
Cursos de licenciatura, bem como programas especiais
de formação pedagógica, com vistas à formação de
professores para a educação básica, sobretudo nas áreas
de língua portuguesa, ciências sociais e matemática, e
para a educação profissional.
Cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação
de profissionais para os diferentes setores da economia e
áreas do conhecimento.
Cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento
e especialização, visando à formação de especialistas nas
diferentes áreas do conhecimento.
Cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado
e doutorado que contribuam para promover o
estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e
tecnologia, com vistas no processo de geração e inovação
tecnológica.

Estão corretos:

fundações públicas / autonomia.
autarquia / autonomia.
fundações públicas / dependência.
autarquia / dependência.
empresas públicas / tutela.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 10

I, II e III, apenas.
III, IV e V, apenas.
I, II, III e IV, apenas.
I, III, IV e V, apenas.
I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 12

Avalie se os Institutos Federais têm, entre outras, as seguintes
finalidades e características:

De acordo com a Lei 8027/90, que dispõe sobre normas de
conduta dos servidores públicos civis da União, das Autarquias
e das Fundações Públicas, são faltas administrativas puníveis
com a pena de suspensão por até noventa dias, cumulada, se
couber, com a destituição do cargo em comissão, entre outras,
as seguintes, EXCETO UMA, que está ERRADA. Assinale-a.

I.

Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos
os seus níveis e modalidades, formando e qualificando
cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos
setores da economia, com ênfase no desenvolvimento
socioeconômico local, regional e nacional.
II. Desenvolver a educação profissional e tecnológica como
processo educativo e investigativo de geração e adaptação
de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e
peculiaridades regionais.
III. Promover a integração e a verticalização da educação
básica à educação profissional e educação superior,
otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e
os recursos de gestão.
IV. Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência
de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à
preservação do meio ambiente.

(A) retirar, sem prévia autorização, por escrito, da autoridade
competente, qualquer documento ou objeto da repartição.
(B) opor resistência ao andamento de documento, processo
ou à execução de serviço.
(C) recusar fé a documentos públicos.
(D) atuar como procurador ou intermediário junto a
repartições públicas.
(E) atribuir a outro servidor público funções ou atividades
estranhas às do cargo, emprego ou função que ocupa,
exceto em situação de emergência e transitoriedade.
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QUESTÃO 13

Estão corretas apenas:

Avalie se, de acordo com a Lei 8027/90, as seguintes afirmativas
são falsas (F) ou verdadeiras (V):

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

 Aos casos de improbidade administrativa, insubordinação
grave em serviço e revelação de segredo de que teve
conhecimento em função do cargo ou emprego, entre
outros, aplica-se a penalidade de demissão.
 Constitui infração grave, passível de aplicação da pena de
demissão, a acumulação remunerada de cargos, empregos
e funções públicas, vedada pela Constituição Federal,
estendendo-se às autarquias, empresas públicas, sociedades
de economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, e fundações mantidas pelo Poder Público.
 Os servidores públicos civis são obrigados a declarar, no
ato de investidura e sob as penas da lei, quais os cargos
públicos, empregos e funções que exercem, abrangidos
ou não pela vedação constitucional, devendo fazer prova
de exoneração ou demissão, na data da investidura, na
hipótese de acumulação constitucionalmente vedada.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 16

Valente (2002) aponta três princípios educacionais que, em
geral, podem ser observados nos modelos mais comuns de
propostas de ensino e aprendizagem mediadas por recursos
virtuais: Broadcast, Virtualização da Sala de Aula e Estar Junto
Virtual. Sobre estes três modelos é correto afirmar que:

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II.
I e IV.
III e IV.
I, II e III.
II, III e IV.

(A) no modelo Estar Junto Virtual, o professor é o centro de toda
a informação e os alunos são vistos apenas como receptores.
(B) o modelo Broadcast refere-se a propostas que partem de
uma concepção “bancária” de educação.
(C) no modelo de Virtualização da Sala de Aula, os recursos
tecnológicos garantem a inovação, o professor e os alunos
interagem e cooperam por meio das novas tecnologias.
(D) no modelo Broadcast, há estimulo para a comunicação entre
os alunos assim como construções e reflexões coletivas.
(E) o modelo Estar Junto Virtual refere-se ao uso de recursos
interativos de comunicação nos processos de ensinoaprendizagem.

V, V e V.
V, F e F.
F, V e F.
F, V e V.
F, F e V.

QUESTÃO 14

A Lei nº 12.527/11 preconiza que os procedimentos nela
previstos destinam-se a assegurar o direito fundamental de
acesso à informação e devem ser executados em conformidade
com os princípios básicos da administração pública e com as
seguintes diretrizes, EXCETO UMA, que está ERRADA. Assinale-a.

QUESTÃO 17

A Educação a Distância não é uma forma de ensino tão recente
como ainda julgam diversos profissionais da educação. Sobre
a história da Educação a Distância, NÃO é correto afirmar que:

(A) Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo
como exceção.
(B) Divulgação de informações de interesse público tão
somente mediante solicitação.
(C) Utilização de meios de comunicação viabilizados pela
tecnologia da informação.
(D) Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência
na administração pública.
(E) Desenvolvimento do controle social da administração pública.

(A) em 1971, foi implantada uma legislação específica para a
EAD - Lei nº 5.692/71 -, incentivando o uso de meios de
comunicação diversos para alcançar a população em geral
com cursos supletivos.
(B) a Sociedade de Línguas Modernas para o ensino de
Francês por correspondência, fundada em Berlim em
1856, é considerada a primeira instituição formalmente
constituída de ensino a distância postal.
(C) em 20 de março de 1728, temos o que se pode estabelecer
como uma primeira iniciativa estruturada de difusão do
ensino por correspondência, quando a Gazeta de Boston
divulga um anúncio oferecendo “material para ensino e
tutoria por correspondência”.
(D) o princípio do cristianismo, no primeiro século, pode ser
considerado como um primórdio da Educação a Distância
pelo esforço na difusão de textos escritos, e copiados, no
intuito de ensinar e difundir a palavra de Cristo àqueles
que não podiam estar fisicamente presentes às pregações.
(E) a Educação a Distância teve início no Brasil em 1941,
quando foi criado o Instituto Universal Brasileiro.

QUESTÃO 15

Avalie se as definições a seguir estão corretas, de acordo com
a Lei nº 12.527/11:
I.

autenticidade: qualidade da informação que pode ser
conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou
sistemas autorizados.
II. disponibilidade: qualidade da informação que tenha
sido produzida, expedida, recebida ou modificada por
determinado indivíduo, equipamento ou sistema.
III. integridade: qualidade da informação não modificada,
inclusive quanto à origem, trânsito e destino.
IV. primariedade: qualidade da informação coletada na fonte,
com o máximo de detalhamento possível, sem modificações.
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QUESTÃO 18

QUESTÃO 20

A Educação a Distância no Brasil é regulamentada por Leis,
Decretos e Portarias, de âmbito Federal, e ainda Deliberações
e Resoluções de âmbito Estadual. Avalie se são VERDADEIRAS
(V) ou FALSAS (F) as regulamentações apresentadas a seguir:

Sobre as novas formas de comunicação audiovisual e sua
relação com as tecnologias da informação e da comunicação, é
correto afirmar que:
(A) a comunicação audiovisual se processa somente por meio
do cinema e do vídeo.
(B) a internet foi o grande marco nas mudanças da linguagem
audiovisual.
(C) a comunicação audiovisual pode ser até 100% mais
lembrada pelo espectador do que a comunicação verbal.
(D) o cinema, no Brasil, existe desde os primeiros anos do séc. XX.
(E) o cineasta francês Georges Méliès, do séc. XIX, é
considerado o Pai do Cinema.

 Caracteriza-se a educação a distância como modalidade
educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização
de meios e tecnologias de informação e comunicação,
com estudantes e professores desenvolvendo atividades
educativas em lugares ou tempos diversos.
 A educação a distância organiza-se segundo metodologia, gestão
e avaliação peculiares, para as quais deverá estar prevista a
obrigatoriedade de momentos presenciais para: avaliações de
estudantes; estágios obrigatórios, quando previstos na legislação
pertinente; defesa de trabalhos de conclusão de curso, quando
previstos na legislação pertinente; e atividades relacionadas a
laboratórios de ensino, quando for o caso.
 As instituições credenciadas para a oferta de educação a
distância poderão solicitar autorização, junto aos órgãos
normativos dos respectivos sistemas de ensino, para
oferecer os ensinos fundamental e médio a distância,
exclusivamente para: a complementação de aprendizagem;
ou em situações emergenciais.
 O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a
veiculação de programas de ensino a distância, em todos os
níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada.
A educação a distância gozará de tratamento diferenciado,
que incluirá: custos de transmissão reduzidos em canais
comerciais de radiodifusão sonora e de sons e imagens;
concessão de canais com finalidades exclusivamente
educativas; reserva de tempo mínimo, sem ônus para o
Poder Público, pelos concessionários de canais comerciais.
 Caracteriza-se a modalidade semipresencial como quaisquer
atividades didáticas, módulos ou unidades de ensinoaprendizagem centrados na autoaprendizagem e com a
mediação de recursos didáticos organizados em diferentes
suportes de informação que utilizem tecnologias de
comunicação remota. Poderão ser ofertadas as referidas
disciplinas, integral ou parcialmente, desde que esta oferta não
ultrapasse 10 % (dez por cento) da carga horária total do curso.

QUESTÃO 21

A Internet e suas diversas ferramentas de comunicação
promoveram mudanças nos hábitos de leitura da população
conectada no Brasil. Sobre o tema, avalie as afirmativas a seguir:
I.

Segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, desde
2001 o Brasil mais do que dobrou a quantidade de leitores
de livros impressos, graças aos novos hábitos de leitura
online.
II. A internet ajudou a tornar os textos mais naturais e
coloquiais, promovendo novas formas de escrita.
III. Textos de maior profundidade atraem a atenção do leitor
diante da diversidade de fontes de informação na internet.
IV. O Twitter é o meio ideal para gêneros de texto como o
aforisma, o haicai e o epigrama, entre outros.
Assinale a alternativa correta:
(A) somente as afirmações I e II são corretas.
(B) somente as afirmações III e IV são corretas.
(C) somente as afirmações II, III e IV são corretas.
(D) somente as afirmações I, II e IV são corretas.
(E) todas as afirmações são corretas.

QUESTÃO 22

A exclusão digital é uma preocupação mundial de governos e
organizações como a ONU, OMC e organizações do terceiro
setor. Várias políticas vêm sendo adotadas em vários países,
assim como no Brasil, para ampliar o acesso populacional às
novas tecnologias da informação e comunicação. Sobre este
tema é correto dizer que:

As recomendações são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V, V, V, V e F.
F, F, F, F e F.
V, V, F, V e F.
V, F, F, V e F.
V, V, V, V e V.

(A) no Brasil, o principal motivo para a exclusão digital é a falta
de interesse em acessar a Internet, e não a incapacidade
em usá-la.
(B) as lan houses são o principal local de acesso à Internet no
Brasil.
(C) o número de lares conectados à Internet no Brasil triplicou
entre 2001 e 2010.
(D) homens e mulheres tem acesso equivalente à Internet no
Brasil.
(E) o estado da federação com maior acesso à Internet se
encontra na região Sul do Brasil.

QUESTÃO 19

A educação à distância apresenta as seguintes características,
EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

comunicação não direta.
comunicação bidirecional.
aprendizado autônomo e flexível.
processo de produção do curso assistemático.
caráter assíncrono entre produção e consumo.
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QUESTÃO 23

QUESTÃO 25

A geração de conteúdo para internet vem criando novas
possibilidades de informação, comunicação e entretenimento
atraindo empresas e pessoas de todas as idades, mas os jovens
especialmente, tornando-se também uma nova fonte de renda
para produtores de conteúdo. Sobre este tema, NÃO é correto
afirmar que:

Multimídia, Hipertexto e Hipermídia são termos que são
muitas vezes confundidos entre si, mas que apesar de serem
parecidos, referem-se a diferentes questões. Avalie se são
VERDADEIRAS (V) ou FALSAS (F) as afirmações apresentadas a
seguir:
 O hipertexto se refere ao uso de partes de um texto como
ponto de ligação e acesso a outros textos a livre escolha do
leitor virtual.
 A hipermídia permite ao leitor online criar narrativas
personalizadas e únicas no ambiente virtual.
 O termo multimídia indica um conteúdo que emprega
diversos suportes ou meios de comunicação.
 O hipertexto só foi possível a partir da criação da internet
e das linguagens de navegação online.
 A hipermídia é o conjunto de meios que permite acesso
simultâneo a textos, imagens e sons de modo interativo
e não linear, possibilitando fazer links entre elementos de
mídia.

(A) pesquisas indicam que a leitura de conteúdo na internet
no tempo livre supera o interesse dos brasileiros em
assistir programas na TV fechada ou mesmo acessar as
redes sociais.
(B) dentre as “gerações” nascidas no pós-guerra, X, Y, Z e
alpha, a que mais consome conteúdo na Internet é esta
última, a geração alpha.
(C) mais da metade do tráfego mundial de dados IP na Internet
é de conteúdo em vídeo, segundo pesquisa.
(D) cerca de 40% da população mundial está conectada
na Internet com uma média de 5 dispositivos de rede e
conexões por cada um.
(E) o humor é o conteúdo central dos blogs mais acessados
na Internet em 2015, alcançando até 12 milhões de visitas
mensais.

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 24

A Web 2.0, termo cunhado em outubro de 2004 pela O’Reilly
Media e pela MediaLive International como nome de uma série
de conferências sobre o tema, ainda é bastante controverso.
Segundo alguns pesquisadores, mais do que a definição de
novos paradigmas para a Internet, o termo é uma grande jogada
de marketing. Outros especialistas, no entanto, afirmam que
ele sinaliza mudanças ocorridas tanto na construção de sites
quanto no comportamento dos internautas. Sobre este tema,
é correto afirmar que:

V, F, V, F, V.
V, V, F, V, F.
F, F, V, V, F.
V, V, F, F, V.
F, V, V, F, V.

QUESTÃO 26

A relação entre texto e imagem em páginas na Internet é
discutida por vários autores. Enquanto alguns priorizam o
conteúdo verbal como determinante na elaboração destas
páginas, outros estabelecem relações de dependência entre,
como designam, duas diferentes linguagens. As principais
relações estabelecidas entre texto e imagem na Internet
podem ser definidas como:

(A) o conceito central da Web 2.0 está no provimento de
soluções interativas para os usuários na Internet.
(B) a Web 2.0 se refere à tendência de criação de novas
versões de softwares proprietários para serem vendidos
para download na Internet.
(C) com a popularização da Internet e o avanço das tecnologias
digitais o internauta passa a ser também um produtor de
conteúdo dinâmico e partilhado.
(D) interfaces colaborativas e participativas começaram a ser
desenvolvidas a partir desta época na Internet.
(E) o Site Dinâmico é aquele que usa vídeos e banners, por
exemplo, entre os elementos da página.

I - Redundante: O conteúdo transmitido é o mesmo.
II - Complementar: Conteúdo diferente, um necessita do
outro para que a mensagem possa ser transmitida com
clareza.
III - Cenário: Um elemento cria o cenário e o outro conta a
história dentro deste cenário.
IV - Suplementar: Conteúdo diferente, sendo que um domina
e o outro reforça, elabora ou explica.
V - Discrepante: Conteúdo diferente, sendo que não há
relação entre os dois.
VI - Contraditório: Conteúdo diferente, sendo que um
contradiz o outro.
Destas relações, as que devem ser privilegiadas na elaboração
de uma página de cunho didático na internet são:
(A) somente I, II e III.
(B) somente IV, V e VI.
(C) somente II, III e IV.
(D) somente I, III e IV.
(E) I, II, III, IV, V e VI.
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QUESTÃO 27

QUESTÃO 30

Interatividade é um conceito que recentemente vem sendo
muito discutido por pesquisadores na área de Tecnologias
da Informação e da Comunicação. Há diferentes abordagens
sobre o termo, sendo algumas até contraditórias. No entanto,
algumas definições, embora não sejam unânimes, encontram
um bom nível de consenso, como por exemplo a de Downes &
McMillan, que propõe cinco dimensões para sua compreensão:

O Web Designer, ou o planejador de páginas Web, necessita
de conhecimentos os mais diversos em diferentes áreas
para realizar o seu trabalho com eficácia. Alguns destes
conhecimentos são próprios das tecnologias digitais enquanto
outros envolvem questões anteriores ou mesmo mais
abrangentes. Sobre tais conhecimentos, é correto afirmar que:
(A) a grade de diagramação de um site garante uma mesma
visualização em diferentes desktops.
(B) é possível transpor os recursos gráficos de uma página
Web entre diferentes suportes, como notebooks e
smartphones.
(C) os atributos das fontes em uma página Web são definidos
exclusivamente pelo usuário.
(D) é imprescindível criar páginas Web personalizadas para
cada navegador, por eles usarem linguagens diferentes.
(E) o sistema de cores utilizado na internet é diferente do
utilizado em jornais e revistas impressas.

1) Direção da comunicação;
2) Flexibilidade do sincronismo;
3) Senso de lugar;
4) Nível de controle;
5) Responsividade e percepção do propósito da comunicação.
Partindo desta visão sobre a interatividade, é correto afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)

o jornal é mais interativo do que o rádio.
a interatividade depende das novas tecnologias digitais.
o computador é mais interativo do que a televisão.
a interatividade só se realiza na comunicação entre seres
humanos.
(E) um site na internet precisa informar o e-mail de contato
para ser interativo.

QUESTÃO 31

O Adobe® Dream Weaver® é um dos principais programas
off-line para criação de páginas Web. Ele dispõe de recursos
básicos e avançados que, por vezes, o limitam para o uso
por profissionais. Sobre alguns dos recursos básicos deste
programa, NÃO é correto afirmar que:

QUESTÃO 28

Os termos Mídia Social e Rede Social são usualmente utilizados
com o mesmo sentido pelo público em geral. No entanto,
vários autores estabelecem distinções entre ambos, que
impactam seu uso no âmbito educacional. Sobre este tema é
correto afirmar que:

(A) os formatos de imagens mais utilizados são GIF, JPG e o
PNG, reconhecido pela W3C.
(B) o Dreamweaver permite ver seu site em celulares.
(C) a formatação de texto usando o Dreamweaver segue os
mesmos padrões de um editor de textos como o Microsoft®
Word®.
(D) o Dreamweaver tem a possibilidade de criar sites dentro
de padrões da W3C.
(E) o recurso de rollover image permite alterar a exibição de
imagens com a passagem do mouse sobre o local.

(A) para que haja Redes Sociais na escola é necessária a
implantação de Internet sem fio.
(B) as Mídias Sociais são a instrumentalização tecnológica de
Redes Sociais.
(C) ferramentas como wikis, blogs, podcasts e chats, são
possíveis redes sociais de comunicação no ambiente escolar.
(D) as Mídias Sociais se constituíram desde que a humanidade
dominou a linguagem.
(E) o uso de Mídias Sociais na educação depende das políticas
públicas para a área.

QUESTÃO 32

O Adobe® Photoshop® é um dos principais programas off-line
para edição de imagens. Embora seja muito popular, dispõe
de recursos avançados de edição que o qualificam para uso
profissional. Sobre alguns dos recursos básicos deste programa,
NÃO é correto afirmar que:

QUESTÃO 29

A programação e o desenvolvimento de sites na web envolvem
uma variedade de conhecimentos, tanto de técnicas e teorias
quanto de uso de ferramentas. No entanto, esta atividade vem
se tornando mais acessível ao usuário leigo, que dispõe de
programas cada vez mais amigáveis e intuitivos, e disponíveis
sem custo online. Sobre este tema é correto afirmar que:

(A) a qualidade de visualização da imagem editada dependerá
da qualidade do papel ou do monitor que será utilizado.
(B) a ferramenta de Criar Máscara de Corte permite inserir
uma imagem dentro do contorno das letras de um texto,
por exemplo.
(C) o Photoshop permite que você trabalhe com a palheta de
216 cores de segurança hexadecimais.
(D) a ferramenta de content-aware (move e extend) permite a
inserção de elementos novos em espaços pré-selecionados
da imagem.
(E) o trabalho com camadas permite a criação de layouts
modelo para publicações periódicas.

(A) o CSS é um conjunto de regras que definem um estilo de
páginas Web.
(B) o AJAX usa Javascript e XML para tornar páginas Web mais
interativas usando solicitações síncronas de informações.
(C) o PHP é uma linguagem de programação de conteúdo
dinâmico de uso exclusivo para páginas Web.
(D) o Java é uma linguagem de programação interpretada orientada
a objetos com alto nível de segurança contra hackers.
(E) o HTML é uma linguagem de programação para páginas Web.
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QUESTÃO 33

(D) são análogos às bibliotecas, com sistema de recuperação
baseado na sabedoria e conhecimento dos bibliotecários.
(E) necessitam ser municiados de informações sobre o
conteúdo das imagens de forma a facilitar sua recuperação.

(A) a versão 2015 ainda não permite a criação de projetos
para o Windows 10.
(B) o Visual Studio é um desenvolvimento da Microsoft que
substitui a linguagem de programação Visual Basic.
(C) a ferramenta de Radiobutton cria botões com informação
sonora como aviso de utilização.
(D) o Visual Studio trabalha unicamente com programação
orientada por objetos.
(E) a versão 2012 permite a criação de projetos portáveis
entre plataformas da fabricante, como Windows, Windows
Phone e Xbox.

Usar uma iluminação adequada é essencial para dar o destaque
aos elementos do seu vídeo e garantir a qualidade das imagens
para a edição. Sobre este tema, NÃO é correto afirmar que:

O Microsoft® Visual Studio® é um pacote de programas que
permite criar aplicativos para Web, Windows, Mac e Linux. A
ferramenta é voltada para desenvolvedores que trabalham
com a linguagem de programação C# e com o framework .NET.
Sobre este pacote de programas, é correto afirmar que:

QUESTÃO 36

(A) uma iluminação clássica utiliza três pontos de luz, sendo
uma luz mais forte por detrás da câmera, iluminando o
objeto e o cenário, com uma luz de preenchimento difusa,
que ilumina o fundo do cenário, com uma luz posterior,
que ilumina a parte posterior do sujeito ou do objeto.
(B) o Softbox é um spot difuso que utiliza uma lâmpada
halógena e possui um rebatedor na sua estrutura,
podendo ser uma fonte de luz tungstênio com filtro difusor
incorporado à sua estrutura.
(C) o SunGun é um refletor ideal para fornecer uma iluminação
mais uniforme para todo o set, deixando as cenas com
uma leve luz amarelada, devendo ser posicionada virada
para cima e com as pás abertas.
(D) o Fresnel é um refletor com uma lente na frente da
lâmpada de tungstênio, servindo para escolher um foco de
luz mais aberto ou mais fechado.
(E) as luzes de LED são caras, mas úteis para resolver
problemas específicos em relação à sombra, já que
permitem projetar luzes específicas nos lugares onde a
sombra está atrapalhando.

QUESTÃO 34

Já há mais de uma década que os equipamentos multimídia
vem sendo largamente comercializados, e utilizados para
diversas finalidades, como o entretenimento e a educação.
Dentre uma variedade de equipamentos, renovados pelo
mercado sucessivamente, alguns são de uso mais frequente
e mesmo centrais, no que se define como multimídia. A este
respeito, é correto afirmar que:
(A) a tecnologia Bluetooth não é wireless como a WiFi.
(B) o termo multimídia define três elementos atuando
simultaneamente sendo: som, imagem e movimento.
(C) atualmente, o armazenamento de grandes volumes de
conteúdo multimídia é comumente realizado em DVDs.
(D) todos os aparelhos de telefone celular em uso no Brasil
são próprios para visualização de conteúdos multimídia.
(E) a utilização de Datashow em sala de aula caracteriza a
utilização de recursos pedagógicos multimídia.

QUESTÃO 37

O Adobe® Encore DVD® é um aplicativo de autoração de DVD
fabricado pela Adobe Systems e voltado para produtores de
vídeo semiprofissionais, sendo que sua última versão, CS6
(5.0.0), lançada em outubro de 2011, é vendida junto com o
Adobe® Premiere Pro®. Sobre este programa, NÃO é correto
afirmar que:

QUESTÃO 35

(A) você pode criar e editar todos os elementos dos menus
diretamente dentro do Adobe Encore DVD.
(B) o Adobe Encore DVD suporta formatos MPEG-2, WAV,
MOV e AVI.
(C) é possível incluir múltiplas trilhas de áudio em uma
timeline que serão tocadas em sequência pelo aparelho
de DVD.
(D) o Adobe Encore DVD permite digitar somente uma legenda
em um determinado tempo dentro de uma única trilha de
legenda.
(E) a caixa de diálogo Link To é útil para especificar conexões
dentro de grandes projetos.

Com a popularização do uso de imagens na internet,
especialmente os vídeos, o gerenciamento de bases de dados
multimídia tem se tornado cada vez mais uma atividade
complexa e essencial, proporcionando o armazenamento,
recuperação, compressão, transmissão e processamento
de imagens multimídia para usos diversos, entre eles o
educacional. Sobre os Bancos de Dados Multimídia, NÃO é
correto afirmar que:
(A) tratam imagens, vídeos, áudios, textos, gráficos e
dados alfanuméricos igualmente do ponto de vista de
processamento de consulta.
(B) as principais características dos documentos multimídia
são: o formato digital, grande volume de dados,
interatividade, sincronismo.
(C) tem características próprias, que os diferenciam dos outros
bancos de dados, pois manipulam informações visuais não
disponíveis em formato textual.
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QUESTÃO 38

I.

O recurso Verticalidade permite corrigir automaticamente
a perspectiva dos elementos em uma fotografia, alterados
normalmente pelo uso de lentes especiais na câmera
fotográfica.
II. A ferramenta de Remoção de Manchas permite a remoção
automática de elementos indesejáveis da imagem,
possibilitando que o programa selecione a área de origem
mais adequada para substituir as imperfeições da foto.
III. A Pintura 3D ao vivo permite visualizar as alterações em tempo
real no modelo 3D da imagem que está sendo manipulada.
IV. O Adobe Creative Cloud permite sincronizar os arquivos
manipulados e salvos em um computador com outros
computadores da mesma conta.

O mercado de câmeras filmadoras de vídeo vem se diversificando,
especialmente com a popularização dos vídeos caseiros e online.
Apesar de cada equipamento ter um propósito específico,
especialistas vem discutindo sobre os atributos de cada um deles,
levando em conta a praticidade de manuseio e manutenção e o
custo de aquisição. Sobre este tema, NÃO é correto afirmar que:
(A) as Camcorder profissionais são as mais adequadas para
uso profissional, pela qualidade de áudio e vídeo, recursos
disponíveis e robustez do equipamento.
(B) as câmeras reflex monobjetivas digitais gravam vídeo
em alta qualidade, são leves e versáteis, sendo usadas
amplamente em seriados de TV, comerciais, videoclipes e
filmes para tela grande com grandes tomadas.
(C) a maioria dos smartphones possuem uma ou duas câmeras
que gravam em resolução HD e alguns já com a capacidade
de gravar e reproduzir vídeos em 3D, sendo indicados para
uso não profissional.
(D) para uso em filmagens externas de longa duração, é
importante utilizar uma câmera com qualidade de captura
de áudio, boa autonomia de bateria, boa memória interna
e um grip superior confortável, além de qualidade de
captação de vídeo em baixa luminosidade.
(E) a escolha de uma filmadora deve privilegiar especialmente
a presença de Conexão FireWire, Zoom óptico de 10x
ou mais, HDD ou MiniDV, Sensor CCD 1/4″ ou maior e
entradas externas para microfone e headphone.

Estão corretos:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, II e III, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II e IV, apenas.
I, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 41

Atualmente, há uma diversidade de câmeras digitais no
mercado, desde as embutidas nos modernos smartphones,
passando pelas compactas e semiprofissionais, até as
poderosas câmeras profissionais, com lentes intercambiáveis e
recursos de controle de captação de imagens os mais diversos.
Alguns destes recursos são determinantes no momento da
captura de imagens de qualidade para uso profissional. Sobre
este tema, avalie se as afirmativas a seguir estão corretas:

QUESTÃO 39

A captação de som é uma etapa importante do processo de
produção audiovisual que normalmente é negligenciada seja pela
redução de custos, seja pelo desconhecimento dos produtores
não profissionais. Sobre este tema, NÃO é correto afirmar que:

I.

Quando utilizamos um fator ISO elevado ao fotografar
uma imagem com luz natural, ampliamos a captação de
luminosidade da cena e reduzimos o tempo de exposição,
reduzindo o movimento dos objetos de cena e a granulação
da imagem final.
II. O uso de velocidade rápida do diafragma permite a
fotografia de objetos de cena em movimento, criando o
efeito de movimento na imagem final, mas reduzindo a
captação de luz pelo sensor da câmera fotográfica, pelo
que se recomenda o uso de tripé.
III. A abertura do diafragma da lente controla a entrada
de luz e a profundidade de foco da cena fotografada,
resultando em uma baixa profundidade de campo quando
o diafragma está mais aberto e uma alta profundidade de
campo quando o diafragma está mais fechado.
IV. A resolução ótica de uma câmera, que se refere ao valor
absoluto de pixels que podem ser capturados pelo sensor,
é menor do que a interpolada, que é resultado pela adição
de pixels adicionais à imagem por meio de um software da
própria câmera.

(A) microfones profissionais, além de montagens de choque
e para-brisas, também são capazes de produzir sons
de excelente qualidade, como os mixer e microfones
multicanal profissionais disponíveis atualmente.
(B) os gravadores de áudio digitais dão mais mobilidade à filmagem
e possibilitam usar duas trilhas na edição de áudio, uma mais
aberta, da câmera, e outra mais fechada, do gravador.
(C) os microfones “shotgun” captam os sons da fonte para
a qual estão direcionados, reduzindo as interferências
sonoras do ambiente.
(D) a captação de som com microfone “boom” pode ser
realizada por um assistente de produção com o principal
de cuidado de posicioná-lo fora da cena.
(E) microfones de lapela para serem usados em estúdio são
diferentes dos indicados para externas, por usarem uma
fonte de energia ligada à tomada.

QUESTÃO 40

Estão corretas:

O Adobe® Photoshop® é certamente o programa mais popular, e um
dos mais poderosos, no tratamento de imagens bitmaped há mais
de uma década. Dentre os novos recursos da versão CC (Creative
Cloud) muitos são úteis tanto para os fotógrafos profissionais
quanto para os amadores, para ajustes de suas imagens. Avalie se
alguns destes recursos estão corretamente descritos a seguir:

(A) I, III e IV, apenas.
(B) I, II e IV, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) III e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.
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QUESTÃO 44

QUESTÃO 42

Atualmente, existe uma diversidade de formatos de arquivos
de imagem digital bidimensional em uso, que atendem aos
mais variados propósitos, sendo alguns deles mais populares
e utilizados na Internet. Sobre os atributos destes formatos de
arquivos é correto afirmar que:

O processo de produção de um típico curta ou filme de
animação pode ser dividido em três estágios: pré-produção,
produção e pós-produção. Neste processo, avalie se as etapas
a seguir estão corretamente definidas:
I.
II.
III.
IV.
V.

O StoryBoard é feito de desenhos em forma de uma
revista em quadrinhos, detalhando as cenas e mudanças
na animação.
Os Animatics ajudam o diretor a planejar como os
personagens serão manejados pelas sequências, assim
como os efeitos visuais serão integrados na tomada final.
O estaiamento é o processo de adicionar nós a um
personagem e definir o movimento de objetos mecânicos.
As texturas são criadas na forma de mapas que são
associadas ao modelo planificado do objeto modelado.
Deve-se verificar como a iluminação interage com
diferentes tipos de materiais, a qualidade e complexidade
das texturas envolvidas, como a posição e intensidade das
luzes afetam o humor e credibilidade.

(A) os arquivos GIF não possuem compressão nem
transparência de imagem, não sendo adequados para uso
na internet, pois demoram para carregar.
(B) os arquivos JPG ou JPEG são os mais utilizados na internet,
possuindo uma alta taxa de compressão, o que acarreta a
redução da qualidade da imagem.
(C) os arquivos BMP suportam apenas 256 cores, acarretando
perda de detalhes em imagens complexas, mas permitem
transparências e animações
(D) os arquivos PSD suportam o uso de transparência e de
compressão sem perda de qualidade, mas possuem
tamanho de arquivo maior do que o JPG.
(E) os arquivos PNG são utilizados para edição de imagens,
suportando camadas, perfil de cores, canais, efeitos, o que
dificulta seu uso na internet.

Estão corretas:
(A) I, II e V, apenas.
(B) I, III, IV e V, apenas.
(C) II, IV e V, apenas.
(D) I, II, IV e V, apenas.
(E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 45

O modelo de EaD que mais cresce no Brasil é o de tele aulas
por satélite ao vivo para dezenas ou centenas de tele salas,
simultaneamente, com algumas dúzias de alunos em cada uma
delas. Sobre este modelo de ensino a distância, NÃO é correto
afirmar que:

QUESTÃO 43

(A) é um modelo muito atraente, porque combina mobilidade
com a tradição de aprender com o especialista, e para as
pessoas mais simples assusta menos e induz a pensar que
educação a distância depende ainda da informação do
professor.
(B) alunos e professores não podem interagir como em uma
aula presencial, sendo necessariamente apoiados por
tutores presenciais e online.
(C) o problema está na massificação, na manutenção de tutores
generalistas mal pagos e tutores online sobrecarregados.
(D) tem por principais características: a multiplicação de aulas
de transmissão em tempo real, aulas simultâneas para
várias salas, aulas gravadas e acessadas a qualquer tempo
e de qualquer lugar através da Internet ou da TV digital.
(E) os modelos focados em tele aula são mais rentáveis do
que os modelos colaborativos, que precisam de tempo
de mediação, de acompanhamento de professores
experientes para grupos não muito grandes.

O uso de recursos multimídia em jogos educativos digitais
reconhecidamente amplia o interesse do aluno e reduz a
sobrecarga cognitiva na realização de tarefas que exigem a
manipulação de informações complexas potencializando que
ele alcance seus objetivos. Sobre este tema, NÃO é correto
afirmar que:
(A) os jogos desenvolvem a atenção, disciplina, autocontrole,
respeito a regras e habilidades perceptivas e motoras
relativas a cada tipo de jogo oferecido.
(B) ferramentas de autoria multimídia permitem a
incorporação de gráficos, desenhos, animações, sons
e vídeos na produção de jogos digitais educativos
aprimorando a interatividade necessária para despertar o
interesse dos alunos.
(C) o desenvolvedor precisa aprender a programar em
uma linguagem de programação específica para utilizar
ferramentas de autoria multimídia na construção de jogos
digitais com recursos de imagens, textos, vídeos e sons,
entre outros.
(D) equipes
interdisciplinares
envolvendo
designers,
educadores e informatas, utilizando ferramentas de
autoria multimídia, podem desenvolver jogos educativos
digitais tão elaborados quanto os jogos comerciais
existentes atualmente.
(E) o jogo digital educativo deve explorar efeitos auditivos e
visuais para manter a curiosidade e a fantasia e facilitar o
alcance do objetivo educacional proposto.
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QUESTÃO 46

QUESTÃO 48

O Apple® Final Cut Pro® é um software profissional de edição
de vídeo não linear desenvolvido pela Apple Computer® para
seu sistema operacional Mac OS X®. Sobre este programa NÃO
é correto afirmar que:

O Adobe® After Effects® é um programa de criação de vídeos
e animações com efeitos visuais usado em pós-produção de
vídeo, filmes, DVDs e produções da plataforma Flash®. Sobre
este programa, NÃO é correto afirmar que:

(A) é um editor profissional de vídeo de difícil acesso para
profissionais da educação e instituições de ensino que não
disponham de ilhas de edição.
(B) pode ser utilizado para editar material obtido tanto de
câmeras de vídeo domésticas MiniDV quanto de câmeras
HD, 2k e 4K.
(C) suporta uma quantidade ilimitada de faixas de vídeo, até
99 pistas de áudio, edição multi câmera para cortes de
vídeo de múltiplas fontes.
(D) permite o uso de efeitos como ondulação, rotação,
alteração de tempo, efeitos de transição 3D, correção de
cores e remoção de chiados e estouros.
(E) pode ser considerado um editor de learning design,
destinado à criação de conteúdo audiovisual a ser incluído
em um curso em educação a distância.

(A) é próprio para a realização de ajustes apurados em clipes
de vídeo já decupados, realizando a pós-produção de um
vídeo.
(B) permite controlar a posição dos elementos
individualmente, separados em layers, realizando ajustes
de efeitos de forma estática ou em elementos animados.
(C) os efeitos são semelhantes aos do Adobe Photoshop, com
um fluxo de trabalho análogo.
(D) possui recursos específicos para otimizar a montagem
de áudio, tornando sua manipulação bastante fácil e de
ótimos resultados.
(E) não permite a finalização de vídeo em formato fita,
somente arquivo ou DVD, sendo necessário utilizar o
Adobe Premiere.

QUESTÃO 47

A produção de materiais multimídia para a Educação a
Distância envolve uma série de etapas e normalmente, uma
equipe interdisciplinar, na busca dos melhores resultados
pedagógicos com os recursos disponíveis. Sobre este processo,
NÃO é correto afirmar que:

QUESTÃO 49

O Adobe® Premiere Pro® é um programa editor de vídeo
disponível para Windows® e Macintosh®, sendo considerado o
melhor editor de conteúdo audiovisual em 2D e 3D. No que se
refere à produção de materiais didáticos com este programa,
avalie se podemos afirmar que:

(A) a formatação dos materiais produzidos pelo professor
conteudista passa por uma adequação para o formato
multimídia, agregando recursos visuais e sonoros, não
alterando os processos de aquisição do conhecimento
pelo aluno.
(B) os materiais multimídia permitem a superposição de
linguagens e mensagens que enriquecem o objeto de
aprendizagem disponibilizado aos alunos, explorando
outras formas de comunicação e favorecendo diferentes
estilos de aquisição de conhecimento.
(C) pelo menos quatro características principais podem ser
destacadas como essenciais para os materiais didáticos
em EaD: interativo, dialógico, multimídia e estimular a
autonomia do aluno.
(D) a arquitetura da informação é importante neste processo,
pois permite a visão holística do projeto, organizando o
conteúdo e as informações desenvolvidas pelo professor
conteudista visando atingir os objetivos pedagógicos.
(E) durante a elaboração dos objetos de aprendizagem o
designer instrucional e o gráfico antecipam a resolução do
“problema” da granularidade, objetivando maior agilidade
na produção dos objetos, não se restringindo ao conteúdo,
mas também à programação, navegação, ilustrações e
elementos gráficos utilizados.

I.

Permite a edição audiovisual multiplataforma, pois está
disponível tanto para computador quanto para dispositivos
moveis.
II. Adequado para o uso educacional de vídeos amadores
e profissionais, garantindo formatos compatíveis com
YouTube e Vimeo.
III. Edita simultaneamente várias câmeras, sincronizando
sequências diversas via timecode, permitindo a criação de
narrativas dinâmicas.
IV. Possibilita a inserção de links dentro das cenas,
incentivando o aluno assumir um papel mais ativo no
processo de ensino-aprendizagem.
Estão corretas:
(A) II e IV, apenas.
(B) I, III e IV, apenas.
(C) I, II e III, apenas.
(D) II, III e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.

12

TECNÓLOGO/FORMAÇÃO: MULTIMÍDIA E AUDIOVISUAL

CADERNO 1

QUESTÃO 50

A filmagem de vídeos exige conhecimento de técnicas e
conceitos que normalmente o cineasta amador ignora,
prejudicando a qualidade visual e semântica do produto
final. Avalie se algumas destas técnicas e conceitos estão
corretamente descritas a seguir:
Faux Raccord, quando um movimento parece manter
continuidade entre planos distintos e sequenciais da
montagem.
II. A Regra dos 30 graus define um eixo imaginário que
divide a cena, sendo que na filmagem de uma sequência
de planos e contraplanos, a câmera nunca deverá ser
posicionada em volta dos personagens para além de 30
graus da posição do plano ou do contraplano.
III. A Regra dos 180 graus indica que se um personagem
aparece em dois planos sucessivos e muito semelhantes,
a diferença entre eles não deve ultrapassar os 180 graus.
IV. A Regra dos Terços propõe a divisão do quadro do visor da
câmera em nove partes, sendo que as melhores imagens
são as que o assunto principal não está no centro do visor
e sim em um dos quatro pontos de interseção de duas
linhas horizontais e duas verticais imaginárias.
I.

A(s) descrição(ões) correta(s) é(são):
(A) I e IV, apenas.
(B) II e III, apenas.
(C) I, apenas.
(D) IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.
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