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Prova I – Língua Portuguesa  
20 questões

TEXTO 1

AS PROFISSÕES DO FUTURO
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(...)
Se nunca foi fácil conquistar as condições básicas para ser cidadão, com emprego, renda, saúde e 

lazer, o desafio torna-se ainda maior ao incluir o acesso ao conhecimento como uma das condições 
fundamentais para o exercício da cidadania. Mas (...) sem uma ampla mobilização que afinal coloque a 
radicalização da cidadania em primeiro lugar, a busca de conhecimento e emprego pode dar em nada. 

(...)
As manchetes de jornais e revistas consagraram a divisão entre 'velha' e 'nova' economia. Mas a 

distinção  tende  a  desaparecer:  simplesmente  a  nova  economia  penetra  todos  os  setores  da  velha 
economia.  Agricultura  é coisa  antiga? As plantações do futuro terão sementes  e  chips de controle. 
Fabricar panos ou toalhas é coisa de tecelão, trabalhador manual? O setor têxtil modernizou-se e hoje 
exibe os mais sofisticados sistemas de design gráfico e automação industrial. O zelador do prédio era 
uma pessoa que no máximo consertava um cano ou cuidava dos faxineiros? Os prédios inteligentes 
exigem zeladores que mais parecem administradores de empresas ou prefeitos. Enquanto isso, surgem 
novas  profissões:  coordenadores  de  projetos,  gerentes  de  terceirização,  programadores  visuais 
multimídia, administradores de comunidades virtuais, engenheiros de redes. 

Essa economia que está surgindo, totalmente nova ou renovando o que já existe, funciona com base 
em  redes  de  conhecimento.  Portanto,  transformar-se  num  elo  de  uma  cadeia  de  transmissão  de 
conhecimento é a melhor forma de ficar próximo a um bom emprego.  (...)  Não basta já ter algum 
diploma  pendurado  na  parede.  Há  quem diga  que  os  diplomas  deveriam ser  dados  com prazo  de 
validade, como leite e outros produtos perecíveis. Para competir no mercado de trabalho, não basta ter 
uma  competência,  é  preciso  ser  competitivo,  ou  seja,  estar  disposto  a  reformular  e  atualizar 
continuamente  conhecimentos,  habilidades  e  atitudes.  O trabalhador  do  futuro,  seja  qual  for  a  sua 
especialidade ou setor, precisa estar habituado à gestão do próprio conhecimento. E desde os primórdios 
da humanidade é evidente que sabedoria e conhecimento só se atualizam quando proliferam as relações 
entre pessoas que ensinam, debatem, experimentam, pesquisam e dialogam. 

(...)
O paradoxo dramático da nossa época, tão exigente em competição e competências, é que nem as 

escolas estão preparadas para esse novo sistema nem as empresas conseguem resolver suas carências de 
mão-de-obra especializada. Enquanto isso, o desemprego aumenta. Antigamente era o agricultor que ia 
para a cidade ou o estivador que perdia o posto no porto. Agora são os trabalhadores de 'colarinho 
branco', que estavam aparentemente seguros em escritórios e burocracias, os que perdem seus postos 
para  robôs,  softwares,  agentes  virtuais  e  sistemas  automatizados  de  administração  de  empresas  e 
organizações. 

Um olhar mais atento identifica que o desemprego tende a ser mais alto nas populações desprovidas 
de  acesso  a  conhecimento,  informação,  educação.  Nas  populações  com  grau  mais  elevado  de 
escolaridade, as opções de emprego continuam se multiplicando, e as empresas só se queixam de falta 
de mão-de-obra especializada. Ou seja, há nas empresas uma procura por trabalhadores que as escolas 
estão sendo incapazes de oferecer.

Conclusão: quanto melhores forem as condições de vida e a distribuição de renda no país, ou seja, 
quanto  melhores  forem  as  condições  de  acesso  ao  conhecimento,  mais  gente  terá  acesso  às 
oportunidades da nova economia do conhecimento, centrada na inovação, na expansão de redes e na 
ampliação da cidadania. 

SCHWARTZ, Gilson. As profissões do futuro. São Paulo: Editora Publifolha. Disponível em:
http://www1.folha.uol.com.br/folha/publifolha/ult10037u351846.shtml
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01. Segundo o texto 1, é correto afirmar que:
A) é impossível, na economia atual, a prática da cidadania.
B) a velha economia era propícia ao exercício da cidadania ideal.
C) a nova economia é contrária a atividades passadas, como a agricultura.
D) é indispensável a expansão da cidadania para a democratização do conhecimento. 
E) o controle do Estado, em algumas atividades econômicas, elimina as desigualdades.

02. “As profissões do futuro” dizem respeito àquelas que:
A) conciliam competências e espírito competitivo.
B) emergem como novas profissões na moderna economia.
C) se submetem à automação independente da ação humana.
D) excluem as ciências sociais e humanas em favor das tecnológicas.
E) consagram os colarinhos brancos como detentores do saber tecnológico.

03. A “radicalização da cidadania” (linha 04) a que alude o autor pressupõe:
A) o equilíbrio entre os aspectos positivos da velha e da nova economia.
B) o retorno à distinção entre o paradigma da velha e o da nova economia.
C) a abertura do mercado para os que não tiveram acesso ao conhecimento.
D) o regresso ao humanismo, que suprime a competição em favor da competência.
E) a conjunção entre melhor padrão de vida para as pessoas e acesso ao conhecimento.

04. O paradoxo de nossa época é considerado dramático, porque:
A) a tecnologia tende a substituir o homem.
B) há problemas insolúveis na nova economia.
C) há conflitos entre a oferta e a procura de mão-de-obra.
D) as tensões do mercado prenunciam uma grave crise econômica.
E) inexiste especialização para novas profissões da atual economia.

05. Segundo o texto, a automação ameaça de fato:
A) os engenheiros de rede.
B) os coordenadores de projeto.
C) os trabalhadores da indústria têxtil.
D) os trabalhadores de ‘colarinho branco’.
E) os administradores de comunidades virtuais.

06. A expressão “ou seja” (linha 37) indica, no contexto:
A) aproximação entre ideias.
B) incoerência entre ideias.
C) atenuação de ideias.
D) supressão de ideias.
E) mudança de ideias.

07. O texto “As Profissões do Futuro” é, predominantemente, de natureza:
A) descritiva, porque opõe a velha à nova economia.
B) argumentativa, porque advoga as qualidades do trabalhador do futuro.
C) expositiva, porque é neutro quanto às virtudes e defeitos da velha economia.
D) descritiva, devido à riqueza de adjetivos e advérbios de modo, conforme parágrafo 4º.
E) narrativa, historiando a atualização do conhecimento desde os primórdios da humanidade.
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08. Assinale a alternativa em cuja frase o autor provê uma informação como fato partilhado pelo leitor, sem 
necessidade de justificativa.
A) “Nas  populações  com grau  mais  elevado  de  escolaridade,  as  opções  de  emprego  continuam se 

multiplicando, e as empresas só se queixam de falta de mão-de-obra especializada” (linhas 33-35).
B) “Portanto, transformar-se num elo de uma cadeia de transmissão de conhecimento é a melhor forma 

de ficar próximo a um bom emprego” (linhas 16-17).
C) “...é evidente que sabedoria e conhecimento só se atualizam quando proliferam as relações entre 

pessoas que ensinam, debatem, experimentam, pesquisam e dialogam” (linhas 23-24).
D) “Para competir no mercado de trabalho, não basta ter uma competência, é preciso ser competitivo, ou 

seja, estar disposto a reformular e atualizar continuamente conhecimentos, habilidades e atitudes” 
(linhas 19-21).

E) “Ou seja, há nas empresas uma procura por trabalhadores que as escolas estão sendo incapazes de 
oferecer” (linhas 35-36).

09. O conectivo da frase “Enquanto isso, o desemprego aumenta” (linha 27) exprime:
A) oposição.
B) concessão.
C) conclusão.
D) explicação.
E) proporcionalidade.

10. Assinale a alternativa em que o número de fonemas é maior que o número de letras.
A) nunca (linha 01).
B) pessoas (linha 24).
C) próximo (linha 17).
D) paradoxo (linha 25).
E) trabalhador (linha 21).

11. Uma consoante palatal nasal é representada no dígrafo da palavra:
A) “portanto”
B) “colarinho”.
C) “manchete”.
D) “profissões”.
E) “trabalhador”.

12. Assinale a alternativa em que há uma correta relação entre a palavra e seu processo de formação.
A) ensinam (linha 24): prefixação. 
B) seguros (linha 29): derivação regressiva. 
C) mão-de-obra (linha 35): composição.
D) incapazes (linha 36): sufixação.
E) expansão (linha 39): parassíntese.

13. Assinale a alternativa em que o sufixo altera a classificação morfológica da palavra primitiva.
A) “cidadania”(linha 03). 
B) “faxineiros” (linha 11).
C) “engenheiros” (linha 14).
D) “atitudes” (linha 21).
E) “habilidades” (linha 21). 

14. Assinale a alternativa em que a associação entre a palavra e sua classificação morfológica está correta.
A) “nada” (linha 04) – advérbio de negação.
B) “que” (linha 23) – pronome relativo.
C) “Portanto” (linha 16) – conjunção explicativa.
D) “desde” (linha 22) – conjunção temporal
E) “mais” (linha 38) – pronome indefinido. 
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15. Assinale a alternativa em que a função sintática do pronome relativo é a mesma do seu antecedente.
A) “Mas (...) sem uma ampla mobilização que afinal coloque a radicalização da economia em primeiro 

lugar...” (linhas 03-04).
B) “O zelador do prédio era uma pessoa que no máximo consertava um cano ou cuidava dos faxineiros” 

(linhas 10-11).
C) “Os  prédios  inteligentes  exigem  zeladores  que  mais  parecem  administradores  de  empresas  ou 

prefeitos” (linhas 11-12).
D) “Essa economia que está surgindo (...) funciona com base em redes de conhecimento (linhas 15-16).
E) “... há nas empresas uma procura por trabalhadores que as escolas estão sendo incapazes de oferecer” 

(linhas 35-36). 

TEXTO 2
NÃO HÁ VAGAS
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O preço do feijão
não cabe no poema. O preço
do arroz
não cabe no poema.
Não cabem no poema o gás
a luz o telefone
a sonegação
do leite
da carne
do açúcar
do pão.

O funcionário público
não cabe no poema
com seu salário de fome
sua vida fechada
em arquivos.
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Como não cabe no poema
o operário
que esmerila seu dia de aço
e carvão
nas oficinas escuras

─ porque o poema, senhores,
está fechado: "não há vagas"
Só cabe no poema
o homem sem estômago
a mulher de nuvens
a fruta sem preço

 O poema, senhores,
 não fede
 nem cheira.

GULLAR, Ferreira. Toda Poesia. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1980. p. 224 .

16.  Com os versos “O funcionário público/não cabe no poema/com seu salário de fome/sua vida fechada/em 
arquivos” (versos 12-16), o poeta:
A) condena o funcionalismo público pela má distribuição de renda.
B) recusa o funcionário público em geral como matéria de poesia.
C) rejeita o funcionário público cujos altos salários contrastam com a fome do povo.
D) mostra admiração pelo funcionalismo público, embora não queira cantá-lo em versos. 
E) critica o funcionalismo público pela ausência de transparência nos atos administrativos.

17. Com o trecho grifado em “O poema, senhores,/não fede /nem cheira (versos 28-30), o poeta:
A) ressalta o caráter irrelevante da poesia frente às necessidades humanas.
B) mostra que dá pouca importância à forma como se faz um poema.
C) contrapõe o caráter abstrato do poema à realidade cotidiana.
D) exalta a neutralidade na composição e leitura dos poemas.
E) critica a alienação política e social dos poetas brasileiros.

18. O termo grifado em “Como não cabe no poema...” (verso 17) é:
A) conjunção comparativa e relaciona duas estrofes.
B) conjunção integrante, porque une as duas estrofes.
C) conjunção consecutiva, relacionando o verso 16 ao 17.
D) pronome relativo, porque liga o verso 16 à estrofe seguinte.
E) preposição e instaura conformidade entre os versos 12 e 18.
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19. Assinale a alternativa que avalia corretamente a concordância do verbo caber nos versos abaixo.

I. “Não cabem no poema o gás/a luz o telefone/a sonegação...” (versos 05-07).
II. “... não cabe no poema/o operário/que esmerila seu dia de aço” (versos 17-19). 
III. “Só cabe no poema/o homem sem estômago/a mulher de nuvens/a fruta sem preço” (versos 24-27).

A) No item II, a concordância se justifica pela posposição do sujeito.
B) A forma singular no item III é facultativa devido à posição do sujeito.
C) O singular dos itens II e III se justifica pelo fato de o sujeito ser simples.
D) O plural no item I é obrigatório devido ao fato de o sujeito ser composto.
E) No item I, o singular é gramaticalmente possível pela concordância com poema.

20. Assinale a alternativa em que o termo grifado é classificado como complemento nominal.
A) “sonegação do leite” (versos 07-08).
B) “mulher de nuvens” (verso 26).
C) “salário de fome” (verso 14).
D) “fruta sem preço” (verso 27).
E) “dia de aço” (verso 19).

Técnico de Laboratório / Iluminação Língua Portuguesa Pág. 6 de 13



Prova II – Conhecimentos Específicos    
30 questões

21. A luz é uma emissão de energia chamada de “radiação eletromagnética”. O espectro dessa radiação pode 
ser medido pelo seu tamanho de onda. A variação desse tamanho de onda é percebida, pelo olho humano, 
como diferentes cores. Sabendo disso, é correto afirmar que:
A) a sensibilidade do olho humano é a mesma para todos os tamanhos de onda do espectro da radiação 

eletromagnética.
B) a  visão  humana  consegue  visualizar  todos  os  tamanhos  de  onda  do  espectro  da  radiação 

eletromagnética, porém com sensibilidade diferente.
C) a  visão  humana  percebe  os  comprimentos  de  onda  entre  380nm  (cor  violeta)  e  780nm  (cor 

vermelha).
D) a cor vermelha é a que apresenta maior sensibilidade para a visão humana.
E) o espectro eletromagnético não abrange ondas, como os raios ultra violeta e os infravermelhos.

22. Com relação aos projetores cênicos, é correto afirmar que o projetor cênico:
A) com lente PC, promove uma luz com bordas muito suaves.
B) Elipsoidal, é o que apresenta menos recursos para a afinação da luz. 
C) com lente fresnel, promove uma luz com bordas suaves e difusas. 
D) com lâmpada PAR 64, promove uma luz branda e com bordas bem definidas.
E) Set Light, sempre apresenta a lâmpada de uma forma simétrica a seu espelho refletor.

23. Nos teatros modernos, podemos encontrar dois sistemas de iluminação: o digital e o analógico. Sobre 
esses sistemas, assinale a alternativa correta.
A) A maioria dos sistemas digitais de iluminação, em teatros, trabalham sob o protocolo DMX 512. 

Onde 512 é o número de canais controláveis.
B) No sistema de iluminação digital, o iluminador não pode fazer o agrupamento de canais na mesa de 

controle da iluminação.
C) Não podemos controlar a intensidade de cada canal em cada cena, no sistema analógico.
D) No sistema analógico, não podemos trabalhar com energia trifásica.
E) O sistema analógico pode controlar, no máximo, 48 canais.

24. O Índice de Reprodução de Cor (IRC) é uma escala internacional de reprodução de cores, onde o número 
100 representa a cor mais próxima à luz solar. Qual das lâmpadas abaixo apresenta o maior IRC?

A) Lâmpada fluorescente.
B) Lâmpada incandescente.
C) Lâmpada a vapor de sódio. 
D) Lâmpada a vapor de mercúrio. 
E) Lâmpada multi-vapor metálico.

25. Para conexão de projetores cênicos às varas de iluminação,  podemos utilizar  cabeamento ligado em 
paralelo ou em série. É correto afirmar que:

A) se ligarmos dois projetores cênicos com lâmpadas de tensão de 220V cada, em uma tomada de tensão 
220V, através de um cabo em paralelo, cada um dos projetores acenderá com 50% de sua potência.

B) se ligarmos dois projetores cênicos com lâmpadas de tensão de 110V cada, em uma tomada de tensão 
220V, através de um cabo em série, cada um dos projetores acenderá com 100% de sua potência.

C) se ligarmos dois projetores cênicos com lâmpadas de tensão de 110V cada, em uma tomada de tensão 
220V, através de um cabo em série, cada um dos projetores acenderá com 50% de sua potência.

D) se utilizarmos um cabo em paralelo para ligação de dois projetores cênicos com lâmpadas de tensão 
de 110V cada, em uma tomada de tensão de 220V, nenhum dano acontecerá a alguma lâmpada.

E) se utilizarmos um cabo em série para ligação de dois projetores cênicos com lâmpadas de tensão de 
110V cada, em uma tomada de tensão de 220V, e o filamento de uma das lâmpadas partir, a outra 
lâmpada continuará acesa.
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26. Em um teatro, para que um projetor cênico fixado na vara elétrica de plateia ilumine, de forma mais 
natural e eficiente um ator em pé no início do procênio, a lente dessa luminária deve apontar para o rosto 
desse ator, fazendo um ângulo de 45º. Supondo que o palco tenha uma altura de 90cm do piso da plateia, 
que o ator  tenha uma  altura  de  1,75m e que o projetor  cênico em questão tenha um comprimento 
desprezível, e ainda que a distância horizontal que essa vara deve estar da borda do procênio é de 3m, 
calcule a altura que a mesma deva estar do piso da platéia, supondo que esse piso não tenha inclinação 
com relação ao palco.
A) 7,55m
B) 7m
C) 6,5m 
D) 5,65m
E) 4,55m

27.  Com relação às ligações de um sistema digital utilizando o protocolo DMX 512, assinale a alternativa correta.
A) Da mesa de controle de iluminação sai um cabo de sinal para interligação da mesma diretamente 

com as tomadas das varas elétricas.
B) Esse protocolo recebe esse nome porque ele pode controlar até 512 projetores cênicos.
C) Esse protocolo foi criado também como uma forma de unificação do sistema digital para teatros. 

Praticamente todos os teatros modernos adotam esse protocolo.
D) Esse  protocolo  prejudicou muito  o  desenvolvimento  de tecnologia  para  a  área  cênica,  devido  a 

padronização do sistema digital.
E) O sistema digital utilizando o protocolo DMX 512 não apresenta mudanças significativas quanto ao 

sistema analógico de iluminação. É tanto que os teatros mais importantes consideram a segunda 
mais confiável que a primeira. 

28. A lâmpada PAR recebe este nome devido:
A) apresentar um refletor parabólico aluminizado.
B) promover raios paralelos provenientes de seu refletor.
C) apresentar duas lentes paralelas no corpo de seu projetor. 
D) sempre é ligada, juntamente com outro PAR, através de um cabo em série.
E) sempre é ligada, juntamente com outro PAR, através de um cabo em paralelo.

29. As lâmpadas dos projetores cênicos, em sua maioria, são halógenas. A utilização do gás halogênio tem, 
por finalidade principal:
A) aumentar o IRC (índice de reprodução de cor) da lâmpada.
B) permite que a lâmpada possa ser utilizada em todas as posições e ângulos possíveis.
C) promover um resfriamento do filamento, proporcionando maior vida útil à lâmpada.
D) combinar-se com o tungstênio presente no filamento, proporcionando um brilho mais intenso. 
E) combinar-se com o tungstênio evaporado do filamento da lâmpada, quando acesa, fazendo com que o 

mesmo retorne ao filamento, fortalecendo-o e proporcionando maior vida útil à lâmpada.

30.  A  luz  que  é  criada  pela  maioria  das  lâmpadas  é  direcionada  em todas  as  direções.  Projetores  são 
desenvolvidos com refletores para direcionar essa luz,  da forma mais  eficiente possível,  através das 
lentes. Três tipos de refletores são usualmente utilizados em projetores cênicos: o refletor esférico, o 
parabólico e o elipsoidal. Assinale a alternativa correta.
A) O refletor parabólico é utilizado em projetores cênicos do tipo set light.
B) O refletor esférico é muito utilizado em projetores com lentes Fresnel.
C) O refletor esférico, sendo comparado aos outros refletores, é o mais eficiente.
D) O refletor elipsoidal redireciona a luz de forma menos eficiente do que os refletores parabólico e esférico.
E) O refletor parabólico reflete o feixe de luz de forma essencialmente paralela, o que proporciona uma 

luz mais branda.

31. Com relação às lentes utilizadas nos projetores cênicos, é correto afirmar que: 
A) lentes mais grossas absorvem menos calor e estão menos susceptíveis a rachadura por temperatura.
B) podemos controlar a distância focal utilizando duas lentes plano convexas.
C) as lentes fresnel foram originalmente criadas pela indústria aeronáutica.
D) a quantidade de refração da luz, através das lentes, independe da espessura delas.
E) as lentes utilizadas em projetores cênicos são exclusivamente de vidro resistente a calor.
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32. Com relação ao contra luz proporcionado pelos projetores PAR 64, assinale a alternativa correta.
A) Depois de agrupados, poderemos acender individualmente cada PAR 64. 
B) Os projetores com lâmpada PAR 64 estão agrupados em 16 diferentes canais.
C) Os dois projetores que estão ligados na tomada 63, provavelmente estão ligados através de um cabo 

em série.
D) Foram escolhidas lâmpada PAR 64 de modelo Foco #5 (CP62). Elas apresentam o maior ângulo de 

abertura de lâmpadas PAR 64.
E) Provavelmente,  os  PAR  64  Foco  #5  foram  escolhidos  para  serem  o  contra  luz  azul,  por  sua 

característica de conseguir reproduzir melhor essa cor no palco.

33. Com relação ao projetor cênico agrupado no canal 13, assinale a alternativa correta.
A) Apresenta um grau de abertura fixo.
B) Apresenta duas lentes plano convexas, em seu sistema óptico.
C) Apresenta um filtro difusor, o que promoverá uma luz com um brilho superior.
D) Seu sistema óptico permite que o iluminador consiga qualquer grau de abertura, de 0º a infinito. 
E) Apresenta um espelho refletor elipsoidal, o que promoverá uma luz projetada com feixes paralelos.

34. Com relação ao canal 10, que iluminará o ciclorama, assinale a alternativa correta.
A) Corresponde a oito projetores Set Light, distribuídos de forma não simétrica. 
B) Se pudéssemos escolher o modelo de Set Light para essa finalidade, o de lâmpada assimétrica seria 

mais eficiente.
C) Poderíamos  ter  instalado os  projetores  do canal  10 na vara  “Eletric  4”,  que eles  iluminariam o 

ciclorama de uma forma mais eficiente.
D) A cor  âmbar,  projetada  pelos  projetores  do  canal  10,  ilumina  todo  o  ciclorama  com a  mesma 

intensidade luminosa em toda a sua extensão vertical. 
E) A escolha dos projetores do canal 10 foi equivocada, pois representam Set Lights, projetores que não 

apresentam um alto grau de abertura de luz.

35. Sobre os canais 7 e 8, assinale a alternativa correta.
A) Provavelmente,  foram  utilizados  quatro  cabos  com  ligação  em  série  para  conexão  de  alguns 

projetores desses canais.
B) Para esses dois canais, foram escolhidos, de uma forma equivocada, projetores com lentes fresnel, já 

que os mesmos promovem uma luz com bordas muito definidas para um contra luz.
C) Os projetores desses dois canais foram bem escolhidos, já que a lente fresnel promove uma luz com 

bordas suaves, muito boa para um contra luz.
D) Os  projetores  com  lente  fresnel  foram  escolhidos  para  esses  canais  pois  possuem  um  refletor 

parabólico,  que  proporciona  uma  luz  bastante  intensa,  que  contribui  para  a  transmissão  da 
temperatura correta dos filtros de cor utilizados.

E) Os projetores escolhidos para esses canais apresentam uma lente plano convexa, que promove uma 
luz com bordas bem definidas.

36. Analisando o mapa de iluminação, assinale a alternativa correta.
A) Os projetores dos canais 1 e 11 utilizam  barn-doors, ou banderolas, para auxiliar no processo de 

fixação dos projetores nas varas elétricas de iluminação.
B) Os  projetores  destinados  a  iluminação  lateral  foram  bem  escolhidos,  por  apresentarem  ótimos 

recursos para afinação da iluminação.
C) Provavelmente  os projetores referentes ao canal  16 irão iluminar  a plateia,  porém,  o iluminador 

deveria ter escolhido um projetor com grau de abertura maior, para um melhor resultado.
D) O projetor cênico referente ao canal 13, provavelmente, projetará uma luz com alto grau de abertura, 

já que o ângulo do projetor está inversamente proporcional a abertura de luz projetada.
E) Os cabos de aço de segurança, que foram solicitados pelo iluminador, não têm grande importância, já 

que todos os projetores são fixados às  varas  através de garras.  Poderia  ter  feito uma economia 
financeira maior, eliminando esse cabeamento.
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37. Sobre a história da evolução da iluminação nos palcos, podemos dizer que o homem sentiu necessidade 
de apresentar seus espetáculos em salas escuras, para conseguir controlar a iluminação. Sobre o assunto, 
assinale a alternativa correta.
A) A iluminação à gás começou a ser empregada nos teatros a partir de 1913. Foi um grande avanço 

para a questão da visibilidade e o controle da chama e apresentava riscos bem menores do que os 
lampiões à óleo.

B) A vela de sebo antecedeu à vela de cera na iluminação de teatros.
C) Em 1719, a Comédia Francesa utilizava cerca de 1000 velas de cera para iluminação do palco e plateia.
D) Mais tarde os lampiões à óleo tomaram o lugar das velas.  Eles não provocavam sujeira no teto, 

cortinas e nem apresentavam riscos grandes ao teatro e ao pessoal.
E) Inicialmente, a vela de cera foi o artifício para se controlar a iluminação dentro dos teatros fechados.

38. Os LEDs (diodos emissores de luz) são a grande aposta dos engenheiros, arquitetos e iluminadores, para 
substituição das lâmpadas atualmente utilizadas. Sobre suas características, é correto afirmar que:
A) os LEDs emitem uma grande quantidade de luz, sem liberar calor.
B) infelizmente, os LEDs ainda não têm fluxo luminoso suficiente para aplicações de iluminação.
C) os LEDs têm tempo de acionamento cerca de 1000 vezes menor do que o das lâmpadas com filamento.
D) a temperatura de cor dos LEDs não é boa para substituir lâmpadas incandescentes.
E) os LEDs têm uma vida útil mínima de 100.000 horas.

39. Com relação às propriedades ópticas da luz, assinale a alternativa correta.
A) Um caso especial de Reflexão é chamado de Dispersão, quando um raio de luz branca atravessa um 

prisma.  No  raio  emergente,  as  cores  componentes  se  separam,  devido  ao  ângulo  de  refração 
diferente para cada faixa de cor. 

B) A direção em que a luz é transmitida é determinada pelo tipo de superfície. Se for uma superfície 
brilhante ou polida, a transmissão é regular ou especular, onde toda a luz sai em uma única direção. 
Se for fosca, a luz sai em várias direções, chamada de transmissão difusa.

C) A  Refração  é  o  fenômeno  pelo  qual  uma  determinada  superfície  “retém”  uma  determinada 
quantidade de radiação incidente.

D) A Refração acontece quando a luz é desviada de sua trajetória original, ao atravessar uma superfície 
de separação entre dois meios diferentes.

E) Podemos considerar a Reflexão como sendo uma dupla Refração. Na reflexão através de um vidro, a 
luz sofre a primeira refração quando passa do ar ao vidro, atravessa a espessura do vidro, e tem uma 
segunda refração ao passar novamente pelo ar.

40. Atualmente, muitos softwares auxiliam o iluminador no processo de concepção do seu trabalho artístico. 
Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.
A) Os softwares praticamente aboliram a necessidade do iluminador gastar horas e horas assistindo a 

ensaios, para a concepção luminotécnica de um espetáculo.
B) Existem softwares que simulam o resultado visual final de uma iluminação, tornando desnecessário a 

perda de tempo com o ensaio técnico.
C) Os softwares ajudam no processo da montagem dos espetáculos. 
D) Os softwares atuais ainda não conseguem resultados satisfatórios no trabalho com moving lights.
E) Os  softwares criam mais problemas do que soluções para o iluminador. A arte não se mistura 

com a tecnologia. 
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41. Sobre o processo de execução de uma iluminação no palco de um teatro, assinale a alternativa correta.
A) Primeiramente,  montamos  os  projetores  nas  varas,  de  acordo  com  o  mapa  luminotécnico. 

Posteriormente, preenchemos as informações referentes às tomadas, dimmeres e canais. Em seguida, 
realizamos  o  processo  de  afinação  da  iluminação  proveniente  dos  projetores  cênicos.  Na  etapa 
seguinte,  realizamos  o  agrupamento  de  canais  ou  patch.  Posteriormente,  gravamos  as  cenas  do 
espetáculo,  indicando quais canais,  em quais intensidades deverão compor  cada cena ou cue do 
espetáculo. Finalmente, acontece a operação da iluminação, durante o espetáculo, onde o iluminador 
ou operador de luz levantam as cenas ou cues, em seu correto tempo.

B) Primeiramente,  montamos  os  projetores  nas  varas,  de  acordo  com  o  mapa  luminotécnico. 
Posteriormente,  gravamos as cenas do espetáculo, indicando quais canais,  em quais intensidades 
deverão compor cada cena ou cue do espetáculo. Na etapa seguinte, realizamos o agrupamento de 
canais ou patch.  Posteriormente, preenchemos as informações referentes  às tomadas, dimmeres e 
canais.  Em seguida, realizamos o processo de afinação da iluminação proveniente dos projetores 
cênicos. Finalmente, acontece a operação da iluminação, durante o espetáculo, onde o iluminador ou 
operador de luz levantam as cenas ou cues, em seu correto tempo.

C) Primeiramente, montamos os projetores nas varas, de acordo com o mapa luminotécnico.  Na etapa 
seguinte,  realizamos  o  agrupamento  de  canais  ou  patch.  Posteriormente,  gravamos  as  cenas  do 
espetáculo,  indicando quais canais,  em quais intensidades deverão compor  cada cena ou cue do 
espetáculo. Posteriormente, preenchemos as informações referentes às tomadas, dimmeres e canais. 
Em seguida, realizamos o processo de afinação da iluminação proveniente dos projetores cênicos. 
Finalmente,  acontece  a  operação  da  iluminação,  durante  o  espetáculo,  onde  o  iluminador  ou 
operador de luz levantam as cenas ou cues, em seu correto tempo.

D) Primeiramente,  realizamos  o agrupamento  de  canais  ou patch. Na  etapa seguinte, montamos  os 
projetores  nas  varas,  de  acordo  com  o  mapa  luminotécnico.  Posteriormente,  preenchemos  as 
informações  referentes  às  tomadas,  dimmeres  e  canais.  Posteriormente,  gravamos  as  cenas  do 
espetáculo,  indicando quais canais,  em quais intensidades deverão compor  cada cena ou cue do 
espetáculo. Em seguida, realizamos o processo de afinação da iluminação proveniente dos projetores 
cênicos. Finalmente, acontece a operação da iluminação, durante o espetáculo, onde o iluminador ou 
operador de luz levantam as cenas ou cues, em seu correto tempo.

E) Primeiramente,  preenchemos  as  informações  referentes  às  tomadas,  dimmeres  e  canais. 
Posteriormente,  realizamos  o agrupamento de canais  ou patch. Na etapa seguinte, montamos  os 
projetores nas varas, de acordo com o mapa luminotécnico. Posteriormente, gravamos as cenas do 
espetáculo,  indicando quais canais,  em quais intensidades deverão compor  cada cena ou cue do 
espetáculo. Em seguida, realizamos o processo de afinação da iluminação proveniente dos projetores 
cênicos. Finalmente, acontece a operação da iluminação, durante o espetáculo, onde o iluminador ou 
operador de luz levantam as cenas ou cues, em seu correto tempo.

42. Quando falamos em Temperatura de Cor (TC), podemos afirmar que sua definição está na relação entre a 
temperatura  de  um material  hipotético  e  de  um padronizado,  conhecido  por  corpo  negro  (radiador 
integral), e a distribuição de energia da sua luz emitida à medida que a temperatura deste corpo negro é 
elevada do zero absoluto até temperaturas cada vez mais elevadas. A TC expressa a aparência de cor da 
luz emitida pela fonte de luz. A sua unidade de medida é o Kelvin (K). Quanto mais alta a temperatura 
de cor, mais clara é a tonalidade de cor da luz. Quando falamos em luz quente ou fria, não estamos nos 
referindo ao calor físico da lâmpada, e sim a tonalidade de cor que ela apresenta ao ambiente. Sobre 
Temperatura de Cor, é correto afirmar que:
A) Atualmente já é possível obter-se LEDs tanto na faixa do branco neutro como branco quente portanto 

cobrindo toda a faixa comercialmente utilizada de temperaturas de cor.  Isto faz com que os LEDs 
estejam aptos a serem utilizados em qualquer aplicação de iluminação compreendendo uma faixa de 
TC desde 2.650°K até 10.000°K.

B) Medindo a temperatura de cor da luz do sol, em um dia sem nuvens, ao meio dia, encontraremos o 
valor de 3600ºK.

C) Uma  lâmpada  de  temperatura  de  cor  de  2700ºK  tem  tonalidade  fria  e  uma  de  7000ºK  tem 
tonalidade muito quente.

D) A temperatura de cor ideal em uma residência deve variar entre 3500ºK e 4000ºK.
E) Podemos dizer que, em casa, as áreas sociais e dormitórios, devem ter o tom mais frio, chamando ao 

relaxamento e ao aconchego. Já as áreas de serviços, cozinhas, banheiros,  home-office e salas de 
estudos devem ter tom quente, induzindo maior atividade.
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43. Para iluminar uma obra de arte, precisamos analisar, principalmente, o índice de Reprodução de Cor (IRC) e a 
baixa radiação infravermelha e ultravioleta da lâmpada a ser utilizada. Sobre isso, é correto afirmar que:
A) Lâmpadas a vapor de mercúrio são ótimas para iluminação de obras de arte.
B) Lâmpadas incandescentes são perfeitas para iluminação de obras de arte.
C) Lâmpadas a vapor de sódio são ótimas para iluminação de obras de arte.
D) Lâmpadas fluorescentes são ótimas s para iluminação de obras de arte.
E) LEDs são ótimos para iluminação de obras de arte.

44. Sobre a eficácia de uma lâmpada, assinale a alternativa correta.
A) Eficácia é a relação IRC/watt.
B) Eficácia é a relação ampére/watt.
C) Eficácia é a relação lúmens/watt.
D) Quanto mais econômica, mais eficaz a lâmpada se torna.
E) A lâmpada que apresenta a maior potência, apresenta maior eficácia.

45. Sobre os gobos, podemos afirmar que:
A) São esferas preenchidas por muitos pequenos pedaços de espelhos. 
B) Placa metálica ou de cristal  que projeta imagens vazadas ou gravadas em sua superfície. Altamente 

resistente ao calor das lâmpadas, o gobo provoca a obstrução parcial do foco de luz, criando imagens em 
preto e branco. Combinando cristais dicróicos, os gobos projetam imagens coloridas.

C) Podemos  confeccionar  gobos  pintando  qualquer  figura  em  um  pedaço  de  vidro  de  qualquer 
especificação.

D) A utilização de gobos é muito  simples  e  não requer  técnicas  apuradas  para  que se  consiga um 
resultado realista com sua utilização.

E) Os gobos só são utilizados quando se precisa conseguir uma iluminação expressionista.

46.  Quando observamos as varas cênicas de um teatro, com um palco à italiana, podemos verificar que, 
costumeiramente, encontramos essas varas na seguinte disposição, na parte interna do palco:
A) Vara de iluminação, vara de ciclorama, vara de perna.
B) Vara de iluminação, vara de perna, vara de bambolina.
C) Vara de bambolina, vara de iluminação, vara de perna.
D) Vara de bambolina, vara de perna, vara de iluminação.
E) Vara de ciclorama, vara de cenário, vara de perna.

47.  Considerando o posicionamento de uma fonte de luz, e um ator no centro do palco, olhando para a 
plateia, assinale a alternativa correta.
A) Uma projetor  cênico iluminando de baixo para cima promove  uma luz muito real.  Ela costuma 

proporcionar uma sensação de “achatamento” da figura do ator.
B) Um projetor fixado dentro da cochia, iluminando o ator de forma lateral, pode promover uma luz 

muito pouco dramática e não revele muito a plasticidade tri-dimensional da figura em movimento.
C) Um projetor posto acima do ator, em uma vara de iluminação, também conhecido como projetor a pino, pode 

promover uma luz muito pouco dramática e costuma promover uma sensação de “alongamento” do ator.
D) Um projetor  fixado acima  e  atrás  do  ator,  promove  o  contra  luz,  que  proporciona  uma  grande 

dramaticidade e volume à cena.
E) Um projetor fixado a uma altura do rosto do ator, na plateia, promoverá uma luz com muita sombra 

no rosto do ator, porém, projetará uma sombra pequena do ator no palco. 
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48. Assinale a alternativa correta.
A) Luminância é o fluxo de luz incidente por unidade de área iluminada situada a uma  dada distância 

da fonte da luz. A grandeza que a define é o fluxo luminoso, medido em lux, Símbolo (lx).
B) Iluminância  é  a  unidade  de  medida  da  intensidade  luminosa  produzida  ou  refletida  por  uma 

superfície aparente, (cd/m²). Quando as superfícies são iluminadas, a luminância é dependente  tanto 
do nível de iluminação quanto das características de reflexão da própria superfície.

C) Lux é a unidade de medida de luminância de uma superfície, sobre a qual incide um fluxo luminoso 
uniformemente distribuído.

D) Lúmen é a medida da potência da lâmpada, à partir de uma fonte de luz puntiforme e invariável de uma 
Candela, de valor variável em todas as direções, no interior de um ângulo sólido de um esferoradiano.

E) O nível de iluminância indica a quantidade de luz por unidade de área de superfície em um ponto 
particular da área em questão.

49. Sobre a utilização da iluminação em diversos tipos de espetáculos, podemos afirmar que:
A) Nos espetáculos de shows de bandas, a iluminação costuma seguir tendências realistas.
B) A iluminação expressionista apresenta características diferentes da realista e da naturalista.
C) As óperas costumam ser espetáculos com grandes áreas de atuação e, em sua maioria, encenações 

expressionistas.
D) Em espetáculos de teatro, não se necessita um rigor tão grande, com relação a iluminação, como nos 

espetáculos de ópera.   
E) Nos espetáculos  de  teatro,  diferentemente  dos  espetáculos  de  dança,  podemos  seguir  tendências 

realistas, expressionistas ou naturalistas.

50. Sobre o sistema de contra pesagem e maquinária dos teatros, assinale a alternativa correta.
A) Qualquer técnico apto a montar um mapa de iluminação deveria ser apto a operar a maquinária.
B) O sistema de contra pesagem, instalado na maioria dos teatros, consiste em aplicar barras de metal em um 

carro de contra peso interligado à vara cênica, proporcionando que esta possa ser manipulada por um 
maquinista, sem que o mesmo precise empreender um esforço exagerado.

C) O sistema de maquinária ajuda na manipulação das varas cênicas, porém, não agrega velocidade nas 
montagens cênicas.

D) As varas cênicas são interligadas aos carros de contra peso através de cabos de sisal, sempre com 
cinco pontos de suspensão, para garantir a estabilidade das mesmas.

E) Existem duas roldanas para cada ponto de suspensão, para garantir que o cabo que interliga a vara 
cênica ao carro de contra peso não ocasione acidentes. 
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