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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).
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Prova II – Conhecimentos Específicos    
30 questões

21. Assinale a alternativa correta.
A) Digitalização é Transformação de uma informação de cor na imagem em preto e branco.
B) Timecode é um de gravação que informa a qualidade do vídeo em relação ao seu tempo de duração. 
C) HDTV ( Higt-Definition Television ) – TV de alta definição. Padrão de televisão digital que gera 

imagens mais nítidas e pouco definidas.
D) DV - Formato digital utilizado no segmento comercial. O DV foi desenvolvido com o objetivo de ser 

utilizado principalmente como um meio de aquisição e edição de alta qualidade. Existe 1 tamanho de 
cassete utilizado neste sistema: Mini DV.

E) Timecode Non-Droped Frame separa as marcações de tempo utilizando o sinal de dois pontos (:) ex. 
00:00:00:00. Já o Droped Frame substitui os dois pontos por ponto e vírgula no separado de frames. 
Ex. 00:00:00;00.

22. Assinale a alternativa correta.
A) Há duas formas de se codificar e decodificar os sinais de vídeo: vídeo componente e vídeo composto. 
B) Vídeo Digital – O vídeo digital diferencia-se por mapear os sinais em códigos compostos por sinal 

magnético. Esses dígitos descrevem e registram os sinais exatamente como são compreendidos e são 
decodificados com precisão toda vez que é lido. A grande vantagem que o sinal digital tem sobre o 
analógico é o fato destas perdas poderem ser virtualmente eliminadas. 

C) Por proporcionar uma quantidade menor de informações necessárias para registrar os sinais, o sinal 
digital necessita de compressão para que possa oferecer desempenho. Há vários padrões e métodos 
de compressão.  O vídeo digital  é uma evolução tecnológica do vídeo analógico.  Embora ambos 
utilizem em comum a codificação elétrica e magnética, a diferença se faz na forma como os sinais 
são interpretados, gerados ou gravados.

D) Vídeo Componente – Neste tipo de sinal as informações da imagem são separadas em 3 partes: 
luminância (a parte que controla o brilho - quantidade de luminosidade - na imagem), crominância-1 
e crominância -2 (partes que controlam as informações de cor na imagem). Este tipo de sinal, por manter 
as informações de cor separadas, possui uma pior definição de cores do que a de outros sinais.

E) Vídeo composto – Neste tipo de sinal as informações de cor e luminosidade são combinadas gerando 
um único sinal. Posteriormente (no momento da exibição por exemplo) estes sinais são novamente 
reunidos em outra equação.

23. Assinale a alternativa correta.
A) Color Bars é um conjunto de barras coloridas utilizadas como referência no ajuste de equipamentos 

de áudio. Existem modelos diferentes para cada tipo de sinal de vídeo.
B) NTSC (National  Televison Standards Committe)  é um sistema de cor.  Sua característica é ter  a 

frequência de troca de quadros na imagem de 60/seg, igual aos 60 Hz (ciclos/seg) utilizados na 
corrente elétrica na Europa, a quantidade de linhas na tela 525, a resolução horizontal 330 linhas e o 
sinal monoaural e é o sistema utilizado nos EUA – Estados Unidos da América.

C) O padrão PAL possui ligeiras variações em suas características básicas diferenciando um padrão de 
outro identificáveis pelos sufixos: PAL-M, PAL-N, PAL-G e outros. O PAL-M é o sistema de cor 
usado na televisão brasileira. 

D) RGB – Para cada uma das radiações RGB é atribuído 8 bits que permitem registrar até 256 variações 
que combinadas possibilitam até 8 variações de cor.

E) Nenhuma das afirmativas anteriores está correta.

24. O que significa o código de tempo "00:10:15.12", no Final Cut e Adobe Premiere?
A) 0 hora, 10 minutos, 15 segundos e 12 frames.
B) 10 horas, 15 minutos e 12 segundos.
C) 12 segundos, 15 horas e 10 minutos.
D) 0 hora, 10 minutos e 15 segundos.
E) Nenhuma das respostas anteriores.
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25. Sobre tamanhos e formatos de vídeo, assinale a alternativa correta.
A) O tamanho do frame para o formato HD pode ser apenas 1280 x 720 pixels.
B) O formato VHS, 8 mm, betacam, betamax são formatos digitais de alta definição. 
C) A proporção do frame ou tela no formato DV pode ser 4:5 ou 16:9 (largura x altura).
D) Alguns dos formatos DV e HDV são: DV NTSC com a tela 720 x 480 pixels, MPEG-2 HDV com a 

tela 1280 x 720, HDV com a tela 1440 x 1080 pixels.
E) Digital Betacam é um formato utilizado no segmento profissional. Possui algumas semelhanças com o 

formato DV. O tamanho de resolução horizontal dos formato DV e Digital Betacam é de 500 linhas.

26. Assinale a alternativa correta.
A) DVCPRO 100HD e o DVCPRO50 – são formatos  analógicos  utilizados no segmento  amador  e 

derivados do formato DVCPRO.
B) DV –  Formato  digital  utilizado  no  segmento  semi-profissional.  O  DV foi  desenvolvido  com o 

objetivo de ser utilizado principalmente como um meio de aquisição e edição de alta qualidade. 
Existem dois tamanhos de cassetes utilizados neste sistema: Mini DV e Standard. 

C) SVHS  (Super  VHS)e  o  SVHS-C  (Super  VHS  Compact)  –  são  formatos  digitais  utilizados  no 
segmento semi-profissional  e o VHS (Video Home System)  é um formato digital  criado para o 
segmento consumidor.

D) DVD-Vídeo (Digital Versatile Disc) – Formato analógico utilizado para distribuição e exibição de 
vídeo digital comprimido através do algoritmo MPEG2. O DVD é uma evolução do CD (Compact 
Disc) e assim como este possibilita a gravação de áudio, vídeo ou software.  

E) O Adobe Premiere e o Final Cut não podem capturar os formatos listados a seguir: Digital Betacam, 
Digital-S, Betacam SP, DVCPRO, DVCAM e DV.

27.  Para digitalização de vídeo faz-se necessário que alguns cuidados sejam tomados  antes  de iniciar  a 
captura. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

A) A verificação se os cabos estão bem conectados e em boas condições de uso não é importante.
B) Verifique se os equipamentos estão alinhados, limpos e em boa condição de uso e operação. Não há 

problema se a fita, principalmente as analógicas não estão limpas, com fungos, poeira ou qualquer 
outro tipo de sujeira.

C) A cada captura de um clip, não é importante alimentar as informações básicas como nome, fita, cena, take.
D) Passos para captura da imagem: Conecte o VTR (vídeo player) ou a câmera DV ou HDV usando um 

cabo de áudio direto no computador. Conecte um monitor ao VTR ou Câmera para monitorar a imagem. 
E) Verifique se os ajustes de Capture em Áudio Video Settings estão de acordo com o projeto a ser 

editado, observando principalmente os parâmetros de Video e Áudio.

28. Assinale a alternativa correta.
A) Ao capturar um vídeo de uma fita, o Final Cut e Adobe Premiere permite pouca identificação de 

forma a permitir a rápida localização dos materiais com base em dados de produção, roteiro ou 
mesmo descrição das gravações realizadas.

B) Os ajustes de matiz, saturação, luminância, contraste, balanceamento do branco e preto nunca são 
permitidos em captura de material analógico.  

C) Você pode inserir os dados: nome ou número da fita, nome, descrição, cena, shot ou take, notas, 
entre outras informações. 

D) O Waveform analisa  a  fita  magnética  a  partir  de  seu posicionamento  no Playhead  e  informa  a 
condição de luminância do vídeo. A partir de uma escala que varia de 300 a 0, é possível identificar 
através da formação das ondas sonoras, as variações de luminosidade do vídeo. 

E) Já o Vector Scope informa sobre o posicionamento das cores e a intensidade do som. Dessa forma é 
possível identificar se uma determinada cor se encontra afastada de sua frequência eletromagnética e 
se a mesma está muito ou pouco intensa em sua emissão.
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29. Assinale a alternativa correta.
A) O Final Cut e Adobe Premiere oferece uma variedade de filtros para serem utilizados em sequências 

de áudio que permitem corrigir alguns problemas ou gerar efeitos especiais.
B) O procedimento de utilização do filtro de áudio é o mesmo dos filtros de vídeo. Arrastando  ou 

aplicando o filtro selecionado até a sequência ou através das opções do menu File.
C) As  opções  de  filtros  de  áudio  são  diversos.  Equalizador  de  3  níveis,  Ajuste  de  Frequência, 

Compressor de áudio,  Ajustes de oscilações, Cria efeitos de ecos,  Gerador de ruídos,  Ajuste de 
frequência,  Ajuste  de  frequência,  Ajustes  de  oscilações,   Equalizador  paramétrico,   Ajustes  de 
reverberação, Ajustes de vocal e ajustes de vocal.

D) O  Final  Cut  e  Premiere  apresentam  quatro  trilhas  de  áudio  para  cada  pista  de  vídeo.  Se  a 
configuração de áudio do projeto for selecionado como stereo, é possível adicionar-se mais pistas.

E) Caso se deseje configurar um projeto com áudio surround, ele apresentará 3 pistas na trilha – é o 
formato 5.1 surround.

30. Marque a alternativa correta.
A) O ajuste de GAIN está em valores decibéis (dB). Pode-se ajustar para + ou - dos valores originais. O 

valor normal é 0.0 dB.
B) Através do Final Cut e do Premiere pode-se realizar o processo de mixagem básico – que é a equalização de 

cada canal, para que o áudio esteja adequado à edição. É importante manter os níveis de altura sonoro entre 
os clips da mesma sequência.  Não se pode ajustar volume e nem ganho (gain) do áudio.

C) O Áudio gravado no material a ser capturado pode ser acompanhado através do Vídeo Meters e se 
for  necessário,  poderemos  diminuir  ou aumentar  o ganho em Dbs.  Não há filtros que eliminem 
ruídos ou que promovam distorções ou manipulação direta no Final Cut. 

D) Pode-se retirar os ruídos na trilha original dos clips de vídeo pelo Final Cut.
E) Pode-se adicionar no Final Cut ou Premiere uma transição de áudio. Para tanto, podemos controlar a 

cor e a intensidade.

31. Para que serve o software Premiere da Adobe e o Final Cut?
A) Realizar somente efeitos especiais para trilha sonora.
B) Realizar somente efeitos especiais para animação gráfica.
C) Realizar somente edição de vídeo e som de forma linear.
D) Realizar apenas edição e efeitos especiais de trilha sonora.
E) Realizar edição de vídeo e som de forma linear e não-linear. 

32. O processo correto de edição, mais indicado em uma ilha não linear é?
A) Organizar os clipes na linha do tempo, afinar as passagens ou transições de cada corte, aplicar os 

efeitos, inserir os créditos, renderizar os efeitos aplicados, capturar os sons e as imagens, equalizar o 
som e a imagem e, finalmente, exportar o vídeo em formato de exibição. 

B) Aplicar os efeitos, inserir os créditos, organizar os clipes na linha do tempo, afinar as passagens ou 
transições de cada corte, renderizar os efeitos aplicados, capturar os sons e as imagens, equalizar o 
som e a imagem e, finalmente, exportar o vídeo em formato de exibição. 

C) Aplicar os efeitos, inserir os créditos, renderizar os efeitos aplicados, organizar os clipes na linha do 
tempo, afinar as passagens ou transições de cada corte, capturar os sons e as imagens, equalizar o 
som e a imagem e, finalmente, exportar o vídeo em formato de exibição. 

D) Capturar  os  sons  e  as  imagens,  organizar  os  clipes  na  linha  do  tempo,  afinar  as  passagens  ou 
transições  de  cada  corte,  aplicar  os  efeitos,  inserir  os  créditos,  renderizar  os  efeitos  aplicados, 
equalizar o som e a imagem, e finalmente exportar o vídeo em formato de exibição. 

E) Nenhuma das afirmativas anteriores está correta.
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33. No Final Cut e Adobe Premiere temos ferramentas de edição. Sobre esse assunto assinale a alternativa correta.
A) Não tem ferramentas para cortar clipes e sequências na Timeline.
B) Ajustes  de  posicionamento  de  In  e  Out  das  sequências  através  de  cortes  possibilitando  ajustes 

precisos na edição. 
C) Crop e Distort são ferramentas para correção de cor em clipes e sequências dispostas na Timeline 

diretamente no Canvas. 
D) Os keyframes são como pontos de áudio, que criamos ao longo da Timeline para servirem como âncoras 

que se fixam no tempo e executam as instruções dadas na aba Motion do Viewer naquele momento. 
E) A seleção dificilmente é utilizada para as ações de mover, arrastar, selecionar e operar os clipes, 

sequências, bem como acessar comandos, menus e recursos.

34. O Ambiente de trabalho do Final Cut Pro é divido em 4 janelas: Browser, Viewer, Canvas e Timeline. 
Sobre esse assunto assinale a alternativa correta. 

A) O Timeline  e  o  Browser  somente  apresentam sequências  abertas.  Se  o  projeto  em que  estiver 
trabalhando não conter qualquer sequência ou se alguma sequência não estiver aberta, o Canvas e a 
Timeline não poderão mostrar qualquer informação do Projeto.

B) O Canvas é a janela que organiza e administra o material que será editado e os efeitos que poderão 
ser aplicados a edição. Os materiais poderão ser distribuídos de forma solta (clipes, áudio, imagens, 
etc) ou organizados em folders (Bins) que poderão estar classificados conforme a estrutura do vídeo 
a ser editado. 

C) Você pode abrir qualquer Clipe ou Sequência diretamente do Canvas para analisar seu conteúdo. 
Para  isso  basta  dar  um  duplo  clique  no  ícone  do  item  desejado  que  o  mesmo  será  aberto  e 
apresentado na janela VIEWER.

D) Além da relação de materiais a serem editados, a Janela Viewer possui uma listagem de efeitos de 
filtros e transições. Para ter acesso a essa listagem, basta clicar na aba Effects.

E) O Viewer é o seu monitor de origem. Através dele é que analisamos os arquivos listados no Browser 
e marcamos o início e o fim de uma sequência - Mark In e Mark Out. A janela Viewer oferece uma 
série de controles para “tocar” avançar e retroceder uma sequência e demais componentes da edição. 

35. Para iniciar um projeto no Adobe Premiere, são indicados, corretamente, os seguintes passos:
A) organize as imagens e sons na linha do tempo formando as sequências do vídeo; afine os cortes; 

insira os títulos e créditos, adicione os efeitos de transição e de imagens e sons, capture as imagens e 
os sons, renderize os efeitos utilizados, realize a mixagem de áudio; exporte para o formato de vídeo 
desejado.

B) abra um novo projeto e salve-o; exporte para o formato de vídeo DV; organize as imagens e sons na 
linha do tempo formando as  sequências  do vídeo;  realize a  mixagem de áudio;  depois afine  os 
cortes; exporte para o formato de vídeo  desejado.

C) abra um novo projeto e salve-o; configure os formatos de vídeo e som e capture e/ou importe as 
imagens e sons desejados; organize as imagens e sons na linha do tempo formando as sequências do 
vídeo; afine os cortes; insira os títulos e créditos, adicione os efeitos de transição e de imagens e 
sons,  renderize  os  efeitos  utilizados,  realize  a  mixagem  de  áudio;  exporte  o  vídeo  editado  e 
finalizado para o formato de vídeo desejado. 

D) abra um novo projeto e salve-o; configure os formatos de vídeo e som e capture e/ou importe as 
imagens e sons desejados; organize as imagens e sons na linha do tempo formando as sequências do 
vídeo;  renderize os efeitos utilizados,  realize a mixagem de áudio e,  finalmente,  exporte para o 
formato de vídeo final desejado.

E) nenhuma das opções acima está correta.
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36. Sobre o processo de Renderização, assinale a alternativa correta.
A) À medida que o projeto vai sendo editado, o Final Cut e Adobe Premiere não informa ao editor sobre 

quais são as sequências que estão precisando ser renderizadas e há poucos recursos para administrar 
o render durante a execução das tarefas.

B) Ao tocar uma sequência a partir da Timeline, se o material necessitar de renderização, o vídeo vai 
aparecer de forma imediata no Canvas no tempo real. Se o material for de áudio, ao invés do som 
original, o Final Cut e Adobe Premiere emitirá suma sequência de bips.

C) Tipos de Render - Há vários tipos de render no Final Cut e Adobe Premiere que dificultam reduzir o 
tempo de renderização, se concentrando apenas na característica do material a ser renderizado.

D) Pode-se escolher o tipo de render no menu render como: renderizar somente os clips selecionados, 
Renderizar somente o vídeo, Renderizar o áudio, Renderizar tudo. Estas são algumas opções de 
renderização.

E) Nenhuma das afirmativas anteriores.

37. Marque a alternativa correta.
A) Nunca é preciso adicionar transições e efeitos de vídeo e áudio e realizar movimentos e animações 

antes de exportar o filme editado.
B) Após a edição e afinação do corte, precisa-se adicionar os títulos e créditos que possam existir na 

edição. Inserir imagens paradas e sons especiais ou diálogos adicionais.
C) Após aplicar os efeitos de vídeo e áudio não é preciso renderizar para obtermos a imagem e o áudio 

final desejado.
D) A composição final da trilha sonora, geralmente, é a primeira etapa da edição.
E) Nenhuma das afirmativas anteriores está correta.

38. Sobre a etapa de criação de títulos e objetos de desenho, durante a finalização do projeto, assinale a 
alternativa correta.
A) O  Gerador  de  caracteres  no  Final  Cut  e  no  Premiere  não  permite  a  utilização  de  textos  em 

movimentos, estáticos e com alguns efeitos de composição.
B) Raramente é possível importar títulos e animações de créditos para o Premiere originados do After 

Effects, Photoshop e Illustrator.
C) A definição da fonte, o tamanho, formato, configuração de parágrafos, bordas e sombras através do 

gerador de caracteres do Final Cut e Premiere não funciona direito.
D) Deve-se resguardar o texto e créditos das duas áreas de segurança indicados no monitor da sequência 

em montagem. 
E) Pode-se inserir as transições de vídeo e áudio utilizando o gerador de caracteres disponíveis no Final 

Cut e no Premiere.

39. Assinale a alternativa correta.
A) Inserindo transições na imagem – As transições permitem que uma sequência ao dar “passagem” 

para outra, faça a transição utilizando algum efeito ou técnica especial. Dependendo do material, 
objetivo,  e  interesse  emocional  do  projeto,  as  transições  poderão  contribuir  ou  prejudicar  o 
entendimento da informação transmitida.

B) As transições de vídeo e áudio nunca podem ajudar a suavizar a mudança de plano ao outro ou de 
uma sequência a outra.

C) Ajustando as transições – A posição das transições podem ser ajustadas arrastando o efeito entre as 
sequências.  Você não poderá aumentar  o tempo de duração arrastando as bordas da transição e 
posicioná-las mais para o clipe anterior ou posterior.

D) Os principais efeitos de transição que acompanham o Final Cut e Adobe Premiere e o Premiere, 
segundo seus grupos são: Transições que simulam movimentos em 3 dimensões, Transições que 
dissolvem as  imagens,  Transições  que  simulam aberturas  na  imagem,   Transições  que  utilizam 
mapas de imagens feitos como máscaras ou luz (luminosidade), Transições que simulam a virada de 
páginas, Transições que simulam a passagem de uma imagem para outra como um projeto de slide, 
Transições que simulam distorções na passagem de uma imagem para outra (durante o movimento) e 
Transições que simulam recorte e aberturas de cortes.

E) Nenhuma das afirmativas anteriores está correta.
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40. Sobre o QuickTime, assinale a alternativa correta.
A) O QuickTime Player é pago.
B) O QuickTime não suporta os principais compressores/descompressores (CODECs).
C) Através do QuickTime Player é possível assistir vídeos digitais em quase todos os formatos existentes.
D) QuickTime é raramente compatível com os padrões MPEG 1 (muito utilizado para VCDs), MPEG 2 

para DVDs e sVCDs, e MPEG 4.
E) Os  principais  softwares  de  edição,  composição  e  pós-produção  de  vídeo,  Autoria  em  DVD  e 

construção de Web Pages não utilizam a tecnologia do QuickTime, associada aos hardwares como 
placas de captura de vídeo ou publicação para Web.

 41. Assinale a alternativa correta.
A) Após a edição, os projetos poderão ser gravados em fita novamente. Todo o processo de gravação 

exige que o cabeamento e equipamentos estejam adequadamente ajustados. 
B) Se estiver utilizando o padrão analógico utilize um conversor de cor ou uma placa conversora com 

entrada firewire.
C) Exportando o vídeo em arquivo digital – para aplicar um efeito de luz na cena, execute o comando 

Quicktime  do  submenu  Export  localizado  no  menu  File.  Você  poderá  escolher  um  formato 
específico de arquivo a ser exportado como DV Stream, MPEG-2 ou mesmo o frame onde está 
posicionado o Playhead para o formato Picture (Pct). 

D) O QuickTime player é um software difícil de se encontrar para instalação.
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

42. Assinale a alternativa correta.
A) Outra possibilidade de sistema de cor é trabalhar-se com o Apple Intermediate Codec. The Apple 

Intermediate Codec é um instrumento que otimiza a performance e a qualidade na compressão do 
vídeo de alta qualidade, pois aumenta a taxa de transferência quatro vezes. 

B) Adobe Premiere Pro trabalha com a maioria das compressões de áudio existentes no mercado, como: 
mp3, WMA, MPEG, or compressed MOV files. 

C) Adobe Premiere Pro trabalha com poucas compressões de áudio, apenas a mp3.
D) Os ajustes de áudio podem oferecer também a utilização de compressores que aumentam, em muito, 

o tamanho do áudio exportado. O Quicktime oferece os principais Codecs de áudio, do mercado.
E) Compressão Digital – Técnica de compressão de sinais digitais em que se eliminam bits iguais ou 

redundantes, reduzindo-se, assim, a largura da banda necessária para a transmissão.

43. Assinale a alternativa correta.
A) Temos várias opções de formatos de áudio: BPM, CINEPAK, ANIMATION, DV-NTSC, DV PAL, 

DVC  PRO  PAL,  GRAPHICS,  H  261,  H263,  MOTION  JPEG  A,  MOTION  JPEG B,  NONE, 
PHOTO JPEG, PLANA RGB, PNG, SORENSON VIDEO, TGA, TIFF, VÍDEO.

B) Como possibilidades de uso de configuração de compressão para saída em vídeo podemos selecionar 
as  seguintes  variáveis  –  FORMATO  VÍDEO,  COR,  QUALIDADE.  Ainda  podemos  selecionar 
quantos frames por segundos, de quanto em quanto frames será feita a marcação de keyframes e a 
definição de taxa de exportação em Kbytes/sec. 

C) O Final Cut,  por utilizar o QuickTime como tecnologia para vídeo analógico através do Sistema 
Operacional, oferece os mesmos formatos e padrões que a maioria da softwares de edição de vídeo 
como o iMovie.

D) O material a ser exportado será todo aquele que estiver disposto na Browser. Se desejar que apenas 
parte desse material seja exportado é necessário marcar a sequência com In e Out.

E) É necessário realizar os ajustes de compressão, qualidade, Frame Rate, Geração de Frames-chave e 
Taxa de envio de conteúdo (Data Rate). 
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44. Assinale a alternativa correta.
A) Os padrões de vídeo analógicos como DV, MiniDV, DVCAM, DVCPRO, Digital 8, e Digital Beta 

podem ser controlados diretamente pelo Final Cut e, dessa forma, permitem uma precisão maior e 
um melhor controle no processo de Captura. 

B) Já os padrões de vídeo digitais como VHS, S-VHS, H8, Beta não possibilitam tal  controle e os 
controles deverão ser feitos no próprio equipamento de vídeo.

C) Os controles digitais podem ser feitos diretamente do Final Cut e Adobe Premiere  ou PREMIERE 
devido as vantagens em utilizar o Firewire. Através de uma cabo que conecta o equipamento de 
vídeo  digital  ao  computador  e  velocidade  de  transmissão  de  dados  do  Firewire,  o  processo  de 
captura torna-se rápido e apurado. 

D) Se o seu equipamento possui o controle de som externo, você poderá tocar, avançar, retroceder para 
posicionar  o  ponto  da  fita  direto  do  Timecode,  além de  outros  controles.  Se  não  possuir  esse 
controle, todos esses procedimentos deverão ser feitos diretamente nos equipamentos de vídeo.

E) Para  captura  do  áudio,  tanto  o  Final  Cut  como  o  Adobe  Premiere  não  suportam os  seguintes 
valores:8000 Hz, 11025 Hz, 22050 Hz, 32000 Hz, 44100 Hz, 48000 Hz, 96000 Hz.

45. O que é dB?
A) Unidade de tempo.
B) Unidade de compressão de vídeo.
C) Unidade de medida do volume do som.
D) Unidade de medida da frequência do som.
E) Unidade de medida de frequência da imagem.

46. No processo de importação no Final Cut e Premiere, é correto afirmar:
A) pode-se importar outros clips já digitalizados em outros projetos para novos projetos do Final Cut e 

Premiere.
B) raramente, pode-se importar filmes em formatos DVD e VCD no Final Cut.
C) não se pode importar filmes existentes na Internet no Final Cut e Premiere.
D) pode-se importar arquivos de som como TIF, JPEG, PNG, GIT e BMP.
E) Nenhuma das afirmativas anteriores está correta.

47. Assinale a alternativa correta.
A) Existem extremidades de cabo fireWire com 10 pinos e 4 pinos.
B) Para captura de imagens em vídeo, sempre se usa o cabo fireWire. 
C) Com o cabo FireWire pode-se controlar o VTR – videoplay em formatos digitais.
D) Pode-se conectar uma câmera de vídeo miniDv e ou DV, ou HD, através do cabo p20.
E) Nenhuma das afirmativas anteriores está correta.

48. Assinale a alternativa correta.
A) Movimentos e animação – Alguns dos mais importantes recursos de composição e finalização das 

edições não precisam ser realizados sempre em softwares de finalização. O Final Cut não oferece 
controles precisos e fáceis de utilizar  para criação de movimentos  (motion) em vídeos,  filtros e 
imagens.

B) Através de geração de vídeo, é possível compor apenas 1 pista de vídeo, possibilitando a utilização 
de legendas, marca d’água e animações dentre outros recursos que envolvem a manipulação das 
sequências ou dos efeitos.

C) Para  manipular  as  sequências  no  browser  é  necessário  habilitar  a  visualização  do  aramado 
(Wireframe) que é uma grade que contorna a área do vídeo. Você pode habilitar o Wireframe através 
do menu View no Canvas ou do menu View do Final Cut pro.

D) Manipulando pelos cantos da tela da imagem você pode redimensionar o vídeo, fazendo com que ele 
diminua ou aumente a sua escala no Canvas. Para posicionar o vídeo em outro local do canvas, basta 
arrastar a imagem a partir do interior de um dos espaços neutros do Wireframe.

E) Com as ferramentas de recorte (Crop) é possível reduzir a ruído de visualização do vídeo sem afetar 
o seu tamanho.
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49. Assinale a alternativa correta.
A) No controle de geração de transição de áudio podemos modificar a escala da imagem, rotacionar, 

mover o posicionamento do centro do vídeo, realizar recorte, inserir transparência, inserir sombra, e 
movimentos.

B) É muito difícil  criar um movimento no Final Cut e Adobe Premiere. O que é necessário é definir os 
momentos  onde  ocorrerão  cada  comportamento  do  movimento  desejado  ao  longo  da  Timeline. 
Marcar os pontos com Keyframes (frames-chave) e definir em cada Keyframe os ajustes necessários 
para criar os movimentos.

C) Não se pode aplicar efeito de iluminação no Adobe Premiere, utilizando a ferramenta EFEITOS DE 
LUZ, na pasta Efeitos. 

D) Caso seja necessária a criação e realização de um trilha com efeitos, sons incidentais, é possível 
utilizar SoundTrack e Adobe Soundbooth. 

E) Não é possível usar o Sound Track ou Adobe Soundbooth, com o projeto no Final Cut ou Premiere. 
Ambos os programas possibilitam adicionar-se quantas pistas de vídeo desejar-se. E a cada pista é 
possível adicionar sons e efeitos. Após finalização de toda a trilha, pode-se realizar a equalização e 
mixagem do áudio e a geração de uma trilha única seja mono, stéreo ou surround 5.1.

50. Assinale a alternativa correta, acerca do uso de Geradores de Vídeo. 
A) Os geradores de vídeos são raramente utilizados no processo de edição no Final Cut e Premiere.
B) Os filtros de áudio possibilitam criar textos e imagens.
C) A função dos filtros de áudio é manipular as imagens de forma a permitir a correção de eventuais 

desvios cromáticos ou de luminosidade ou de modificar as propriedades da imagem proporcionando 
efeitos interessantes. 

D) Os Geradores de caracteres são muito utilizados na edição. Embora as legendas também possam ser 
feitas em softwares gráficos como o Photoshop e depois inseridas no projeto, o Final Cut e Adobe 
Premiere oferecem um excelente gerador de caracteres conhecido como Boris Script. 

E) Nenhuma das afirmativas anteriores está correta.
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