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OS FISCAIS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A DAR INFORMAÇÕES SOBRE ESTA PROVA 
 

 

EDITAL PROGEP                149/2019                     

  CONCURSO PÚBLICO PARA TÉCNICO-

ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO  

TIPO 1 

Esta prova é composta de 40 questões, valendo 1 ponto cada uma, assim 
distribuídas: 

 

DISCIPLINAS QUESTÕES 

Língua Portuguesa 01 a 10 

Noções de informática 11 a 15 

Legislação 16 a 20 

Conhecimentos específicos 21 a 40 

 

1. Para se dirigir aos fiscais, levante o braço e aguarde ser atendido. 

2. Somente após ser autorizado, abra o caderno, verifique o seu conteúdo e solicite 

imediatamente a troca caso faltem folhas, questões ou haja falhas na impressão. 

3. Transfira suas respostas para a Folha de Respostas, conforme as instruções lá contidas. 

4. O preenchimento correto da Folha de Respostas é de responsabilidade do candidato. Não 

haverá substituição dessa folha. 

5. É de responsabilidade do candidato a entrega de sua Folha de Respostas. 

6. O candidato que for flagrado portando quaisquer aparelhos eletrônicos ou de 

telecomunicações, mesmo desligados ─ inclusive telefone celular ─ terá a sua prova 

anulada. 

7. O candidato que deixar aparelhos eletrônicos emitirem qualquer tipo de som durante 

a prova será eliminado do processo. 

8. Ao término da prova, este caderno deverá ser levado pelo candidato. 
 

  

 

 

TÉCNICO EM AUDIOVISUAL 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO 01 

Da praia, dá para ver dois horizontes. O que você conhece é a fronteira entre o mar e o céu. 

O outro, mais sutil, é o próprio céu. Os astrônomos que estudam grandes distâncias se deparam 

com o seguinte problema: mesmo considerando a possibilidade de que o Universo não seja infinito, 

ele ainda é bastante grande. De modo que há muitas estrelas que ficam mais longe do que a 

distância que a luz foi capaz de percorrer desde que o Universo nasceu. [...] 

Superinteressante. Ed. 398, janeiro 2019.  

 

De acordo com o trecho acima, a função da expressão negritada é estabelecer entre as 

proposições relação de  

 

A) condicionalidade. 

B) causalidade. 

C) temporalidade. 

D) conformidade.  

QUESTÃO 02  

Muitos pais reclamam que seus filhos são resistentes na hora da alimentação, mas você 

sabia que existe até um nome para isso? Trata-se da neofobia alimentar, ou o medo do ingerir 

alimentos desconhecidos, que afeta principalmente crianças até 7 anos de idade. Entretanto, em 

crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), essa fase pode demorar mais tempo para 

passar. 

É o caso do pequeno Matheus, de 11 anos, filho da bancária Camila Marzo. “Cada prato 

novo incluído no cardápio é uma vitória!”, conta a mãe. A mais recente delas foi a aventura para 

provar um pastel de carne, de que o menino acabou gostando. “Nem sempre são as opções mais 

saudáveis ou as que gostaríamos que fossem, mas a gente tem que comemorar cada avanço”, 

explica Camila. 

Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/. Acesso em: 15 ago. 2019. (Adaptado) 

 

A pergunta usada, logo no início do texto, é uma estratégia que visa a 
 

A) verificar o grau de conhecimento do leitor a respeito do tema discutido. 

B) conquistar a simpatia do leitor, estabelecendo com ele uma relação de cumplicidade. 

C) romper com a predominância do tipo frasal afirmativo. 

D) marcar a assimetria existente entre autor-leitor. 
 

QUESTÃO 03 

O novo filme de Quentin Tarantino é uma espécie de resumo de sua obra, com cenas que 

remetem a outros títulos do diretor. É ainda um hino de amor ao cinema e um exercício de liberdade 

criativa: Tarantino reimagina o assassinato de Sharon Tate, em 1969, e arranca de Leonardo 

DiCaprio e Brad Pitt suas melhores perfomances até hoje. Um programa obrigatório.  

Folha de S. Paulo, 1º de dezembro de 2019.  

 

O trecho acima, ao resumir o conteúdo do novo filme de Tarantino, tem por objetivo  

A) enfatizar a atuação de DiCaprio e de Brad Pitt. 

B) explorar o conhecimento de mundo do leitor.  

C) marcar a posição do autor sobre o filme. 

D) predispor o leitor a assistir ao filme.  
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QUESTÃO 04 

[...] Nossa memória não se comporta como a de uma câmara digital, em que tudo fica 

gravado, fica facilmente acessível quando bem se entende. Ela está mais para uma página de 

Wikipédia, que pode ser editada livremente. E o principal: ela é colaborativa. Você não é o único 

editor – sua memória enciclopédica também pode ser editada pelos outros.  

A analogia acima é de Elizabeth Loftus, psicóloga americana que conduziu o primeiro teste 

de destaque envolvendo a implantação de memórias falsas em 1995. A ideia de Loftus era 

descobrir, nos experimentos, ser era possível convencer alguém de algo que nunca viveu só na 

base da lábia. Algo no estilo do filme A origem, só que com ela mesma assumindo o lugar de 

Leonardo DiCaprio. 

A manipulação deu certo: (1) uma em cada quatro pessoas testadas saíram dos encontros 

acreditando piamente ter memórias sobre os mais bizarros acontecimentos. [...] 

Superinteressante. Ed. 398, janeiro 2019.   

Assinale a alternativa cuja expressão, ao substituir os dois pontos (1), altera a relação de 

sentido entre as proposições.  
 

A) Visto que  

B) Uma vez que 

C) Apesar de que 

D) Posto que 

QUESTÃO 05  

O físico Stephen Hawking [...] formulou há anos o que alguns denominaram de Lei de 

Hawking sobre a divulgação científica: cada equação que você põe em um livro reduz as vendas à 

metade. Não pretendia ser mais que um sarcasmo, mas tem um átomo de verdade. A má 

educação matemática nas escolas de todo o mundo faz com que a mera visão de uma fórmula 

provoque rejeição, tremores e suores frios na população leitora. E isso é um verdadeiro problema 

porque a física não pode ser entendida a fundo sem a matemática que a fundamenta e a faz 

avançar. As equações, como diz Alexander, são o sexto sentido do físico, um sentido que lhe 

permite ver conceitos que nem teria imaginado sem elas. 

Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/03/10/cultura/1489161469_986954.html>. Acesso em: 08 set. 2019. 

 

A expressão "átomo de verdade" substitui outra mais comum, "fundo de verdade".  

Essa substituição não causa espanto nem confusão neste texto, pois 

 

A) a palavra átomo expressa uma ideia de grandeza ou amplitude, do mesmo modo que a palavra 

fundo na expressão original. 

B) a palavra átomo expressa uma ideia de completude, indicando que se trata de uma informação 

verdadeira, como na expressão original. 

C) articula-se no texto a outros termos e expressões de um mesmo campo conceitual e a palavra 

"átomo" permite apreender a mesma ideia da expressão original. 

D) articula-se no texto a termos e expressões de um campo conceitual que não permite contestar 

as verdades do mundo. 
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QUESTÃO 06  

 Depois de décadas de repressão, enfim as políticas de legalização da maconha começam 

a pipocar pelo mundo. Primeiro foi o Uruguai, que em 2013 se tornou o primeiro país do mundo a 

legalizar a maconha em todas as esferas. Em 2018 foi a vez do Canadá, o primeiro país do ‘primeiro 

mundo’ a legalizar a erva. Outro postulante a pioneirismo, nesse sentido, é Luxemburgo, um país 

que faz fronteira com França, Alemanha e Bélgica e tem pouco mais de meio milhão de habitantes. 

Se tudo der certo, ele será o primeiro país da Europa a legalizar a cannabis. 

Disponível em: https://www.cartacapital.com.br. Acesso em: 18 ago. 2019. (Adaptado) 

 

 Sobre os elementos destacados no trecho apresentado, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 

A) Contribuem para que se perceba a mudança de ponto de vista do produtor do texto, 

demonstrando que maconha e cannabis têm sentidos diferentes.  

B) Retomam o mesmo referente e, ao serem empregados em pontos diferentes do texto, 

acrescentam a ele informação nova. 

C) Promovem a conexão das diferentes partes do texto, contribuindo para sua progressão e 

evitando a repetição.  

D) Revelam diferentes aspectos dos termos, sendo que o termo erva é mais genérico que os outros, 

não podendo, por isso, ser empregado na 1ª linha do texto.  

 
QUESTÃO 07  

Entrevistador: E quais são suas dicas para proteger nossa privacidade on-line? 

Entrevistado:  Primeiro de tudo, devemos criptografar nossos smartphones. Já existem ferramentas 

para Iphone e Android que criptografam a memória do aparelho. Então, devemos trancar nossos 

celulares com senhas fortes, não apenas através do Face ID ou códigos de quatro números. 

E cuide das suas senhas. Tenha senhas diferentes para cada conta e serviço. Isso é possível 

através de serviços de armazenamento de senhas, que servem como cofres. 

E não compartilhe tudo da sua vida com o mundo inteiro. Isso é básico. 

Por último, seja paranoico. Seja paranoico sempre. 

Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/. Acesso em: 12 ago. 2019. (Adaptado) 

 

 Nessa entrevista, ao usar o termo paranoico, o entrevistado 

 

A) incita os usuários da internet a desenvolverem comportamentos que, com o tempo, podem ser 

prejudiciais à saúde. 

B) critica as pessoas que não sabem usar adequadamente a internet, por isso cometem erros 

primários, como não trocar senhas de tempos em tempos.  

C) apresenta uma visão negativa da internet, causadora de reações tão nefastas que são capazes 

de levar o usuário à paranoia. 

D) visa a nos conscientizar de que, em se tratando da exposição on-line, todo cuidado é pouco. 

Nesse sentido, devemos desconfiar de tudo e de todos. 
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QUESTÃO 08  

A Física é uma das ciências mais antigas. Ela possui abrangência notável, que abrange 

investigações que vão da estrutura molecular até a origem e evolução do universo. Os princípios 

físicos podem explicar uma vasta quantidade de fenômenos que ocorrem no cotidiano. O estudo da 

Física vem para ajudar a conhecer e compreender mais sobre a natureza que nos rodeia e o mundo 

tecnológico que vive em constante mudança. 

O estudo da física é muito importante, pois coloca os alunos frente a situações concretas e 

reais, situações essas que os princípios físicos podem responder, ajudando a compreender a 

natureza e nutrindo o gosto pela ciência. 

No Brasil, o ensino de Física inicia-se no 1° ano do ensino médio. É a matéria que os alunos, 

em sua maioria, mais sentem dificuldade e mais detestam. Tal fato ocorre em virtude da imagem 

prévia que os alunos têm da disciplina antes mesmo de a conhecerem, e essa imagem faz com que 

eles gostem ou não da Física. 

Um dos fatores que contribuem para a dificuldade no aprendizado e a formação da má 

imagem da Física, segundo professores e alunos, é a difícil linguagem matemática que ela utiliza. 

[...] 

Marco Aurélio da Silva. Disponível em: <https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-
ensino/o-ensino-fisica-para-alunos-ensino-medio.htm. Acesso em: 30 set. 2019. 

 
De acordo com o texto, assinale a alternativa INCORRETA.  
 

A) Em "Um dos fatores que contribuem para a dificuldade no aprendizado e a formação da má 

imagem da Física [...]”, a expressão negritada retoma tudo o que foi dito anteriormente no 

parágrafo anterior.  

B) Em "Tal fato ocorre em virtude da imagem prévia que os alunos têm da disciplina antes mesmo 

de a conhecerem, e essa imagem faz com que eles gostem ou não da Física.", a expressão 

negritada retoma o período anterior. 

C) Em "É a matéria que os alunos, em sua maioria, mais sentem dificuldade e mais detestam.", a 

expressão negritada indica parte de um todo, retomando "os alunos". 

D) Em “O estudo da física é muito importante, pois coloca os alunos frente a situações concretas 

e reais [...]”, o termo em destaque justifica o fato expresso na proposição anterior.  
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QUESTÃO 09  

Desde a Independência até os dias atuais, os modelos de beleza têm se modificado e se 

adaptado ao contexto econômico e social. No século XIX, por exemplo, quando a culinária primava 

pelo alto teor calórico, o padrão corporal feminino desejado era o de formas mais arredondadas. As 

mais gordinhas eram o padrão aceitável da época. E realmente eram bonitas! Basta olhar os 

quadros e afrescos da época. 

Já, a partir dos anos 60, o que observamos é a construção de uma imagem feminina 

esquálida, materializada nas manequins e modelos, que vêm assumindo contornos cada vez 

menores.  

Agora, no final do século XX e início do século XXI, o culto ao corpo perfeito é fato notório. 

A busca por um corpo sem defeitos é realizada de maneira obsessiva, transformando-se em um 

estilo de vida, especialmente para as mulheres. O preconceito contra a obesidade é grande, e a 

magreza é ligada à imagem feminina de sucesso, de competência e de autocontrole. 

Pesquisas recentes realizadas em diversos países demonstram a existência de uma relação 

entre o culto ao corpo e os índices de anorexia e bulimia nervosa. A busca por um padrão estético 

globalizado de magreza, segundo os estudiosos do assunto, tem intrínseca relação com estes 

transtornos alimentares. [...] 
Disponível em: https://www.otempo.com.br/. Acesso em: 12 ago. 2019. (Adaptado) 

 

De acordo com o texto, assinale a alternativa que denota opinião do autor.   
 

A) “Desde a Independência até os dias atuais, os modelos de beleza têm se modificado e se 

adaptado ao contexto econômico e social.” 

B) “As mais gordinhas eram o padrão aceitável da época. E realmente eram bonitas! Basta olhar 

os quadros e afrescos da época.” 

C) “A busca por um padrão estético globalizado de magreza, segundo os estudiosos do assunto, 

tem intrínseca relação com estes transtornos alimentares.” 

D) “A busca por um corpo sem defeitos é realizado de maneira obsessiva, transformando-se em 

um estilo de vida, especialmente para as mulheres.” 
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QUESTÃO 10 

"Datificação" é uma nova palavra que significa transformar aspectos de nossa vida em dados 

computadorizados. Isto é, nossas fotografias, postagens, curtidas, mensagens e afiliações se 

tornam parte do eu digital que nos permite navegar na Internet e redes sociais, mas nos expõe a 

hackers, stalkers, roubo de identidades e superexposição no geral. 

Pesquisadores estão preocupados com a possibilidade de termos uma geração inteira de 

jovens que foram "datificados" antes mesmo de nascer. Pais que publicam fotografias de ultrassom 

e atualizações diretamente da sala de parto estão fornecendo informações preciosas sobre nomes, 

datas de nascimento e outros fatores de identificação. 

Pense na última vez que um amigo publicou sobre as notas de seus filhos, seus problemas 

de saúde, marcas de personalidades, questões disciplinares ou até uma anedota embaraçosa. 

Agora pense em quantas pessoas eles têm em sua lista de "amigos" nas redes sociais. E pense 

quantos deles, de fato, são próximos. Depois considere o fato de que ex-amigos, conhecidos, falsos 

amigos e completos estranhos têm acesso a essa informação, que pode facilmente ser utilizada 

para humilhar ou extorquir as crianças ou seus pais no presente ou no futuro. 

Disponível em: https://epoca.globo.com/. Acesso em: 15 ago.2019. (Adaptado) 
 

Considerando-se o texto acima, é correto afirmar que seu principal objetivo é  
 

A) criticar os pais que, em busca de curtidas, expõem diferentes aspectos da vida de seus filhos 

na internet, como notas, comportamento e problemas de saúde, por exemplo. 

B) alertar as pessoas, principalmente aquelas que têm filhos, sobre os perigos existentes em 

postagens na internet, por mais ingênuas que essas postagens possam parecer. 

C) informar sobre o significado de “datificar”, termo relativamente novo na Língua Portuguesa, que, 

por se relacionar ao universo digital, interessa muito aos leitores. 

D) incentivar mães e pais a deixarem de usar a internet e, principalmente, a não compartilharem 

informações de seus filhos. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
QUESTÃO 11 

Em uma planilha do Microsoft Office Excel 2013, na sua configuração padrão e no idioma 

Português do Brasil, foi criado, no intervalo A1:C8, uma tabela para guardar o registro de clientes 

de uma loja. Um funcionário deseja obter na célula E4 o número de pessoas cujo sexo seja igual a 

“F” e a idade seja maior ou igual a 18 e menor ou igual a 32 anos. Observe a tabela criada abaixo.  
 

 

Assinale a alternativa que apresenta a fórmula presente na célula E4 que retorna o número 

de pessoas presentes no intervalo A1:C8 cujo sexo seja igual a “F” e a idade seja maior ou igual a 

18 e menor ou igual a 32 anos.  
 

A) =SOMASE (C2:C8; ">=18"; C2:C8; "<=32"; B2:B8; "F") 

B) =CONT.SES(B2:B8; ">=18"; B2:B8; "<=32"; C2:C8; "F") 

C) =CONT.SE(B2:B8; ">=18"; B2:B8; "<=32"; C2:C8; "F") 

D) =SOMASES(C2:C8; ">=18"; C2:C8; "<=32"; B2:B8; "F") 
 

QUESTÃO 12 

Considerando-se o sistema operacional Windows 10, na sua configuração padrão e no 

idioma Português do Brasil, marque (V) para as afirmativas Verdadeiras e (F) para as Falsas. 

 

(       ) “Desfragmentar e Otimizar Unidades” é uma ferramenta presente no Windows 10 que 

permite analisar o status e desfragmentar unidades de disco. Esse processo pode, em 

geral, melhorar o desempenho do computador.  

(       ) Apesar de ser possível proteger uma pasta com senha, o Windows 10, em sua 

configuração padrão, não oferece ferramenta para armazenar informações no disco 

rígido em um formato criptografado.  

(       ) Um arquivo na área de trabalho foi excluído, utilizando-se a seguinte combinação de 

teclas: “shift” + “del”. Essa combinação de teclas faz com que o arquivo, que está sendo 

deletado, vá para a lixeira. 

(       ) O Windows 10 permite que o usuário entre no sistema, utilizando diversas formas de 

autenticação. São exemplos de tipo de autenticação suportada pelo Windows 10: 

“Reconhecimento Facial”, “Chave de Segurança Física” e “Impressão Digital”. 
   

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 

 

A) V, V, F, F 

B) F, F, V, V 

C) V, F, V, F 

D) V, F, F, V 
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QUESTÃO 13 

Um URL (Uniform Resource Locator), chamado coloquialmente de endereço web, é uma 

referência a um recurso da web que especifica sua localização em uma rede de computadores e 

um mecanismo para recuperá-lo. Os URLs ocorrem com mais frequência para referenciar páginas 

da web (http), mas também são usados para transferência de arquivos (ftp), e-mail (mailto), acesso 

ao banco de dados (JDBC) e muitos outros aplicativos. Observe o URL abaixo. 

http://www.exemplo.com:1234/software 

Assinale a alternativa que demonstra, da esquerda para a direita, as seguintes partes do 

URL: Protocolo, Host e Porta. 

 

A) “http”, “www.exemplo.com” e “1234” 

B) “www”, “exemplo” e “http” 

C) “http”, “www.exemplo.com” e “software” 

D) “www”, “exemplo.com” e “1234” 
 

QUESTÃO 14 

Considerando-se o cliente de e-mail Mozilla Thunderbird, em sua configuração padrão e no 

idioma Português do Brasil, e os conceitos relacionados ao correio eletrônico, analise as afirmativas 

abaixo. 

 

I. O Mozilla Thunderbird permite aos usuários inserir uma imagem como assinatura padrão para 

a conta de e-mail cadastrada.  

II. No Mozilla Thunderbird, não é possível enviar um e-mail sem especificar, pelo menos, um 

endereço de e-mail ou contato no campo “Para”.  

III. Ao cadastrar uma nova conta de e-mail no Mozilla Thunderbird, o usuário não pode modificar o 

endereço do servidor SMTP da conta de e-mail. 

IV. Caso um e-mail seja enviado para dois destinatários distintos em Cópia Oculta (Bcc), nenhum 

dos destinatários saberá que o outro também recebeu o mesmo e-mail.  

V. Ao escrever um novo e-mail no Mozilla Thunderbird, é possível inserir diversos elementos para 

incrementar o texto, porém não é possível inserir um texto no formato HTML no corpo do e-mail. 
 

Assinale a alternativa que apresenta apenas afirmativas corretas. 

 

A) I, II e IV. 

B) III e V. 

C) I e IV. 

D) II, III e V. 
 

QUESTÃO 15 

Atualmente existem vários tipos de softwares maliciosos (malwares) para as mais diversas 

finalidades. Dentre esses, destaca-se o malware, responsável por bloquear o acesso da vítima aos 

seus dados armazenados no disco rígido, utilizando-se normalmente de criptografia para este fim, 

para, posteriormente, cobrar uma taxa para devolver o acesso aos arquivos.  

Esse malware é chamado de  

 

A) Phishing. 

B) Worm. 

C) Hoax. 

D) Ransomware.  
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LEGISLAÇÃO 
 

QUESTÃO 16 

A Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990 institui o regime jurídico dos servidores públicos 

civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais. 

Para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público, que, por sua 

vez, constitui o conjunto de atribuições e de responsabilidades previstas na estrutura organizacional, 

que devem ser cometidas a um servidor.  

Com base nessa norma a respeito da nomeação, posse e exercício e estabilidade, assinale 

a alternativa correta. 

 

A) O servidor que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido removido, 

redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório terá, no mínimo, dez e, no 

máximo, trinta dias de prazo, contados da publicação do ato, para a retomada do efetivo 

desempenho das atribuições do cargo, incluído, nesse prazo, o tempo necessário para o 

deslocamento para a nova sede. 

B) O servidor em estágio probatório não poderá exercer cargos de provimento em comissão ou 

funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação, e somente 

poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de Natureza Especial, cargos 

de provimento em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, de níveis 

6, 5 e 4, ou equivalentes. 

C) O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para 

ter exercício, interinamente, em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que 

atualmente ocupa. Nessa hipótese, receberá a maior remuneração durante o período da 

interinidade. 

D) O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo 

adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 3 anos de efetivo exercício e somente 

perderá o cargo em virtude de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada 

ampla defesa. 
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QUESTÃO 17 

Sobre as responsabilidades, proibições e afastamentos inerentes aos servidores públicos 

civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, em conformidade com os 

preceitos legais disciplinados pela Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1.990, assinale a alternativa 

correta.  

 

A) O servidor pode atuar como procurador ou intermediário em repartições públicas, salvo quando 

se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau e de 

cônjuge ou companheiro. 

B) O servidor pode ausentar-se do país sem prévia autorização do Presidente da República, do 

Presidente dos Órgãos do Poder Legislativo ou do Presidente do Supremo Tribunal Federal, por 

motivo de estudo no exterior, pelo período máximo de 4 anos, e, findo o estudo, somente 

decorrido igual período, será permitida nova ausência. 

C) O servidor pode ser removido ou redistribuído de ofício, caso investido em mandato eletivo ou 

classista, para localidade diversa daquela onde exerce o mandato, no interesse da 

Administração. 

D) O servidor não pode ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à 

autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento dessa, a outra autoridade 

competente para apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de 

que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função 

pública. 

 

QUESTÃO 18 

A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados 

maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, seja fora dele, 

já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e 

atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos.  

Neste contexto, assinale a alternativa que está em DESACORDO com o código de ética 

profissional do servidor público civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto 1.171 de 

22 de junho de 1994, no tocante aos deveres e às vedações. 

 

A) É dever do servidor público jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial 

da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo. 

B) É vedado ao servidor público pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de 

ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, para 

si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para influenciar outro 

servidor para o mesmo fim. 

C) É vedado ao servidor público abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou 

autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as 

formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. 

D) É dever do servidor público resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de 

contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens 

indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. 
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QUESTÃO 19 

Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a 

administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de 

entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta 

por cento do patrimônio ou da receita anual são disciplinados pela Lei nº 8.429 de 2 de junho de 

1992.  

De acordo com essa norma, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Constituem-se atos de improbidade administrativa que causam lesão ao erário: realizar 

operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia 

insuficiente ou inidônea, bem como permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça 

ilicitamente. 

B) Constituem-se atos de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito: aceitar 

emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física 

ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão 

decorrente das atribuições do agente público durante a atividade, bem como negar publicidade 

aos atos oficiais 

C) Constituem-se atos de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito: receber, 

para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, 

direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha 

interesse, direto ou indiretamente, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão 

decorrente das atribuições do agente público, bem como adquirir, para si ou para outrem, no 

exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor 

seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. 

D) Constituem-se atos de improbidade administrativa que causam lesão ao erário: celebrar 

parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades 

legais ou regulamentares aplicáveis à espécie, bem como celebrar contrato de rateio de 

consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem observar as 

formalidades previstas na lei. 
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QUESTÃO 20 

As normas básicas que disciplinam o processo administrativo no âmbito da Administração 

Federal direta e indireta, que visam, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao 

melhor cumprimento dos fins da Administração são reguladas pela Lei nº 9.784 de 29 de janeiro de 

1999.  

Acerca da competência, dos impedimentos e da suspeição, da comunicação dos atos e da 

instrução, assinale a alternativa correta. 

 

A) Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte 

da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que esses não lhe sejam 

hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole 

técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. 

B) Não poderá ser arguida a suspeição de autoridade ou de servidor que tenha amizade íntima ou 

inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, 

parentes e afins até o terceiro grau. 

C) Não deverão ser objetos de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em 

imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e de atividades e dos 

atos de outra natureza, de seu interesse. 

D) O comparecimento à consulta pública confere, por si, a condição de interessado do processo, 

mas não confere o direito de obter da Administração resposta fundamentada, que poderá ser 

comum a todas as alegações substancialmente iguais. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 21 

“Ao excluir espaço entre clipes em uma Linha de tempo, todos os clipes em todas as faixas 

desbloqueadas são deslocados de acordo com a duração da lacuna” (ADOBE, 2016, p.311). A 

imagem abaixo, conforme indicação, mostra um espaço entre dois clipes na Linha de tempo do 

software Adobe Premiere Pro.  

Assinale a alternativa que permite ao editor retirar este espaço e juntar os clipes, 

deslocando-se todos os materiais que se encontram à direita na linha do tempo.   
 

 
 

A) Selecionar a Ferramenta Fatiar e clicar no espaço entre os dois clipes. 

B) Selecionar a lacuna entre os dois clipes e escolher opção Arquivo > Sequência > Exclusão de 

ondulação. 

C) Selecionar os dois clipes com a ferramenta seleção, e selecionar a ferramenta lupa/zoom. 

D) Clicar com o botão direito do mouse (Windows) na lacuna entre os dois clipes, e escolher a 

opção Exclusão de ondulação. 
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QUESTÃO 22 

Para SPADA (s/d, p.6), a principal característica de uma das categorias de microfones se 

baseia no fato de que: “o sinal gerado pode ser utilizado diretamente, não havendo necessidade de 

um circuito pré-amplificador para aumentar o sinal”. Além disso, para estes microfones, 

“normalmente utiliza-se um transformador com a função de casar as impedâncias e balancear o 

sinal entre a bobina e o circuito de entrada dos pré-amplificadores”.  

Qual é a categoria de microfones referida por Spada?  

 

A) Dinâmico. 

B) Condensador. 

C) Fita. 

D) Carvão. 

 

QUESTÃO 23 

O eco, fenômeno que ocorre quando um som bate em uma parede e volta, tem por 

característica  
 

A) a refração. 

B) o efeito Doppler. 

C) a reflexão. 

D) a difração. 

 

QUESTÃO 24 

Assinale a alternativa que responde ao movimento de câmera mais conhecido como 

“panorâmica”.  
 

A) Movimento orbital da câmera, de cima para baixo, com a câmera montada fora do tripé.  

B) Não pode haver movimento de câmera, pois essa deve estar posicionada em cima de um 

carrinho, enquadrando a imagem em um nível abaixo da linha de visão do personagem. 

C) Um plano detalhe, com o enquadramento estático, destacando objetos de importância maior 

para a trama.  

D) Movimento giratório da câmera, girando no eixo, na horizontal ou na vertical, com a câmera 

montada no tripé. 

 

QUESTÃO 25 

Assinale a alternativa que apresenta o caminho correto, que resulta no controle das 

mudanças de velocidade, de reversão da velocidade e de conversão da taxa de quadros de um 

clipe a ser editado no Premiere Pro.  
 

A) Clicar com o botão direito do mouse no clipe e escolher Renderização da interpolação. 

B) Clicar com o botão direito do mouse no clipe e escolher Velocidade/duração.  

C) Escolher Editar > Preferências > Geral > Acelerar ou Desacelerar clipe. 

D) Escolher Editar > Preferências > Interpolação de movimento.  
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QUESTÃO 26 

Considere a seguinte ação executada pelo editor no Premiere Pro: Selecionar vários clipes 

na Linha do Tempo, clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção Clipe > Agrupar. 

Assinale a alternativa que apresenta a ação correta executada acima.   
 

A) Mover, desativar, copiar ou excluir os clipes em conjunto.  

B) Trocar o codec e o tipo de vínculo do arquivo. 

C) Salvar as alterações em todas as Linhas do Tempo do projeto. 

D) Escolher e mesclar uma área de trabalho dentro de uma mesma janela do monitor.   

 

QUESTÃO 27 

Assinale a alternativa que apresenta a definição correta de um plano sequência.   
 

A) É a captação da imagem de objetos com detalhes muito pequenos, revelando um campo e um 

contracampo durante o diálogo entre os personagens.  

B) Trata-se de uma ação filmada de maneira entrecortada e, posteriormente, organizada na edição. 

C) É uma ação filmada de maneira contínua, sem mudança de plano ou corte de edição.  

D) É a harmonização das cores e dos assuntos retratados de maneira que a cena varie os ângulos 

e os cortes. 

 

QUESTÃO 28  

                                  

                                Imagem 1   Imagem 2 
 

Em um software para gravações, edições e processamento de áudio Sound Forge, ao 

selecionar uma determinada região de uma gravação (imagem 1) e aplicar um Process-Fade-In 

(imagem 2), o editor de som estará  
 

A) cortando o som de forma abrupta na região selecionada.  

B) aumentando gradualmente o nível de amplitude do sinal.  

C) diminuindo gradualmente o nível do volume do sinal. 

D) aumentando o tempo da duração da onda sonora com um silêncio.  
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QUESTÃO 29 

Ao iniciar um projeto novo no software de edição Premiere Pro, durante a escolha das 

configurações da sequência, e ao selecionar a seguinte opção: DV 29,97i, o editor optará por 

trabalhar com 
 

A) uma imagem com o tamanho de quadro 1920x680, em VGA PAL-M, que usa uma base de 

tempo de 29,97fps ininterruptos e campo progressivo. 

B) uma imagem com o tamanho de quadro 1920x480, em Full HD, que usa uma base de tempo de 

29,97 ininterruptos e campo progressivo. 

C) uma imagem com o tamanho de quadro 720x480, em NTSC DV, que usa uma base de tempo 

de 29,97fps e campos entrelaçados. 

D) uma imagem com o tamanho de quadro variável, entre HD e Full HD, que usa uma base de 

tempo que varia entre 29,97 e 30fps e campos entrelaçados. 

 

QUESTÃO 30 

A expressão “phantom power” ou alimentação “fantasma” destina-se a microfones que 

necessitam de uma alimentação externa e possuem circuitos eletrônicos internos com a capacidade 

de amplificar o sinal gerado pela cápsula do microfone.  

De acordo com a norma DIN 45596/IEC 815, a tensão deste dispositivo é padronizada em 
  

A) 86 Volts DC. 

B) 5 Volts DC.  

C) 120 Volts DC. 

D) 48 Volts DC. 

 

QUESTÃO 31 

Os escopos [scopes] ajudam o editor a avaliar e a aplicar correções implementadas pela 

colorimetria em um software como o Adobe Premiere Pro, bem como a nivelar as cores com 

precisão nos clipes editados.  

Dos itens abaixo, destacam-se as seguintes ferramentas de análise de cor, EXCETO: 
 

A) Vectorscópio.  

B) Histograma.  

C) Timecode. 

D) Forma de onda.  

 

QUESTÃO 32 

Sobre o enquadramento “plano geral”, segundo Freitas (2008, p.102), assinale a alternativa 

correta.  
 

A) O ambiente ocupa a maior parte da cena.  

B) Enquadra o corpo humano do joelho para cima.  

C) É aplicado a objetos e detalhes muito pequenos da cena. 

D) Enquadra um rosto, recortando um olho ou o detalhe de uma mão.  
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QUESTÃO 33 

Assinale a alternativa que apresenta, exclusivamente, conectores e cabos de áudio que são 

convencionalmente encontrados em uma mesa de som analógica. 
 

A) D-SUB VGA e RGB YPbPr 

B) RF Coaxial e Mtrj/vf 45 

C) HDMI e RJ-45 Par-Trançado 

D) XLR e TRS (P10)  

 

QUESTÃO 34 

Assinale a alternativa que apresenta a principal finalidade da aplicação de um 

compressor/expansor na pós-produção de áudio, segundo Viana (2006). 
 

A) Criar ambientes sonoros expandidos com a sensação de se estar numa igreja vazia, no quintal 

de casa, num ginásio coberto ou dentro de um pequeno escritório. 

B) Superamplificar o ruído sonoro de fundo, antes mesmo de ele chegar ao amplificador, 

controlando-se, assim, o nível de distorção de uma faixa de frequência que deve ser mais ou 

menos distorcida. 

C) Estabelecer um volume máximo do qual o som não poderá passar, e um volume mínimo, no 

qual o som deverá ser expandido. 

D) Controlar o atraso e a diferença de tempo entre o envio e o recebimento de uma fonte sonora, 

criando um eco repetitivo e comprimido.  

 

QUESTÃO 35 

A figura abaixo mostra a janela principal das ferramentas ofertadas pelo software de edição 

Adobe Premiere Pro. Em ordem numérica, quais são os elementos destacados na imagem? 

 

 

 

A) Ferramenta Seleção, Ferramenta Deslocamento Primário, Ferramenta Sólido. 

B) Ferramenta Seleção, Ferramenta Esticar Taxa, Ferramenta Fatiar. 

C) Ferramenta Mão, Ferramenta Escorregar, Ferramenta Seleção. 

D) Ferramenta Seleção de Áudio, Ferramenta Fatiar, Ferramenta Sólido.  

 
 

 

 

 

 

 

1 3 

2 
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QUESTÃO 36 

Um arquivo de vídeo é composto por milhões de imagens estáticas programadas para serem 

exibidas em sequência, o que dá a sensação de movimento para quem a assiste.  

Assinale a alternativa que apresenta a nomenclatura que designa o número de quadros por 

segundos de um vídeo. 
 

A) Aspect ratio. 

B) MBPS. 

C) DV. 

D) FPS. 

 

QUESTÃO 37 

No Sound Forge, levando-se em consideração que o editor de som aplicou uma alteração 

de equalização no Equalizador Paragraph (Paragráfico), qual é a função do botão “Bypass" que se 

encontra na janela do filtro?  
 

A) Aplicar uma panorâmica de som no canal esquerdo, enquanto a caixa de seleção do botão 

estiver ligada.  

B) Verificar as alterações de equalização, ouvindo o antes e o depois da aplicação deste filtro.  

C) Servir para dividir o arquivo de áudio, facilitando a visualização das alterações fatiadas no 

equalizador. 

D) Transportar ou deslocar as ações para a próxima cena da edição. 

 

QUESTÃO 38 

Um problema recorrente, que acarreta ruídos indesejados durante a amplificação da voz em 

um microfone, é o chamado efeito "pop". Esse ruído é “gerado, principalmente, por sons das letras 

‘b’, ‘p’ e ‘t’, que forçam bastante o deslocamento da membrana [do microfone], fazendo com que tal 

deslocamento gere sopros”.  

Para minimizar esse problema, qual deve ser a conduta do profissional?  
 

A) Conectar o microfone em outro canal da mesa de som, além de substituir o tripé do microfone.  

B) Elevar a corrente elétrica do microfone, utilizando um transformador de energia, cortando a 

impedância da fonte sonora.  

C) Aumentar gradualmente a amplitude da emissão da fonte sonora, aplicando um Fade-in e um 

Fade-out na mesa de som. 

D) Utilizar uma espuma para a filtragem destes sopros, a ser posicionada internamente junto à 

grade do microfone.  
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QUESTÃO 39 

O Adobe Premiere Pro oferece suporte para vários formatos de arquivos destinados à edição 

de vídeo e de áudio.  

Seguindo o manual da Adobe (2016, p.145-147), assinale a alternativa que apresenta 

APENAS os formatos nativos, encontrados e utilizados no software, e fundamentais para a edição 

de imagens e sons.   
 

A) .MP4, .WAV  

B) .MOV, .TCP/IP  

C) MJPEGs, .PPT 

D) .MP3, .ZIP  

 

QUESTÃO 40 

Depois que um clipe é importado para o projeto e editado em uma linha do tempo, caso ele 

seja movido ou renomeado fora do Premiere Pro, este clipe torna-se offline. A representação deste 

problema se dá pelo ícone “Item offline” no painel Projeto. Ao mesmo tempo, pode-se ver “Mídia 

offline” na sequência de linha de tempo e no monitor de programas.  

Assinale a alternativa que apresenta a permissão ao editor de continuar editando com as 

mesmas mídias.  
 

A) Verificar a conexão do computador à internet, para, só então, o editor aplicar uma transição 

bilateral com quadros duplicados. 

B) Exigir a criação de quadros-chave em pontos específicos do clipe, relacionando todos os pontos 

com início e o fim do corte. 

C) Abrir o projeto, usar as caixas de diálogo Vincular mídia e Localizar arquivo para gerenciar o 

fluxo de trabalho, localizando os materiais brutos em um novo local. 

D) Reimportar o arquivo como mono, escolhendo outras mídias semelhantes de áudio, mas com 

duração diferente. 
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