Concurso Público
Código: 819

AGENTE LEGISLATIVO:
EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO
Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados:
Nome do(a) Candidato(a)

Nº de inscrição

Este caderno de questões está assim constituído:
DISCIPLINAS

Nº QUESTÕES

Língua Portuguesa
Informática
Legislação
Conhecimentos Específicos

16
06
14
14

Total de questões

50

INSTRUÇÕES:
x

Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a
substituição ao fiscal.

x

Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado.

x

O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta
esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão.

x

Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por
candidato.

x

Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco.

x

Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.

x

O tempo de duração da prova objetiva será de até 4 horas, incluído o tempo para preenchimento do cartão de respostas.
O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo início das provas. Ao
candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão de respostas,
para conferência com o gabarito oficial.

x

Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala, o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.

x

A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da
entrega do material na mesa do fiscal.

x

Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a
coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído.

x

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.
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2) Em relação ao texto, analisar a sentença abaixo:

LÍNGUA PORTUGUESA
O leopardo habita fundamentalmente florestas
tropicais e úmidas na África e na Ásia, com especial
incidência na Índia. No entanto, também pode ser
encontrado em zonas desses continentes com outros tipos
de vegetação.
A sua grande capacidade de adaptação permitelhe viver também em territórios tão inóspitos como as
montanhas do Afeganistão, as terras semidesérticas do
Oriente Médio ou na savana africana. Os animais dessa
espécie ________ hábitos de caça predominantemente
noturnos. De dia, gostam de passar longas horas a dormir
e a lavar a sua bela pelagem, refestelados nos troncos
das árvores, pois são especialistas em subir para manter
a posse das presas.
As presas são levadas para as árvores, evitando
assim que um grupo de necrófagos lhes roube. Por esse
motivo, os leopardos não caçam, por norma, animais
muito grandes, optando por presas de tamanho médio,
que ______________ também arrastar durante longos
períodos.
Da sua ementa habitual _____________ parte
antílopes, javalis, símios e pequenas peças de gado que,
por vezes, rouba nas zonas em que há rebanhos,
principalmente cabras. Os leopardos, apesar de serem
animais muito ágeis, evitam fazer longas corridas atrás
das suas presas, preferindo fazer emboscadas onde
sabem que, provavelmente, vão ser bem-sucedidos.
Devido aos seus hábitos furtivos e ao fato de gostarem de
viver em zonas muito arborizadas, não é possível fazer
uma estimativa acertada sobre a quantidade de indivíduos
que vagueia por todos os territórios onde existem
leopardos. No entanto, sabe-se que em cativeiro a
reprodução de leopardos é fácil e, em regra geral, os
filhotes sobrevivem sem grande dificuldade, o que é um
bom indicador do que acontecerá na natureza.
O leopardo é, dentre todos os grandes felinos,
aquele que mais se parece com o gato doméstico: ágil,
dorminhoco, brincalhão e extremamente cuidadoso com o
seu pelo. Um leopardo pode medir cerca de 1,5m, ter
80cm de altura e pesar até 90kg. A sua expectativa de
vida é de 30 anos, maior do que a dos outros grandes
felinos, em geral.
http://avidadosanimaiselvagens.blogspot.com.br/ - adaptado.

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do
texto CORRETAMENTE:
a) tem - podem - faz
b) têm - pode - fazem
c) tem - pode - faz
d) têm - podem - fazem
e) têm - podem - faz

O texto refere-se às características do felino leopardo,
bem como aos lugares que habita (1ª parte). O leopardo é
capaz de viver nas montanhas e no deserto, pois tem
grande capacidade de adaptar-se em diferentes territórios
(2ª parte). As características do leopardo assemelham-se
às do gato doméstico, pois é ágil, brincalhão, dorminhoco
e cuida do seu pelo (3ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.
e) Correta somente em sua 2ª parte.
3) No período “... não é possível fazer uma estimativa
acertada sobre a quantidade de indivíduos que vagueia
por todos os territórios onde existem leopardos. No
entanto, sabe-se que em cativeiro a reprodução de
leopardos é fácil...”, a expressão sublinhada NÃO pode
ser substituída, porque altera o sentido do período, por:
a) Todavia.
b) Entretanto.
c) Porém.
d) Contudo.
e) Portanto.
4) Assinalar a alternativa cujo termo sublinhado pertença à
mesma classe de palavras, no contexto dado, que a
palavra sublinhada em “Os navios contam com tudo que
for necessário em um só lugar, desde equipamentos até
as acomodações, tudo já incluso no pacote.”:
a) O navio todo pode ser usado quando se faz um cruzeiro
corporativo.
b) Além de participarem das atividades profissionais, os
convidados podem usufruir de spas, restaurantes,
piscinas, teatros, lojas e outras áreas nos momentos
livres.
c) Realizar um evento corporativo a bordo de um cruzeiro
é uma forma de cativar funcionários, parceiros e
clientes.
d) Os participantes ficam com a lembrança dos momentos
de diversão a bordo e podem ter experiências
relaxantes mesmo em um evento profissional.
e) Financeiramente, os eventos a bordo também são
vantajosos.
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5) Quanto à regência, analisar a sentença abaixo:
É proibida a escolha dos candidatos por grau de
parentesco (1ª parte). Em relação às escolhas, é
necessário fazê-las sempre (2ª parte). Quanto aos
corruptos, é preciso que paguem pelos seus atos
(3ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente incorreta.
b) Totalmente correta.
c) Correta somente em sua 1ª parte.
d) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
e) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.
6) Sobre os termos sublinhados em “Segundo
especialistas, essa é uma pergunta complicada, pois os
dois têm o poder de causar grandes danos dentais.”,
pode-se afirmar que a substituição de ambos, sem alterar
o sentido, respectivamente, encontra-se em:

a) Há hoje diferentes áreas que atuam como coadjuvante
da odontologia com a finalidade de melhorar a
qualidade de vida dos pacientes.
b) Existe hoje diversas áreas que atuam como
coadjuvante da odontologia para piorar a qualidade de
vida dos pacientes.
c) Existem agora muitas áreas que atuam como
coadjuvante da odontologia para melhorar a qualidade
de vida dos pacientes.
d) Existe agora diferentes áreas que atuam como
coadjuvante da odontologia para alterar a qualidade de
vida dos pacientes.
e) Há hoje inúmeras áreas que atuam como coadjuvante
da odontologia para modificar a qualidade de vida dos
pacientes.
10) Analisar os itens abaixo quanto à colocação
pronominal:

a) Caso - por que.
b) Conforme - porquê.
c) Consoante - porque.
d) Conquanto - porquanto.
e) Porque - conquanto.
7) Ao redigir o período abaixo, é necessário, para fins de
correção quanto ao sentido do período, preencher a
lacuna com a seguinte locução conjuntiva ou conjunção:
______________ não ter cura, esse problema tem
controle e, se você sofre com isso, vai querer saber como
funciona.

I - Estima-se que o número de indivíduos que adotam
alguma variação da alimentação vegetariana está
crescendo no mundo.
II - Recomenda-se uma dieta baseada em produtos de
origem vegetal composta por vegetais, frutas, grãos
integrais e leguminosas, como feijão, lentilha e grão-debico, para prevenir câncer de boca, faringe, laringe,
esôfago, pulmão, pâncreas e próstata, entre outros.
III - Embora adotar uma alimentação vegetariana seja um
hábito saudável, quando exclui-se um tipo de alimento
da dieta cotidiana, é preciso fazê-lo de forma
consciente e planejada.
Está(ão) CORRETO(S):

a) Portanto
b) Caso
c) Apesar de
d) Porém
e) Porquanto

a) Somente o item II.
b) Somente o item III.
c) Somente os itens I e II.
d) Somente os itens I e III.
e) Todos os itens.

8) Em relação à concordância, marcar C para as
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(...)

9) Ao reescrever o período “Existem hoje diversas áreas
que atuam como coadjuvante da odontologia para
melhorar a qualidade de vida dos pacientes.”, mantendose o sentido e a correção gramatical, ter-se-á:

Os transatlânticos são ótimos espaços para
proporcionar uma atividade corporativa diferente para
funcionários e parceiros, com instalações voltadas
para esse uso.
(...) Uma das grandes vantagens dos grandes navios é
que eles oferecem bastante espaço, contando com
salas de reuniões bem equipadas.
(...) Algumas companhias disponibilizam a personalização
dos serviços, incluindo nos pacotes crachás
exclusivos para os participantes, cardápios próprios
nos restaurantes, excursões nos portos e embarque e
desembarque prioritários.

11) O termo sublinhado em “Antes de deixar o poder,
porém, o ex-ditador Augusto Pinochet proibiu a decisão,
que se manteve inalterada em mais de duas décadas de
democracia, devido à pressão da Igreja católica e de
grupos conservadores.” NÃO encontra seu sinônimo em:
a) Contudo.
b) Entretanto.
c) No entanto.
d) Todavia.
e) Porquanto.

a) E - C - C.
b) E - E - E.
c) C - E - C.
d) C - E - E.
e) C - C - C.
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12) Quanto à pontuação, analisar a sentença abaixo:
Classificada como uma das articulações mais complexas
do
corpo
humano,
as
ATMs
(articulações
temporomandibulares) ficam localizadas atrás das
bochechas, perto do ouvido, e são responsáveis pelos
movimentos de abre e fecha da boca, de fala e de
mastigação (1ª parte). Os sintomas se apresentam como
limitações para abrir e fechar a boca, dor ao mastigar ou
falar muito, dores de cabeça, na face, no pescoço, click ao
movimentar a boca e até dores de ouvido (2ª parte). Feito
o diagnóstico, o especialista definirá o plano de tratamento
para cada paciente individualmente, tornando o papel da
equipe multidisciplinar essencial para tratar esse paciente
(3ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente incorreta.
b) Totalmente correta.
c) Correta somente em sua 1ª parte.
d) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
e) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.
13) Quanto ao emprego de “x” e “ch”, analisar os itens
abaixo:
I - Palavras de origem tupi são escritas com “ch”, como
pichaim, macacheira e chará.
II - 'HSRLV GD VtODED LQLFLDO ³HQ´ R IRQHPD    ݕp VHPSUH
representado por “x”, como preenxer, enxurrada e
enxente.
III - 'HSRLVGHGLWRQJRRIRQHPDݕpUHSUHVHQWDGRSHOD
letra “x”, como feixe e madeixa.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens II e III.
c) Somente o item I.
d) Somente o item III.
e) Todos os itens.

14) Assinalar a alternativa em que o período está
CORRETAMENTE grafado conforme as normas da
gramática normativa de língua portuguesa:
a) A vitamina K2 é encontrada em gorduras de animais
que comem grama e em alimentos fermentados, tanto
plantas como de origem animal, como queijos, iogurte e
outros
produtos
láctios
que
passaram
por
fermentassão.
b) As gorduras animais contém a K2 na forma conhecida
como MK4, enquanto os alimentos fermentados
possuem a forma MK7, produzida a partir de
fermentação ácido-láctea bacteriana.
c) Carnes como fígado de galinha e peito de frango
também possuem a vitamina, mas também contém
muitos hormonios.
d) Alguns alimentos que fornecem o nutriente são queijos,
gema de ovo e mantega.
e) Além do consumo dos alimentos, é indicado também
fazer a suplementação, associando as vitaminas K2 e
D3 para conseguir mais benefícios, sempre com
recomendação médica.
15) Em relação à conjugação do verbo “querer”, marcar C
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---) Eu teria quisto dormir um pouco mais.
(---) Se você querer podemos ir para casa agora.
(---) Tu queres uma carona?
a) E - E - E.
b) C - C - E.
c) C - E - E.
d) E - E - C.
e) C - C - C.
16) Ao pluralizar os termos sublinhados em “O fator citado
não irá causar tal sintoma se a pessoa não tiver
propensão a ter a disfunção.”, quantas outras palavras
obrigatoriamente sofrerão alteração para fins de
concordância?
a) Quatro.
b) Cinco.
c) Seis.
d) Sete.
e) Oito.
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20) De acordo com a Cartilha de Segurança para Internet,
como é obtido o código malicioso Backdoor?

INFORMÁTICA
Atenção! Para responder às questões de Informática, a
menos que seja explicitamente informado o contrário,
considerar que os programas mencionados encontram-se
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está
configurado para destros, um clique ou duplo clique
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar
corresponde à operação de pressionar uma tecla e,
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez.
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que
compõem os programas abordados nesta prova
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto
anteriormente.
17) É um exemplo de software:

a) Por meio de mensagens instantâneas.
b) Inserido por um invasor.
c) Por meio de redes sociais.
d) Uso de mídias removíveis infectadas.
e) Compartilhamento de arquivos.
21) Em relação às partes de uma janela típica do
Windows 7 Professional, numerar a 2ª coluna de acordo
com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA:
(1) Barra de título.
(2) Barra de menus.
(3) Botões Minimizar, Maximizar e Fechar.
(---) Esses botões permitem ocultar a janela, alargá-la
para preencher a tela inteira e fechá-la,
respectivamente.
(---) Exibe o nome do documento e do programa (ou o
nome da pasta, se o usuário estiver trabalhando em
uma pasta).
(---) Contém itens nos quais o usuário pode clicar para
fazer escolhas em um programa.

a) Word.
b) Impressora.
c) Monitor.
d) Memória.
e) Caixa de som.
18) Nas células A1, A2, A3, B1, B2 e B3 de uma planilha
do Excel 2007 há os seguintes valores: 1, 2, 3, 4, 5 e 6,
respectivamente. Se um usuário digitar a função
=SOMA(A2:B3;A1) na célula C1, qual será o resultado
obtido?
a) 21
b) 16
c) 17
d) 20
e) 15

a) 3 - 1 - 2.
b) 3 - 2 - 1.
c) 2 - 3 - 1.
d) 1 - 2 - 3.
e) 2 - 1 - 3.
22) Considerando-se os periféricos de um computador,
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

19) Em relação ao Filtro de Lixo Eletrônico do Outlook
2007, analisar os itens abaixo:
I - O Filtro de Lixo Eletrônico avalia cada mensagem
recebida com base em vários fatores, inclusive a hora
em que a mensagem foi enviada e seu conteúdo.
II - O filtro não distingue um remetente ou um tipo de
mensagem específicos, mas, em vez disso, analisa
cada mensagem com base em seu conteúdo e em sua
estrutura para descobrir se ela é ou não spam.
III - O Filtro de Lixo Eletrônico está ativado por padrão, e o
nível de proteção é definido como Baixo.

(1) Periférico de entrada.
(2) Periférico de saída.
(---) Microfone.
(---) Caixa de som.
(---) Teclado.
a) 1 - 2 - 1.
b) 2 - 1 - 2.
c) 2 - 2 - 1.
d) 1 - 1 - 2.
e) 1 - 2 - 2.

Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens II e III.
e) Todos os itens.
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LEGISLAÇÃO
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova,
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do
início das inscrições deste concurso.
23) Em conformidade com a Constituição Federal, analisar
a sentença abaixo:
No caso de iminente perigo público, a autoridade
competente poderá usar de propriedade particular,
assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver
dano (1ª parte). É plena a liberdade de associação para
fins lícitos, inclusive a de caráter paramilitar (2ª parte).
Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento
desumano ou degradante (3ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.
e) Totalmente incorreta.
24) Em conformidade com a Constituição Federal, são
condições de elegibilidade para Vereador, entre outras, a
nacionalidade brasileira e a idade mínima de:
a) 35 anos.
b) 30 anos.
c) 21 anos.
d) 20 anos.
e) 18 anos.

27) Conforme o disposto na Lei Orgânica do Município,
compete ao Município, em comum com a União e os
Estados, observadas as normas de cooperação fixadas
em Lei Complementar:
I - Fomentar as atividades agropecuárias e organizar o
abastecimento alimentar.
II - Contribuir para a evasão, a destruição e a
descaracterização de obras de arte e de outros bens de
valor histórico, artístico, cultural e ambiental.
III - Proteger o meio ambiente e combater a poluição em
qualquer de suas formas.
IV - Preservar as florestas, a fauna e a flora.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I, II e III.
c) Somente os itens I, III e IV.
d) Somente os itens II, III e IV.
e) Todos os itens.
28) De acordo com a Lei Orgânica do Município, a
Câmara Municipal é composta por:
a) 8 Vereadores.
b) 11 Vereadores.
c) 13 Vereadores.
d) 18 Vereadores.
e) 21 Vereadores.
29) De acordo com a Resolução Legislativa Municipal
nº 009/12 - Regimento Interno da Câmara Municipal, a
Câmara reunir-se-á em Sessão Extraordinária nos
seguintes casos:

25) Em conformidade com a Constituição Federal,
assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo
CORRETAMENTE:

I - Em caso de urgência.
II - Por interesse público relevante.
III - Por solicitação de 2/3 dos Vereadores.

É direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua condição social, a
assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o
nascimento até ____ anos de idade em creches e préescolas.

Está(ão) CORRETO(S):

a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
e) 7

a) Somente o item I.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens II e III.
e) Todos os itens.

26) De acordo com a Constituição Federal, NÃO podem
alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o
período do serviço militar obrigatório, os:
a) Analfabetos.
b) Conscritos.
c) Maiores de 70 anos.
d) Maiores de 18 anos.
e) Maiores de 16 e menores de 18 anos.
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30) Conforme o disposto na Resolução Legislativa
Municipal nº 009/12 - Regimento Interno da Câmara
Municipal, são deveres dos Vereadores:
I - Promover a defesa dos interesses populares e
municipais.
II - Zelar pelo aprimoramento da ordem constitucional e
legal do Município, particularmente das instituições
democráticas e representativas e pelas prerrogativas do
Poder.
III - Comparecer a, no mínimo, 1/3 das Sessões
Ordinárias, salvo em caso de licença.
IV - Manter o decoro parlamentar e preservar a imagem
da Câmara Municipal.

33) Em conformidade com a Lei Municipal nº 3.326/91 Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município,
acerca dos afastamentos considerados como efetivo
exercício, assinalar a alternativa que apresenta uma
informação INCORRETA:
a) Férias.
b) Casamento, até oito dias.
c) Luto por falecimento de cônjuge, companheiro, pais,
madrasta ou padrasto, filhos ou enteados, irmãos, até
dez dias.
d) Exercício de cargos em comissão, no Município.
e) Doação de sangue, por um dia, mediante comprovação.
34) Em conformidade com a Lei Municipal nº 3.326/91 Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, é
CORRETO afirmar que:

Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I, II e IV.
c) Somente os itens I, III e IV.
d) Somente os itens II, III e IV.
e) Todos os itens.
31) De acordo com a Resolução Legislativa Municipal
nº 009/12 - Regimento Interno da Câmara Municipal,
relativo às atribuições do Presidente da Câmara, marcar C
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---) Ao Presidente cabem as funções administrativas e
diretivas de todas as atividades internas.
(---) Ao Presidente compete convocar, abrir, presidir,
suspender, levantar e encerrar as Sessões
Extraordinárias e Solenes, exceto as Sessões
Ordinárias.
(---) Compete ao Presidente da Câmara anunciar a Ordem
do Dia e submeter à discussão e votação a matéria
nela constante.

a) Reversão é a investidura do servidor em cargo de
atribuições e responsabilidades compatíveis com a
limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou
mental verificada em inspeção médica.
b) Recondução é a investidura do servidor estável no
cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a sua
demissão por decisão judicial, com ressarcimento de
todas as vantagens.
c) Reintegração é o retorno do servidor aposentado por
invalidez à atividade no serviço público municipal,
verificado, em processo, que não subsistem os motivos
determinantes da aposentadoria.
d) Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo
anteriormente ocupado, e poderá decorrer de falta de
capacidade e eficiência no exercício de outro cargo de
provimento efetivo.
e) Reversão é a investidura do servidor estável no cargo
anteriormente ocupado, quando invalidada a sua
demissão por decisão judicial, com ressarcimento de
todas as vantagens.
35) De acordo com a Lei Municipal nº 3.326/91 - Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município, a vacância
do cargo público poderá decorrer de:

a) C - E - E.
b) E - C - C.
c) C - E - C.
d) E - C - E.
e) C - C - C.
32) De acordo com a Resolução Legislativa Municipal
nº 009/12 - Regimento Interno da Câmara Municipal,
compete à Comissão de Educação, Cultura e Lazer
analisar e emitir parecer sobre o mérito das seguintes
matérias, EXCETO:
a) Saúde pública.
b) Educação.
c) Patrimônio histórico no âmbito do Município.
d) Turismo, desporto e lazer.
e) Patrimônio cultural e artístico no âmbito do Município.

I - Exoneração.
II - Demissão.
III - Readaptação.
IV - Recondução.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I, II e III.
c) Somente os itens I, III e IV.
d) Somente os itens II, III e IV.
e) Todos os itens.
36) De acordo com a Lei Municipal nº 3.326/91 - Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município, o
vencimento acrescido das vantagens pecuniárias,
permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei,
denomina-se:
a) Indenização.
b) Promoção.
c) Vencimento.
d) Remuneração.
e) Ajuda de custo.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
37) Considerando-se o que dispõe a Constituição Federal
em seu capítulo sobre a comunicação social, marcar C
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---) É lícita toda e qualquer censura de natureza política,
ideológica e artística.
(---) A manifestação do pensamento, a criação, a
expressão e a informação, sob qualquer forma,
processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição,
observado o disposto na Constituição.
(---) Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar
concessão, permissão e autorização para o serviço de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado
o princípio da complementaridade dos sistemas
privado, público e estatal.
a) C - C - E.
b) E - C - C.
c) C - E - E.
d) E - C - E.
e) C - C - C.
38) De acordo com a Lei nº 9.610/98, analisar os itens
abaixo:
I - Serão de domínio da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios as obras por eles
simplesmente subvencionadas.
II - Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos
sobre os direitos autorais.
III - Os direitos autorais reputam-se, para os efeitos legais,
bens móveis.

40) As roupas do apresentador devem estar sempre
atraentes e elegantes, não espalhafatosas ou ostentosas
demais. O telespectador espera que ele esteja sempre
bem vestido. Mas, além disso, um apresentador de
boletim meteorológico, que durante uma gravação estará
numa situação de chroma-key verde, NÃO deve usar que
cor de roupa?
a) Roxa.
b) Azul.
c) Amarela.
d) Verde.
e) Vermelha.
41) Narração em Off é quando a narração:
a) É colocada sobre a imagem.
b) Está desligada.
c) Está dublando alguém.
d) Está perdida.
e) Está traduzindo um texto do inglês.
42) O som é fundamental na produção audiovisual, para
captá-lo é importante a escolha correta do tipo de
microfone a ser usado. Em relação ao uso do microfone,
assinalar a alternativa CORRETA:
a) O microfone boom tem um padrão de captação
cardioide.
b) O microfone de lapela é fácil de instalar e é usado em
filmagem às pressas.
c) O microfone de mão tem um padrão de captação
omnidirecional.
d) A qualidade de som do microfone de mão não é tão boa
quanto de boom e de lapela.
e) O microfone de lapela tem captação hyper-direcional.

Está(ão) CORRETO(S):
43) Uma corrente elétrica pode ocorrer quando há um
fluxo de elétrons entre:

a) Nenhum dos itens.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens II e III.
e) Todos os itens.
39) Segundo a Lei nº 12.485/11, a comunicação
audiovisual de acesso condicionado, em todas as suas
atividades, será guiada pelos seguintes princípios,
EXCETO:
a) Liberdade de expressão e de acesso à informação.
b) Promoção da diversidade cultural e das fontes de
informação, produção e programação.
c) Desencorajamento à produção independente e regional.
d) Promoção da língua portuguesa e da cultura brasileira.
e) Liberdade de iniciativa, mínima intervenção da
Administração Pública e defesa da concorrência por
meio da livre, justa e ampla competição e da vedação
ao monopólio e oligopólio nas atividades de
comunicação audiovisual de acesso condicionado.

I - Um corpo com carga positiva e outro com carga
negativa.
II - Corpos com cargas positivas, desde que as
deficiências de elétrons não sejam iguais.
III - Um corpo com carga positiva e outro neutro.
IV - Um corpo com carga negativa e outro neutro.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens II e III.
e) Todos os itens.
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44) Qual é o equipamento que possibilita editar a trilha
sonora em pequenos pedaços, sem as emendas se
tornarem audíveis?

48) Considerando-se a relação entre ganho e volume dos
canais, assinalar a alternativa que preenche as lacunas
abaixo CORRETAMENTE:

a) Talk-Back.
b) Rock and Roll.
c) Monitor.
d) Time-Code.
e) Transferidor.

Deve-se procurar trabalhar com os volumes de cada canal
em torno do 0dB e ajustar o _______ para isso. Quando
se coloca muito ______, aumenta-se um pouco mais o
_______ do canal. Quando o ______ está muito baixo, a
não ser que se esteja com sinal de linha onde o _______
geralmente é mínimo, abaixa-se o _______ do canal e
aumenta-se um pouco o _____. Portanto, o segredo é
buscar o equilíbrio entre ganho e volume no canal, o que
garante a melhor qualidade do sinal e, por consequência,
do som.

45) Em relação à edição, analisar os itens abaixo:
I - Não é relevante ter posto o som em anotações para
depois utilizá-lo na edição e gravação.
II - As anotações não são tão relevantes, a diferença é
quando se começa a produzi-las na edição.
III - É possível fazer um filme melhor usando todas as
tomadas utilizáveis.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente o item III.
d) Todos os itens.
e) Nenhum dos itens.
46) Os equipamentos possuem lugares corretos para que
o som seja dirigido ao público de forma certa. A sequência
mais usual é:
a) Mesa de Som - Equalizador - Compressor - Caixa
Acústica - Amplificador.
b) Equalizador - Mesa de Som - Compressor Amplificador - Caixa Acústica.
c) Mesa de Som - Equalizador - Compressor Amplificador - Caixa Acústica.
d) Equalizador - Mesa de Som - Amplificador - Caixa
Acústica - Compressor.
e) Compressor - Mesa de Som - Equalizador Amplificador - Caixa Acústica.
47) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo
CORRETAMENTE:
Os ____________ atenuam o sinal de entrada quando
este passa acima de um certo limiar ou nível escolhido
pelo usuário (threshold) e a atenuação se dá numa
proporção também escolhida pelo usuário, chamada de
taxa de compressão (ratio).

a) ganho - ganho - volume - ganho - ganho - volume
ganho
b) volume - volume - ganho - ganho - volume - ganho
ganho
c) ganho - ganho - ganho - ganho - ganho - volume
volume
d) volume - ganho - volume - ganho - ganho - volume
ganho
e) ganho - ganho - volume - volume - ganho - volume
volume

-

49) Na pós-produção, é comum recorrer à filtragem para
eliminar a “sujeira” sonora que está concentrada em uma
região bem definida do espectro. Se tivermos que, por
exemplo, eliminar um ruído indesejado, que se escuta na
região do baixo espectro, ou seja, uma frequência sonora
grave como a de uma lâmpada fluorescente, que filtro
deve-se usar para eliminar esse ruído?
a) Low Pass.
b) High Pass.
c) Reverberação.
d) Delay.
e) Gain.
50) O conhecido microfone Shure Sm58 é padrão para
vocais e fala. É um equipamento robusto que suporta e
traduz de forma exata níveis de som elevados e outras
explosões de ar próximas a ele. Em relação ao tipo de
elemento gerador de som e padrão de captação deste
Shure Sm58, assinalar a alternativa CORRETA:
a) Condensador e onidirecional.
b) Double ribbon e hipercardioide.
c) Condensador e supercardioide.
d) Dinâmico e cardioide.
e) Condensador e cardioide.

a) limiters
b) compressores
c) equalizadores
d) expansores
e) noise gates
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