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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 
▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 
▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 
▪ Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 
▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 
▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 
▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 
▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 
▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 
▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 
▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 
▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do 

início da prova. 
▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 
tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

 

 

 

GABARITO RASCUNHO 
Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte. 

 

 

 

CARGO 
 

TÉCNICO DE SOM E IMAGEM 

Data e Horário da Prova 
 

Domingo, 24/11/2019, às 09h 

Nome do Candidato 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

O youtuber que há dois anos deu um biscoito recheado de pasta de dente a um mendigo em 1 
Barcelona gravou a cena e a publicou na Internet, saberia que estava cometendo um crime contra a 2 
integridade moral se tivesse intuído que o mundo virtual é regido pelos mesmos direitos e obrigações que 3 
o entorno físico. Humilhou uma pessoa vulnerável. E para agravar a situação o divulgou maciçamente 4 
através de seu próprio canal do YouTube. Há duas semanas, foi condenado a 15 meses de prisão. As redes 5 
sociais não são uma simples e inocente conversa de bar. Têm um eco infinito e, frequentemente, distorcem 6 
e corroem a convivência. 7 

O caso do youtuber é uma amostra da desumanização que se instalou nas redes sociais. Os direitos 8 
fundamentais das pessoas são atacados, os valores sociais são menosprezados, a intimidade é pisoteada. 9 
Como diz o coordenador do curso de pós-graduação de Marketing Digital de La Salle, Ricard Castellet, 10 
as redes sociais são uma ferramenta com dois polos: “Amplificaram os fatos puníveis, alguns muito tristes, 11 
mas também desenvolveram fluxos de comunicação e de conhecimento, contribuindo para que circulem 12 
e se democratizem como nunca. O problema está no uso que fazemos. São fantásticas, mas, se receberem 13 
um mal-uso, são plataformas perigosíssimas à convivência”. 14 

As redes sociais nasceram antes do que pensamos. O advogado norte-americano Andrew Weinreich 15 
é visto como o criador da primeira em meados dos anos noventa do século passado. Ele a batizou de Six 16 
Degrees (Seis Graus), evocando a hipótese de que qualquer pessoa pode estar conectada a outra através 17 
de uma cadeia de conhecidos com no máximo seis ligações. Weinreich vendeu sua empresa em 1999, 18 
pouco antes da queda das companhias pontocom e apenas cinco anos antes de que Mark Zuckerberg e 19 
seus sócios fundassem o Facebook, a mais popular das redes sociais contemporâneas, com mais de 2 20 
bilhões de usuários. 21 

Para grande parte da legião de adeptos, usar bem essas plataformas é uma matéria a ser cumprida. 22 
Publicar vídeos que incitam o ódio, cortejam a xenofobia e fomentam a violência e o sexismo não são 23 
somente reprováveis ética e socialmente, como podem ter consequências penais. Muitos usuários não são 24 
plenamente conscientes. “É preciso se vacinar contra a ingenuidade”, diz o especialista em Direito Digital 25 
Ricardo Oliva, que pede o reforço da educação digital nos colégios para evitar que sejam cometidas 26 
humilhações, vexames e atentados contra a intimidade com um clique. [...] 27 

As redes são conexões sociais ou ameaças aos direitos humanos?, dizia um relatório do Conselho 28 
da Europa. 29 

A funcionária da fábrica Iveco localizada no distrito madrilenho de San Blas-Canillejas que se 30 
suicidou no final de maio após a divulgação maciça de um vídeo sexual gravado há cinco anos é um 31 
exemplo paradigmático dos efeitos ominosos das plataformas digitais. A empregada da empresa, de 32 32 
anos e mãe de duas crianças, de 4 anos e 9 meses, respectivamente, não pôde suportar o assédio que 33 
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recebeu no trabalho, os cochichos de seus colegas e a pressão ambiental pelo vídeo se tornar viral através 34 
de grupos de WhatsApp.  35 

[...] 36 
Nas redes sociais as condutas privadas confluem com as sociais. “Há uma falsa aparência de 37 

privacidade", diz o professor da Universidade Complutense Arturo Gómez Quijano, que observa como a 38 
lei da simplicidade domina na Internet. “O julgamento é imediato, eliminando matizes e profundidade. 39 
Os veículos de comunicação precisaram de informação sobre o que aconteceu na tragédia da Iveco antes 40 
dos juízes, e as redes, antes da imprensa. Transformamos essas plataformas em um fim, quando na 41 
verdade são um meio”. No mesmo instante em que o vídeo cai na Internet e no Facebook, perde-se seu 42 
controle. Estoura. Sua difusão pode adquirir uma dimensão global. 43 

O desconhecimento por parte dos usuários é monumental. “Temos um problema de pedagogia e 44 
educação das redes”, diz Castellet. “Estamos diante de uma revolução da comunicação. Uma mudança 45 
radical. Em 10 anos, usos e costumes se modificaram. A sociedade está aprendendo a utilizar essas 46 
plataformas e deveria existir formação obrigatória no colégio para ensinar as possibilidades negativas das 47 
redes e seus perigos. É preciso educar na escola e na família para que o uso seja coerente e racional”. 48 

Utilizar incorretamente essas plataformas é nocivo à convivência. De modo que ganhou importância 49 
uma corrente de opinião que pede maior regulamentação da Internet e das redes sociais. “Se esses canais 50 
são utilizados para destruir a reputação de uma pessoa, é preciso ter normas”, diz Castellet. Para evitar 51 
situações dramáticas, não são poucos os que pretendem ativar no ecossistema de trabalho manuais de 52 
boas práticas. Essas barreiras contra incêndios seriam, de acordo com Raquel Herrera, uma garantia dos 53 
direitos e deveres das empresas para proteger a reputação de seus funcionários. 54 

[...] A sociedade está presa em um ecossistema hiperconectado, com suas vantagens e 55 
inconvenientes. Não temos experiência e conhecimento acumulado. Nas redes sociais, se perdeu a 56 
sensação de privacidade e intimidade. Medimos muito o quantitativo, mas é preciso educação para 57 
hierarquizar e dar importância ao qualitativo. Até agora, a tribo soube educar, mas, pela primeira vez na 58 
história, não está sabendo assumir essa função pedagógica. 59 

Essa carência, misturada com uma clamorosa ignorância e um ilimitado afã de notoriedade, é um 60 
coquetel explosivo que alimenta as redes com produtos tóxicos para ganhar adeptos a qualquer custo. Até 61 
mesmo com passatempos macabros. [...] 62 

É justamente essa falta de formação e aprendizagem no uso das redes que torna os usuários 63 
altamente manipuláveis [...].  64 
TEXTO ADAPTADO: FONTE: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/06/14/cultura/1560533971_274766.html
65 

66 

01) Para o articulista, as redes sociais acabam se 
transformando em um instrumento 
 

 

(A) amenizador de possíveis situações de perigo 
a que se está vulnerável frequentemente. 

(B) orientador de normas e atitudes que 
asseguram aos cidadãos a liberdade de 
exposição sem medo. 

(C) comprometedor da verdade urbana, por sua 
influência tão somente nociva sobre os 
cidadãos comuns. 

(D) denunciador de uma realidade social 
inquestionável. 

02) A oração transcrita cujo termo coesivo “que” 
possui valor conjuntivo é a 

 
(A) “que se instalou nas redes sociais.” (L.8). 
(B) “que incitam o ódio” (L.23). 
(C) “que sejam cometidas humilhações, vexames 

e atentados contra a intimidade com um 
clique. [...]” (L.26/27). 
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(D) “que torna os usuários altamente 
manipuláveis [...]” (l.63/64). 

 
03) Há ocorrência de predicado verbal em 
 
(A) “o mundo virtual é regido pelos mesmos 

direitos e obrigações” (L.3). 
(B) “As redes sociais não são uma simples e 

inocente conversa de bar” (L.5/6). 
(C) “O caso do youtuber é uma amostra da 

desumanização” (L.8). 
(D) “O desconhecimento por parte dos usuários é 

monumental” (L.44). 
 
04) Exerce a mesma função sintática de “de 

dente“ (L.1) a expressão 
 
(A) “da desumanização” (L.8). 
(B) “da Internet” (L.50). 
(C) “de seus funcionários” (L.54). 
(D) “de formação” (L.63). 
 
05) Apresenta-se sem sujeito a oração 
 

(A) “saberia” (L.2). 
(B) “Há duas semanas” (L.5). 
(C) “que incitam o ódio” (l.23). 
(D) “deveria existir formação obrigatória no 

colégio” (L.47). 
 
06) Sobre a pontuação usada no texto, é correto 

afirmar: 
(A) Os dois-pontos da linha 11 introduzem uma 

citação. 
(B) A vírgula da linha 22 isola uma explicação. 
(C) O ponto da linha 25 pode ser substituído pela 

vírgula. 
(D) As aspas da linha 51 destacam uma ironia. 

 
07) Desde 1º de janeiro de 2016, o novo acordo 

ortográfico é o único formato da língua 
reconhecido no Brasil. A partir dele, uma das 
palavras abaixo sofreu mudança na sua 
grafia. Aponte a alternativa correta: 

(A) “têm” (L.6). 
(B) “frequentemente” (L.6). 
(C)  “desumanização” (L.8). 
(D) “pós-graduação” (L.10). 

 
08) Há correspondência entre a forma verbal 

simples “batizou” (L.16) e composta na 
alternativa 

 
(A) tinha batizado. 
(B) teria batizado. 
(C) tem batizado. 
(D) terá batizado. 
 
09) A alternativa em que o termo transcrito tem 

função predicativa é 
 
(A) “recheado” (L.1). 
(B) “vulnerável” (L.4). 
(C) “humilhações” (L.27). 
(D) “viral” (L.34). 
 
10) A alternativa em que o emprego do recurso 

linguístico que aparece nesse texto está 
corretamente explicado é a  

 
(A) “ou” (L.28) expressa valor semântico de 

adição. 
(B) “há cinco anos” (L.31) é uma oração em que 

o verbo haver está usado impessoalmente, 
podendo ser substituído pelo verbo fazer, 
porém este não pode ficar no plural,  fazem. 

(C) “como” (L.38) exprime, no texto, ideia de 
comparação. 

(D) “deveria” (L.47) expressa uma ação incerta e 
autônoma no passado. 
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11) Há ocorrência de ditongo, dígrafo e hiato, 
respectivamente, na alternativa 

 
(A) “distorcem” (L.6) – “nunca” (L.13) – 

“criador” (L.16). 
(B) “intuído” (L.3) – “pessoas” (L.9) – “meados” 

(L.16). 
(C) “matéria” (L.22) – “vexames” (L.27) – 

“veículos” (L.40). 
(D) “garantia” (L.53) – “qualitativo“ (L.58)  - 

“notoriedade” (L.60). 
 
12) No texto, o termo 
 
(A) “alguns” (L.11) define o termo “fatos” 

(L.11). 
(B) “do que” (L.15) expressa comparação e não 

admite apenas o uso de “que” para indicar a 
mesma ideia. 

(C) “mais”, em “mais popular” (L.20), expressa 
quantidade. 

(D) “se” (L.56) tem valor apassivador. 
 
13)  
 

I.  “São fantásticas, L.13)  
II. mas (...) são plataformas perigosíssimas à 

convivência”. 
Em relação a I, o segundo fragmento expressa 

uma ideia de  
(A) Adição. 
(B) Conclusão. 
(C) Ressalva. 
(D) Explicação. 
 
14) A base primitiva de formação das palavras 

“utilizados” (L.51) e “hierarquizar” (L.58), 
respectivamente, é 

 
(A) adjetivo e substantivo. 
(B) verbo e verbo. 
(C) adjetivo e verbo. 
(D) verbo e substantivo. 
 

15) Transpondo-se a forma verbal “é visto” 
(L.16) da voz passiva para a ativa e 
considerando-se o contexto em que estão 
inseridas, ela mudaria, respectivamente, para 

 
(A) Viram 
(B) Veem. 
(C) Viu 
(D) Vê 
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16) Um teclado é periférico de entrada que 
contém um circuito em seu interior, sobre o 
qual está disposto um conjunto de molas 
mecânicas, correspondentes às teclas que 
enviam sinais elétricos ao PC. Geralmente, é 
conectado via: 

 
(A) Bluetooth, DVI, PS/2 e USB. 
(B) DVI, USB, WiFi e VGA. 
(C) HDMI, OS/2, VGA e USB. 
(D) PS/2, USB e Bluetooth. 
 
17) Em virtude de que tipo de malware, as 

instituições bancárias criaram o chamado, 
teclado virtual? 

 
(A) Ransonware. 
(B) Keylogger. 
(C) Trojan Horse. 
(D) Spam. 
 
18) Julgue se as afirmações abaixo a respeito do 

LibreOffice Calc 5.1.4 são verdadeiras e em 
seguida assinale a alternativa correta: 

 
I. Ao inserir uma nova coluna, a mesma sempre 

é inserida após a coluna escolhida e sua 
formatação, por padrão, é igual a da coluna 
anterior. 

II. Ao inserir uma nova coluna as fórmulas se 
ajustam automaticamente, e o número de 
colunas inseridas é correspondente ao 
número de colunas inteiras selecionadas. 

III. Há ocasiões em que é necessária a exibição 
detalhada de partes da planilha, ou então da 
planilha como todo, para isso é utilizada a 
caixa Zoom na barra de ferramentas. Quando 
ampliadas ou reduzidas, alteram a resolução 
de impressão. 

 
 

(A) Somente a afirmação II é verdadeira. 
(B) Somente as afirmações I e III são verdadeiras. 
(C) Somente as afirmações II e III são 

verdadeiras. 
(D) Somente as afirmações I e II são verdadeiras. 
 
19) No Microsoft Windows 7, ao acessar o Painel 

de Controle e a opção Sistema e Segurança, 
podemos acessar o recurso: 

 
(A) Opções da internet. 
(B) Contas de usuário. 
(C) Opções de energia. 
(D) Gerenciar os dispositivos. 
 
20) Dentro do Microsoft Word 2007, ao clicar no 

botão de configurar no grupo Parágrafo, é 
possível, dentre outras, encontrar a seguinte 
opção: 

 
(A) Espaçamento entre caracteres. 
(B) Layout. 
(C) Design. 
(D) Quebras de linha e de página. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMÁTICA            QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Os microfones são dispositivos eletrônicos 

responsáveis pela captação do som e pela sua 
conversão em sinal elétrico, e cada microfone 
possui sua aplicação definida. O Direct box 
(DI Box) é utilizado para:  

 

(A) Vocais, geralmente possuindo uma resposta 
moldada para dar mais corpo e brilho a voz. 

(B) Instrumentos de sopro, "overall" de bateria 
(para captar os pratos). 

(C) “Microfonar” instrumentos que possuem 
frequências baixas. 

(D) Eliminar interferências no sinal e permitir 
distâncias maiores de cabos. 

 
22) Dentre os controles das saídas auxiliares de 

uma mesa de som, assinale abaixo aquele que 
é utilizado para monitoração (retornos de 
palco): 

 
(A) Pre-fader. 
(B) EFF. 
(C) Post-fader. 
(D) EFX. 
 
23) A técnica XY de microfonação estéreo, 

consiste em: 
 
(A) Quando dois microfones omnidirecionais ou 

cardioides são colocados em linha, a uma 
distância de metade da distância entre o 
centro e os limites de emissão sonora da 
fonte. 

(B) Uma técnica coincidente em que os áxis de 
dois microfones cardioides são cruzados no 
centro, em grau entre 90 e 135. 

 
 
 
 
 

 
 
 
(C) Um bidirecional e um cardioide. Ambos, 

colocados um sobre o outro, têm seus áxis 
direcionados, respectivamente, para os lados 
e para a fonte sonora. A soma de cada lado do 
bidirecional com o cardioide é que dará a 
sensação completa de estéreo dessa técnica. 

(D) São realizadas de modo a colocar dois 
microfones em lados distintos de um disco 
(OSS) ou mesmo de uma esfera semelhante à 
uma cabeça humana. A função da barreira é 
causar uma defasagem entre o captado 
diretamente por cada microfone, tal como as 
diferenças entre cada ouvido. 

 
24) Assinale a alternativa que se refere a um 

esquema de ligação típico para mesa de som: 
 

(A)  
      

 
(B)  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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(C)  
 

(D)  
 

 
25) Os conectores XLR costumam ser utilizados, 

sobretudo, para a ligação de microfones com 
outros equipamentos. Uma de suas 
características é: 

 

(A) Normalmente é utilizado para transmitir 
áudio analógico entre equipamentos, mas 
também pode transmitir sinal digital se 
estiver dentro de um sistema S/PDIF. 

(B) Esse plugue é sempre mono e por isso 
normalmente temos um par deles: um 
vermelho e um preto ou um vermelho e um 
branco (quando temos três, o amarelo é o 
vídeo). 

(C) Transmitindo múltiplos sinais digitais por 
cabos óticos, normalmente são usados para a 
conexão entre mesas de som e computadores, 
por exemplo, transmitindo até oito canais ao 
mesmo tempo, com possibilidade de taxa de 
amostragem de até 48 KHz e resolução de 24 
bits. 

(D) Os plugues normalmente funcionam em um 
sistema balanceado, o que significa que, em 
geral, eles transmitem apenas um sinal, 
embora em dois canais, ou seja, dois sinais 
idênticos com fase invertida. 

26) O movimento de erguer ou baixar a câmera 
sobre seu próprio eixo, e é sempre realizado 
no sentido vertical, é denominado de: 

 
(A) Tilt. 
(B) Travelling. 
(C) Zoom in/out. 
(D) Panorâmica. 
 
27) No vídeo, as imagens são formadas a partir 

da combinação de três cores, e a combinação 
dessas cores forma as cores do espectro, onde 
a sua soma define o branco. Essas cores são: 

 
(A) Ciano, amarelo e magenta. 
(B) Vermelho, verde e azul. 
(C) Amarelo, vermelho e azul. 
(D) Verde, magenta e ciano. 
 
28) A respeito do controle de Pan na mesa de 

som, a menos que seja por uma questão de 
estilo, não se deve abrir totalmente os 
controles Pan de um par de canais em estéreo, 
mas, uma exceção a esta regra pode ser 
quando se emprega um par de microfones 
cardioides em configuração: 

 
(A) AB. 
(B) XY. 
(C) MS. 
(D) OSS. 
 
29) Todas as características abaixo, referem-se 

ao padrão de gravação e reprodução da 
resolução Ultra HD, exceto: 

 
(A) 4k. 
(B) 2160p. 
(C) 1920 x 1080 pixels. 
(D) 4 Full HD. 
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30) A luz possui uma composição espectral, que 
definirá a sua cor. Umas luzes serão mais 
quentes e outras mais frias e a unidade de 
medida utilizada para medir a cor da luz é o 
Kelvin (K). Luzes brancas quentes 
apresentam, tipicamente: 

 
(A) 2600 Kelvin a 3500 Kelvin 
(B) 4000 Kelvin a 4500 Kelvin 
(C) 5000 Kelvin a 5500 Kelvin. 
(D) Acima de 6000 Kelvin. 
 
31) Assinale a alternativa que se refere ao 

formato de áudio caracterizado abaixo:  
 
Ideal para quem trabalha com captação de áudio 
ou utiliza arquivos sonoros profissionalmente. 
Como esses formatos apresentam a melhor 
qualidade possível, isso garante uma produção 
impecável quando se trata de som. Após o 
trabalho realizado, como a edição da trilha sonora 
de um vídeo, por exemplo, você ainda tem a 
opção de exportar o resultado final para arquivos 
comprimidos a fim de que ele ocupe menos 
espaço. 
 
(A) Flac. 
(B) MP3. 
(C) AAC. 
(D) WAV. 
 
32) É possível saber se um retroprojeto digital 

possui maior brilho na projeção, se ele tiver: 
 
(A) Resolução Full HD. 
(B) Telas acima de 150 polegadas. 
(C) Acima de 4.000 lumens. 
(D) Conexões HDMI. 
 
 
 
 
 
 

33) Na área da sonoplastia, que software foi 
criado exclusivamente para a pós-produção, 
no qual permite o tratamento do som 
capturado, a gravação de dublagens, ruídos 
que não foram capturados e até a aplicação de 
camadas no processo de finalização? 

 
(A) Adobe Premiere Pro. 
(B) Final Cut. 
(C) Sony Vegas. 
(D) Pro Tools. 
 
34) Julgue se as afirmações abaixo são 

verdadeiras e em seguida assinale a 
alternativa correta: 

 
I. A cor mais utilizada atualmente no Chroma 

Key é o azul, porque é mais fácil iluminar o 
azul, além de ser capaz de absorver o brilho 
extra, facilitando o trabalho de edição. 

II. Na aplicação de Chroma Key, o verde é mais 
recomendado em estúdios menores, pois em 
espaços pequenos é normal que a cor do 
fundo reflita no objeto, dando um aspecto 
verde/azulado no objeto. Esse aspecto, 
resultado do reflexo do fundo, é chamado de 
spill. Como o verde produz um spill mais 
aceitável que o azul, é mais indicado para 
pequenos estúdios. 

III. A cor menos usada no Chroma Key é o 
vermelho, pois, ao anular a cor escolhida, o 
programa vai tirar a cor de todos os elementos 
que a possuírem, não só a do fundo. 
A pele das pessoas naturalmente tem 
tonalidades de vermelho, principalmente 
pessoas de pele clara. Ao aplicar o Chroma 
Key vermelho, o software “retira” todo o 
vermelho da imagem, inclusive da pele dos 
personagens.  
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(A) Somente as afirmações I e II são 
verdadeiras. 

(B) Somente as afirmações I e III são 
verdadeiras. 

(C) Somente as afirmações II e III são 
verdadeiras. 

(D) Somente a afirmação III é verdadeira. 
 
35) Assinale a alternativa que preenche 

corretamente as lacunas do texto abaixo: 
 
______________ é um equipamento responsável 
por receber as informações das câmeras, de áudio 
e de efeitos gráficos. Essa informação é então 
transferida para ______________, que faz a 
conversão em alta velocidade das informações 
brutas para um arquivo final. Esse arquivo passa, 
por fim, para um sistema de distribuição ao qual o 
espectador tem acesso e pode acompanhar a 
transmissão. 

 
(A) O Switcher; um Encoder. 
(B) A Mesa de Corte; um Switcher. 
(C) O Encoder; um Switcher 
(D) O Switcher; uma Mesa de Corte. 
 
36) Se os outros formatos de codecs trabalham 

com pacotes de dados, esse trabalha com 
containers de dados multimídia, integrando 
áudio, vídeo e legendas em arquivos únicos e 
de qualidade excelente. A afirmação anterior, 
refere-se a que tipo de codec de vídeo? 

 
(A) AVI. 
(B) MKV. 
(C) MPEG. 
(D) MOV. 
 
 
 
 
 
 

37) Assinale a alternativa incorreta no que diz 
respeito aos cabos de áudio? 

 
(A) Cabos RCA são cabos não-balanceados e 

muito utilizados em sistemas de estéreo, ou 
seja, naqueles em que o áudio é reproduzido 
em dois canais, direito e esquerdo. Por isso, 
os conectores RCA vêm em pares, um cabo 
vermelho e um branco. 

(B) Cabos TS são cabos do tipo monofônicos ou 
mono, da forma abreviada. Neles, o som é 
transmitido por um único canal. Por isso, são 
utilizados em guitarras, sintetizadores e 
pedais do tipo mono. 

(C) Os cabos TRS são do tipo não balanceados, 
montados com plugues P-10 MONO, por 
isso, é importante que um TS seja o mais 
curto possível, de forma a evitar ruídos. 

(D) Cabos SPFID são cabos que enviam sinal de 
áudio através de fibra ótica, com conector 
SPDIF. São cabos muito utilizados em home 
theaters, podendo levar sinais de áudio para 
distribuição em múltiplos canais de um 
Receiver. 

 
38) A distância focal é a metade da medida da 

distância entre a lente e a imagem formada. 
Sendo assim, pode-se concluir que: 

 
(A) No zoom da câmera, as lentes grande-

angulares e tele-objetivas, correspondem às 
posições Wide e Tele, respectivamente. 
Assim, o ajuste Wide aumenta a 
profundidade de campo e o ajuste Tele, 
diminui. 

(B) Lentes pouco convergentes tem distância 
focal pequena. 

(C) Lentes de distância focal pequena são as 
lentes tele-objetivas. 

(D) Lentes muito convergentes tem distância 
focal grande. 
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39) A cidade de São João do Piauí teve sua 
origem em uma das fazendas de gado, doada 
por um dos primeiros desbravadores dos 
sertões do sul do estado, o bandeirante: 

 
(A) Raimundo do Nonato. 
(B) Honório Santos. 
(C) Afonso Furtado de Mendonça. 
(D) Domingos Afonso Mafrense.  
 
40) Quanto aos aspectos geográficos do 

município de São João do Piauí, não é correto 
afirmar que: 

 
(A) O relevo urbano é composto por leves 

ondulações. 
(B) Os principais cursos d’água que drenam o 

município de São João do Piauí são os rios 
Piauí, Luís Calado, do Peixe e Toca da Onça, 
além da Represa de Jenipapo. 

(C) Uma das formas de relevo comuns na região, 
são as superfícies tabulares reelaboradas. 

(D) O clima é caracteristicamente árido tropical 
quente e com chuvas de verão. Existe muito 
mais pluviosidade no outono e inverno do 
que na primavera e no verão, o que torna os 
invernos muito mais secos e frios e os verões 
muito mais quentes e úmidos. 

 


