Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Nova Iguaçu

PROVA

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO
DE CARGOS EFETIVOS

A

Técnico em
Fotografia
Confira se este Caderno destina-se ao Cargo para o qual você está inscrito.
Após a autorização do Fiscal, confira se este Caderno contém 50 (cinquenta) questões numeradas de 01 a 50.
Verifique se todas as páginas estão com a numeração correta.

INSTRUÇÕES

1

Você receberá 1 (um) Cartão-Resposta. Confira seu nome, número de inscrição e cargo para o qual você
está inscrito e assine, à caneta, APENAS NO LOCAL DETERMINADO.
TENHA MUITO CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA, POIS NÃO SERÁ FORNECIDA UMA 2ª VIA.

2

VOCÊ RECEBEU A PROVA “A”. MARQUE NO CARTÃO-RESPOSTA CONFORME A IMAGEM
ABAIXO. SE ESTA MARCAÇÃO NÃO FOR FEITA, SEU CARTÃO NÃO SERÁ CORRIGIDO.

A
3

B

Você só deverá marcar o Cartão-Resposta, quando tiver certeza da opção escolhida para cada questão.
Ao marcar o Cartão-Resposta, utilize caneta azul ou preta e preencha o Cartão conforme o modelo a
seguir.

A

B

C

D

4

Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) opções classificadas com as letras (A), (B), (C)
e (D). Apenas uma responde corretamente à pergunta. A marcação de mais de uma opção anula a
questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ASSINALADAS ESTEJA CORRETA.

5

Você dispõe de 5 (cinco) horas para fazer esta prova. Reserve, pelo menos, os 30 (trinta) minutos finais
para marcar seu Cartão-Resposta.

6

Somente será autorizada a saída dos primeiros candidatos após decorridos 90 (noventa) minutos do início
da prova.

7

Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão na sala até que todos concluam a prova, ou termine o tempo
de duração da mesma, e deverão retirar-se juntos.

8

Para qualquer tipo de rascunho é permitida apenas a utilização das folhas deste caderno.

9

Quando terminar, entregue ao fiscal o Cartão-Resposta e este Caderno de Questões.

10

Você NÃO poderá levar este Caderno de Questões.

AMANHÃ, DIA 01/08, APÓS AS 14H, ESTARÃO DISPONÍVEIS NO SITE DA FUNRIO (www.funrio.org.br),
O GABARITO E O CADERNO DE QUESTÕES.
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Língua Portuguesa

Lembrança do primeiro medo
Admiro a coragem dos atores. Alguns são tímidos, estremecem antes de interiorizar outro
caráter e já não são eles mesmos quando apresentam uma personagem que em nada lhes
assemelham.
Quando morava na França, fiz um teste para trabalhar num filme amador e, por azar, fui
selecionado. [...] A filmagem foi um calvário: fiquei gago, esqueci trechos do texto que havia
decorado e ensaiado, como se as palavras tivessem sido apagadas da minha memória; não sei se foi
uma falha de memória ou medo diante da câmera.
O fato é que eu jamais poderia ser ator, nem mesmo um ator mudo, encenando apenas com
gestos e com o olhar. Naquela época comecei a sondar de onde vinha minha aversão a uma lente
dirigida para mim. Não era aversão, e sim medo.
O medo é uma das lembranças mais fortes da infância. Eu ouvia histórias de crianças que
tinham se afogado no rio Negro ou no Amazonas, crianças que saltavam do galho alto de uma árvore,
mergulhavam num rio e nunca mais apareciam. Diziam que elas tinham sido devoradas por bichos
gigantescos, peixes fantásticos que abocanhavam suas pequenas vítimas e as arrastavam para um
lugar profundo e escuro. Essas histórias eram contadas em casa, e aos cinco anos de idade você
acredita em tudo.
Lembro o domingo em que fui com meus pais a um dos balneários de Manaus, um clube de
campo banhado por um rio de águas limpas e pretas. Um tronco comprido unia as extremidades do
igarapé, e minha mãe teimou em tirar uma foto do filho sentado no meio dessa ponte estreita e
precária. Meu pai me conduziu ao lugar indicado pela fotógrafa. Sentei no centro da ponte, meus
pés nem roçavam a água. Quando meu pai se afastou, tive a impressão de que as margens do rio
estavam muito longe de mim. Não conseguia olhar para baixo, o rio era um abismo tenebroso.
Então ouvi minha mãe gritar: “Ri, filho. Ri e olha para cá”.
Não ri, e quando olhei na direção da voz, vi o cabelo da fotógrafa, o rosto tapado por uma
câmera enorme. O olho de vidro era também enorme, tudo era enorme naquela manhã de sol,
inclusive meu medo. Eu não sabia nadar. E, no momento em que estava sendo fotografado,
recordei as histórias de crianças afogadas e depois engolidas por um bestiário fluvial. Em poucos
segundos, senti mais medo do que sentiria nas futuras brigas de rua, nas batalhas bárbaras,
violentíssimas entre estudantes de escolas rivais durante o desfile de Sete de Setembro, senti muito
mais medo do que sentiria nas passeatas e pichações na época da ditadura. Talvez por que o medo
na infância seja definitivo, profundo, único. Talvez por isso, o mais traumático.
Quando a fotografia foi revelada e ampliada, minha expressão de pavor frustrou minha mãe,
que desejava mostrar às amigas a imagem do filho corajoso, rindo à beira de um abismo. A vaidade
materna pode gerar traumas no filho.
Aprendi a nadar nas margens daquele igarapé, mas sem a presença de um olho vigilante.
Com o passar do tempo, percebi que não havia feras fantásticas no fundo das águas, que a
escuridão aquática era um atributo da natureza e que era possível atravessar a nado naquele rio
que, na infância, tinha sido perigoso e ameaçador.
Um dia percebi que o rio não era um abismo, mas então eu já não era uma criança, nem
acreditava em todas as palavras dos mais velhos.
HATOUN, Milton. Um solitário à espreita – Crônicas. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.
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Questão 01
Essa crônica remete à aquisição do seguinte aprendizado feito de modo definitivo, pelo autor, na infância:
(A) medo de histórias sobre afogamentos.
(B) obediência aos desejos imperativos da mãe.
(C) descoberta da falta de talento para ser ator.
(D) aversão a ser fotografado ou filmado.

Questão 02
Ao fotografar o filho no centro da ponte estreita e precária de um rio de Manaus, a mãe desejava
(A) eternizar o riso infantil do filho em um lugar exótico.
(B) vangloriar-se do destemor do filho ainda tão criança.
(C) ensinar o filho a enfrentar desde cedo situações de risco.
(D) comprovar sua habilidade de fotógrafa amadora.

Questão 03
O medo do narrador, no momento de ser fotografado, quando criança, foi motivado pelo fato de
(A) não acreditar nos mais velhos como seus pais.
(B) ter aversão por ser fotografado ou filmado pela mãe.
(C) não saber nadar para salvar-se em caso de perigo.
(D) não ser capaz de sorrir diante de uma situação de risco.

Questão 04
Os fatos rememorados e analisados pelo cronista, no tempo presente, permitem-nos afirmar que ele
(A) nunca conseguiu superar o trauma infantil, apesar de ter se tornado um cidadão atuante e politizado.
(B) se tornou um homem corajoso, mas não eliminou de seu pensamento o medo infundado do rio.
(C) superou o trauma definitivo da infância gerado pela vaidade da mãe, mas tornou-se um adulto tímido.
(D) venceu o medo do rio, mas nunca perdoou os pais por obrigá-lo a desafiar o perigo em tenra idade.

Questão 05
Analise este período em destaque e identifique a opção em que as trocas de posição dos termos NÃO alteraram
o sentido original.
Quando a fotografia foi revelada e ampliada, minha expressão de pavor frustrou minha mãe, que desejava mostrar às
amigas a imagem do filho corajoso, rindo à beira de um abismo.[...]
(A) Quando a fotografia foi revelada e ampliada, minha expressão de pavor, que desejava mostrar às amigas a
imagem do filho corajoso, frustrou minha mãe, rindo à beira de um abismo.
(B) Minha expressão de pavor, quando a fotografia foi revelada e ampliada, frustrou minha mãe, que desejava
mostrar às amigas a imagem do filho corajoso, rindo à beira de um abismo.
(C) Minha expressão de pavor frustrou minha mãe, que desejava mostrar às amigas a imagem do filho
corajoso, rindo à beira de um abismo quando a fotografia foi revelada e ampliada.
(D) Rindo à beira de um abismo, quando a fotografia foi revelada e ampliada, minha expressão de pavor
frustrou minha mãe, que desejava mostrar às amigas a imagem do filho corajoso.
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Questão 06
No período O olho de vidro era também enorme, tudo era enorme naquela manhã de sol, inclusive meu
medo.[...], o narrador construiu seu relato através de orações que mantêm entre si uma relação sintática de
(A) subordinação.
(B) dependência.
(C) correlação.
(D) coordenação.

Questão 07
Quando meu pai se afastou, tive a impressão de que as margens do rio estavam muito longe [...].
Sobre o uso da preposição de, destacada nesse período, é possível afirmar que ele é
(A) adequado, mas desnecessário para a correção do período.
(B) inadequado e constitui um erro de regência verbal.
(C) adequado e necessário, segundo as regras de regência verbal.
(D) inadequado, porque reproduz na escrita uma forma coloquial .

Questão 08
o

Releia o 4 parágrafo do texto e assinale a sequência de palavras usadas pelo autor, a fim de se evitar a repetição
do vocábulo “crianças” e manter a coesão e a coerência entre os períodos.
(A) elas – pequenas vítimas – as
(B) infância – histórias de crianças – elas
(C) mergulhavam – apareciam – diziam
(D) suas – cinco anos – você

Questão 09
A classificação morfológica do termo que é semelhante à que ocorre em O fato é que eu jamais poderia ser ator, no
seguinte trecho:
(A) Eu ouvia histórias de crianças que tinham se afogado no rio Negro ou no Amazonas.
(B) Lembro o domingo em que fui com meus pais a um dos balneários de Manaus, um clube de campo.
(C) Um dia percebi que o rio não era um abismo, mas então eu já não era uma criança, nem acreditava em todas as palavras
dos mais velhos.
(D) [...] minha expressão de pavor frustrou minha mãe, que desejava mostrar às amigas a imagem do filho corajoso.

Questão 10
Não conseguia olhar para baixo, o rio era um abismo tenebroso.[...]
Se quiséssemos unir essas duas orações por meio de um conectivo, evidenciando a relação semântica existente
entre ambas, a conjunção deveria ser
(A) adversativa.
(B) explicativa.
(C) conclusiva.
(D) consecutiva.
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Estatuto dos Funcionários do Município de Nova Iguaçu

Questão 11
Sobre a disciplina normativa da posse, de acordo com o Estatuto dos Funcionários do Município de Nova
Iguaçu (Lei nº 2378 de 29 de dezembro de 1992), é CORRETO afirmar que
(A) a posse somente poderá dar-se mediante procuração específica, apenas nos cargos por nomeação.
(B) em se tratando de funcionário em licença, ou afastado por qualquer outro motivo legal, o prazo será
contado do início do impedimento.
(C) somente haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação, acesso ou ascenção, apenas por
publicação.
(D) ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato de provimento, prorrogável por mais 30
(trinta) dias, a requerimento do interessado.

Questão 12
O exercício de cargo em comissão exigirá de seu ocupante integral dedicação ao serviço, podendo o funcionário
ser convocado sempre que houver interesse da administração, ficando na forma do Estatuto dos Funcionários
do Município de Nova Iguaçu (Lei nº 2378 de 29 de dezembro de 1992) submetido, salvo exceções
regulamentares, ao seguinte regime de trabalho:
(A) 30 (trinta) horas semanais .
(B) 40 (quarenta) horas mensais.
(C) 40 (quarenta) horas semanais.
(D) 30 (trinta) horas mensais .

Questão 13
De acordo com o Estatuto dos Funcionários do Município de Nova Iguaçu (Lei nº 2378 de 29 de dezembro de
1992), quando invalidada a demissão de funcionário estável por decisão administrativa ou judicial, caberá,
com ressarcimento de todas as vantagens, o processo de
(A) reintegração.
(B) nomeação.
( C) recondução.
(D) reversão.

Questão 14
A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o funcionário fizer jus no mês
de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano, conforme o Estatuto dos Funcionários do Município de
Nova Iguaçu (Lei nº 2378 de 29 de dezembro de 1992).
Nesse sentido, é CORRETO afirmar que será considerada como mês integral, a fração igual ou
(A) superior a 16 (dezesseis) dias.
(B) inferior a 15 (quinze) dias.
(C) superior a 15 (quinze) dias.
(D) inferior a 16 (dezesseis) dias.
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Questão 15
Conceder-se-á ao funcionário licença, de acordo com o Estatuto dos Funcionários do Município de Nova
Iguaçu (Lei nº 2378 de 29 de dezembro de 1992), EXCETO
(A) por motivo de doença em pessoa da família.
(B) para tratar de interesses particulares.
(C) para atividade política.
(D) para viagem a lazer.

Lei Orgânica do Município de Nova Iguaçu

Questão 16
De acordo com a Lei Orgânica do Município de Nova Iguaçu, em caso de impedimento do Prefeito e do VicePrefeito, ou vacância do cargo, a administração municipal será assumida pelo
(A) vereador mais votado na eleição.
(B) Presidente da Câmara.
(C) candidato a prefeito segundo mais votado.
(D) vice-presidente da Câmara.

Questão 17
Compete ao Município instituir impostos, EXCETO sobre
(A) propriedade de veículos automotores.
(B) vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel.
(C) transmissão intervivos, a qualquer título por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou concessão
física.
(D) propriedade predial e territorial urbana.

Questão 18
De acordo com a Lei Orgânica do Município de Nova Iguaçu, pode-se afirmar que
(A) são poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Judiciário e o Executivo.
(B) o Município poderá se dividir, para fins exclusivamente administrativos, somente em distritos.
(C) são símbolos do Município a Bandeira, o Hino e o Brasão.
(D) o aniversário do Município é celebrado no dia 18 de outubro.

Questão 19
É CORRETO afirmar, acerca “Dos Orçamentos”, conforme disposto na Lei Orgânica do Município de Nova
Iguaçu, que
(A) é permitida a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos
orçamentários originais ou adicionais.
(B) os créditos especiais e extraordinários sem exceção terão vigência no exercício financeiro em que forem
autorizados.
(C) a despesa com o pessoal ativo e inativo do Município poderá exceder os limites estabelecidos em lei
complementar.
(D) a elaboração e a execução da lei orçamentária anual, das diretrizes orçamentárias e do plano plurianual
obedecerão às regras estabelecidas na Constituição da República, na Constituição do Estado e nas normas
de direito financeiro e orçamentário.
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Questão 20
É assegurado aos servidores públicos, conforme a Lei Orgânica do Município de Nova Iguaçu, o seguinte
direito:
I. isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder, ou entre
servidores dos Poderes Executivo e Legislativo.
II. licença, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e oitenta e três dias improrrogáveis, à
servidora gestante.
III. tempo de serviço público federal, estadual ou municipal computado integralmente para os efeitos de
aposentadoria e disponibilidade.
Logo, a alternativa correta contempla a(s) assertiva(s)
(A) I e III.
(B) I e II.
(C) II e III.
(D) I, somente.

Regimento Interno da Câmara de Nova Iguaçu

Questão 21
De acordo com o Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, em relação ao Projeto de Lei, é
INCORRETO afirmar o seguinte:
(A) Projeto de Lei é a proposição que tem por fim regular toda matéria de competência da Câmara e sujeita à
sanção do Prefeito.
(B) são de iniciativa popular os projetos de lei de interesse específico do Município, da Cidade ou de Bairros,
através da manifestação de pelo menos, 15% (quinze por cento) do eleitorado local, atendidas as
disposições regimentais.
(C) a iniciativa do Projeto de Lei pode ser do vereador, da mesa da Câmara, das Comissões Permanentes, do
Prefeito ou da população.
(D) nos projetos de iniciativa privativa do Prefeito não serão admitidas emendas que aumentam a despesa
prevista, ressalvadas as leis orçamentárias.

Questão 22
Sobre a liderança da Câmara dos Vereadores, segundo o Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova
Iguaçu, é CORRETO afirmar que
(A) os líderes permanecerão no exercício de suas funções até que nova indicação venha a ser feita pela
respectiva representação, sendo substituídos em suas faltas, licenças ou impedimentos, pelos vice-líderes,
até nova sessão legislativa.
(B) cabe aos vereadores agrupados por representações partidárias ou blocos parlamentares a escolha do líder,
exceto aqueles que tenham apenas um membro.
(C) a reunião de líderes, para tratar de assunto de interesse geral, realizar-se-á exclusivamente pelo Presidente
da Câmara.
(D) o líder além de suas atribuições regimentais possui outras atribuições, sendo vedado indicar à Mesa os
membros da bancada ou bloco para compor as Comissões.
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Questão 23
As Comissões Parlamentares de Inquérito destinar-se-ão a apurar irregularidades sobre fato determinado que
se incluam na competência municipal.
No que se refere às Comissões Parlamentares de Inquérito, de acordo com o Regimento Interno da Câmara
Municipal de Nova Iguaçu, é INCORRETA esta afirmativa.
(A) O Presidente da Câmara indicará os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, obedecida, tanto
quanto possível, a proporcionalidade partidária que será presidida pelo Vereador autor do requerimento
de sua criação.
(B) Nenhum vereador poderá assistir aos atos das Comissões Parlamentares de Inquérito.
(C) Considera-se relatório final o elaborado pelo Relator eleito, desde que aprovado pela maioria dos
membros da Comissão.
(D) Todos os atos e diligências da Comissão serão transcritos e autuados em processo próprio, em folhas
numeradas, datadas e rubricadas pelo Presidente, contendo também a assinatura dos depoentes, quando
se tratar de depoimentos tomados de autoridades ou de testemunhas.

Questão 24
Consoante o Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, sobre os Projetos de Resolução e de
Decreto Legislativo, é CORRETO afirmar que
(A) as Leis Ordinárias constituirão matéria de Decreto Legislativo.
(B) a iniciativa dos Projetos de Resolução será de competência exclusiva da Mesa.
(C) o Projeto de Decreto Legislativo é a proposição de competência privativa da Câmara, não sujeita à sanção
do Prefeito, e cuja promulgação compete ao Presidente da Câmara.
(D) constitui matéria de Projeto de Resolução, a concessão de licença ao Prefeito e a cassação do mandato de
Prefeito e Vice-Prefeito.

Questão 25
De acordo com o Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, aos vereadores é VEDADO
(A) desde a expedição do diploma, ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor
decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou, nela, exercer função remunerada.
(B) exercer o cargo, emprego ou função juntamente com o mandato, ainda que havendo compatibilidade de
horários.
(C) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia
mista, empresa concessionária ou permissionária de serviço público municipal, salvo quando o contrato
obedecer a cláusulas uniformes, desde a posse.
(D) desde a posse, ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo.
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Noções de Informática

Questão 26
No sistema operacional MS Windows 7, o recurso que possibilita a criptografia de todo disco rígido por meio
de inserção de senhas é o
(A) Bitlocker.
(B) Interface Aero.
(C) Keylogger.
(D) Readyboost.

Questão 27
Um usuário do MS Word 2010 ao editar um texto digitou as teclas de atalho CTRL + B.
Isso significa que ele acessou a operação para
(A) abrir outro arquivo já existente.
(B) alinhar o texto à direita.
(C) salvar o arquivo.
(D) justificar o texto.

Questão 28
Dois tipos de protocolos que atendem de forma direta aos serviços de correio eletrônico na internet são os
protocolos
(A) HTTP e NNTP.
(B) SMTP e POP3.
(C) RARP e ARP.
(D) SSL e ICMP.

Questão 29
No MS Excel 2010, a posição em uma planilha que representa a intersecção entre uma coluna (representada por
letras) e uma linha (representada por números) é denominada de
(A) acesso.
(B) função.
(C) fórmula.
(D) célula.

Questão 30
Um exemplo de serviço existente nos sistemas operacionais MS Windows mais atuais que serve para proteger
computadores contra malwares (softwares maliciosos) é o
(A) LibreOffice.
(B) Defender.
(C) Write.
(D) Youtube.

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU / CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
10

Nível Médio – Técnico em Fotografia – Prova “A”

Conhecimentos Específicos

Questão 31
Visor é o lugar na câmera onde o fotógrafo posiciona o olho para enquadrar o objeto. Na linguagem técnica, um
dispositivo óptico pode ser direto ou indireto.
As câmeras com visor indireto são chamadas de
(A) reflex.
(B) analógicas.
(C) compactas.
(D) digitais.

Questão 32
Obturador é o dispositivo que regula o tempo que o filme ou sensor deve ficar exposto à luz. Na prática, uma
referência importante para o uso do obturador é o movimento do objeto a ser fotografado.
Imagine uma criança andando de bicicleta na rua. O fotógrafo está parado, aponta a máquina para cena e fixa a
posição. A bicicleta vai ser registrada ao longo de todo o quadro do filme e o resultado será o que chamamos de
imagem
(A) contra luz.
(B) congelada.
(C) borrada.
(D) silhueta.

Questão 33
Enquanto o disparador não for acionado, o obturador fica fechado e a luz não entra na câmera. Quando ele é
acionado, normalmente numa fração de segundo, o filme ou sensor recebe mais ou menos luz, dependendo do
obturador usado.
Existem dois tipos de obturadores que são
(A) o de plano A e o de plano B.
(B) o Pentaprisma e o contínuo.
(C) o colorido e o preto e branco.
(D) o de plano focal e o concêntrico.

Questão 34
Objetivas são compostas por um grupo de lentes que captam e transmitem ao filme ou sensor os raios de luz
refletidos pelo objeto. Sua qualidade determina o grau de legibilidade da fotografia. Pode-se dizer que esse
papel lhe dá o status de parte mais importante da câmera.
As objetivas com distância focal superior à da objetiva normal têm campo de visão reduzido e são chamadas de
(A) objetivas grande-angulares.
(B) teleobjetivas.
(C) objetivas olho de peixe.
(D) objetivas macros.
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Questão 35
Além das lentes, outro elemento importante das objetivas é o Diafragma. Se o obturador determina o tempo em
que a luz entra em contato com filme ou sensor, o diafragma define com que intensidade os raios de luz
chegarão até lá.
Assim, pode-se afirmar que o diafragma é uma Iris variável que controla a quantidade de entrada de luz. Pode
ser mais aberto ou mais fechado.
Portanto, é considerado um diafragma fechado, o
(A) F: 1.8.
(B) F: 4.5.
(C) F: 5.6.
(D) F: 8.0.

Questão 36
Imagine uma cena em que o fotógrafo enquadra uma placa de trânsito a 10 metros da objetiva. Naturalmente,
teremos a mesma cena, enquadrados e em foco, por exemplo, um pipoqueiro a 8 metros (2 metros antes do
objeto focado) e uma casa a 15 metros (5 metros depois do objeto focado).
Essa faixa de nitidez, que engloba um espaço anterior e outro posterior ao objeto principal – o ponto de foco, é
chamada de
(A) profundidade de campo.
(B) sistema sem focagem.
(C) sistema de focagem.
(D) ponto de luz.

Questão 37
Ideal para amadores avançados e fotógrafos profissionais das áreas de jornalismo ou documentação social.
Possibilita a troca de objetivas, o que permite vários ângulos de visão e escala distintas. O visor enxerga através
da objetiva, não havendo, portanto, diferenças de leitura entre o que é visto e o que é fotografado. Elas aceitam
muitos tipos de acessórios para adaptar sua anatomia às mais diversas situações.
Essa é a descrição da seguinte máquina:
(A) câmera monorreflex 35 mm high-tech.
(B) monorreflex.
(C) câmeras reflex 35 mm.
(D) duplorreflex.

Questão 38
Existe uma versão especial para a medição da luz refletida e muito útil para ler a escala de luminosidade, caso
seja difícil se aproximar do objeto, ou quando se fotografa à pequena distância.
O fotômetro, que faz esse tipo de medição de luz, é o
(A) cabo de disparo.
(B) fotômetro manual.
(C) flashmeter.
(D) fotômetro de leitura pontual.
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Questão 39
Uma questão que envolve a arte da fotografia é que ela não tem um único inventor, mas vários pesquisadores
que, em um mesmo momento, pesquisavam a possibilidade de fixar uma imagem com ação da luz.
Um desses fotógrafos e pesquisadores foi o responsável pela primeira foto da história e se chamava
(A) Joseph Nicéphore Niepce.
(B) William Henry Fox Talbot.
(C) Louis Jacques Mandé Daguerre.
(D) Frederick Scott Archer.

Questão 40
O filme fotográfico é um material fotossensível à luz, composta por duas camadas.
O filme fotográfico é feito pelo seguinte elemento químico:
(A) brometo de potássio.
(B) sais de prata.
(C) carbono de sódio.
(D) hipossulfito de sódio.

Questão 41
O flash é um acessório que ajuda o fotógrafo, na ausência da luz. Temos os flashes manuais e automáticos. No
fotojornalismo, usa-se o flash basicamente para eliminar sombras e preencher lacunas deixadas pela luz
ambiente.
Na produção de uma foto próxima a uma parede, com flash, para eliminar sombra, se deve
(A) usar um ISO de baixa sensibilidade.
(B) posicionar o flash a zero grau.
(C) fechar o diafragma.
(D) usar a luz rebatida.

Questão 42
É a parte da câmera digital que captura luz para criar a imagem. Ele é composto de inúmeras células sensíveis à
luz, ou fotodiodos, sobre um pedaço de silício. Cada fotodiodo gera uma carga elétrica, quando é atingido por
uma partícula de luz que entra na câmera através da objetiva. Essa imagem é armazenada no cartão de
memória ou na memória da máquina.
Esse elemento da fotografia digital é o
(A) CCD.
(B) Histograma.
(C) Sensor.
(D) RGB.
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Questão 43
Na Fotografia digital, temos as capturas de imagem em arquivos.
O arquivo que oferece a melhor qualidade é o
(A) Bitt.
(B) JTPG.
(C) TIFF.
(D) RAW.

Questão 44
A luz é o elemento principal da fotografia. Assim, a forma espacial de um objeto só será revelada se ele estiver
numa posição tal que, ao ser atingido pela luz, as sombras permitam que vejamos o interior do seu contorno.
Logo, a transição das altas-luzes para sombra, que fica entre o preto e o branco, pode ser chamada de
(A) tom e gama tonal.
(B) face frontal da luz.
(C) luz secundária.
(D) direção da luz.

Questão 45
O princípio fundamental da fotografia colorida consiste na possibilidade de se reproduzir qualquer cor, a
partir das três cores primárias: vermelho, verde e azul. A luz branca, por exemplo, é composta por uma
combinação dessas três cores e, por isso, pode ser decomposta em cada uma delas.
Por esse motivo, essas três cores são denominadas de
(A) cores contíguas.
(B) síntese subtrativa.
(C) círculos das cores.
(D) primárias aditivas.

Questão 46
Num dia, a missão é fazer a foto de um político; no outro, registrar um jogo de futebol; no seguinte, um prédio
que vai ser tombado pode ser a cobertura de um show.
Dentro da fotografia, essa profissão é a de
(A) paparazzi.
(B) fotojornalismo.
(C) fotógrafo publicitário.
(D) fotógrafo de eventos.

Questão 47
Na fotografia, tem-se a distância focal que pode ser definida como
(A) a distância que separa o centro da objetiva, do pano focal.
(B) ponto focalizado.
(C) intensidade de fluxo.
(D) número “f “ do diafragma.
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Questão 48
Na cobertura de um Jogo de futebol, onde o objetivo principal é congelar a imagem dos jogadores, deve ser
usada a seguinte velocidade:
(A) V = “B”.
(B) V = 1/125.
(C) V = 1/500.
(D) V= 1/60.

Questão 49
Fotografia é comunicação e não existe comunicação sem conteúdo. Daí, a necessidade de o fotógrafo estar
antenado com as coisas do mundo, investir em sua cultura geral e atualização profissional. Essa formação geral
é decisiva para a construção de uma linguagem pessoal. Essa comunicação através da fotografia, já existe há
muito tempo.
O processo fotográfico, que deu origem ao anúncio oficial da descoberta da fotografia na França, denomina-se
(A) heliografia.
(B) daguerreótipo.
(C) fotossensível.
(D) calotipia.

Questão 50
O filme constitui-se de uma base plástica, geralmente de acetato de celuloses, flexível e transparente. Ele
também apresenta sensibilidade à luz, que pode ser mais ou menos sensível. A sigla ISO representa essa
sensibilidade na fotografia digital.
A I SO mais indicada para fazer fotojornalismo, sem auxilio do flash eletrônico, é
(A) ISO 400.
(B) ISO 100.
(C) ISO 90.
(D) ISO 50.
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Rascunho
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