
Concurso Público UFRN  
A vida é um sonho. Realize-o 

(Madre Teresa)  

 
 
 

 
 
 
 
 

Leia estas instruções: 
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado.  

2 

Este Caderno contém, respectivamente, uma proposta de Redação e 50 questões 

de múltipla escolha, assim distribuídas: 01 a 10  Língua Portuguesa; 11 a 20  

Legislação; 21 a 50  Conhecimentos Específicos. 

3 

Quando o Fiscal autorizar, verifique se o Caderno está completo e sem 

imperfeições gráficas que impeçam a leitura. Detectado algum problema, 

comunique-o, imediatamente, ao Fiscal.  

4 
A Redação será avaliada considerando-se apenas o que estiver escrito no espaço 

reservado para o texto definitivo na Folha de Redação fornecida pela Comperve. 

5 
Escreva de modo legível, pois dúvida gerada por grafia ou rasura implicará 

redução de pontos. 

6 
Cada questão de múltipla escolha apresenta quatro opções de resposta, das 

quais apenas uma é correta. 

7 
Interpretar as questões faz parte da avaliação, portanto não peça 

esclarecimentos aos fiscais. 

8 
A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada 

em material transparente.  

9 
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não 

destaque nenhuma folha. 

10 
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão 

considerados para efeito de avaliação. 

11 

Você dispõe de, no máximo, quatro horas e trinta minutos  para redigir o texto 

definitivo na Folha de Redação, responder às questões e preencher a Folha de 

Respostas. 

12 
O preenchimento da Folha de Respostas e da Folha de Redação é de sua inteira 

responsabilidade. 

13 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal este Caderno, a 

Folha de Respostas e a Folha de Redação. 
 

_________________________________________________________________________________  
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Assinatura do Candidato: ____________________________________________________________________ 
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Prova de Redação 
 

 
Com a popularização do uso da internet, publicar nas redes sociais tornou-se um dos hábitos 

mais frequentes na vida dos brasileiros, o que tem acarretado problemas como a viralização de 

notícias falsas, as chamadas fake news. Muitas vezes, o compartilhamento ind iscriminado de 

informações improcedentes gera transtornos e prejuízos ao alvo dessas publicações.  

 
 

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 

 

Considerando essa problemática e seus conhecimentos a respeito do tema, produza um artigo 

de opinião com o objetivo de defender um posicionamento sobre a seguinte questão:  
 

Internautas que compartilham fake news em redes sociais devem ser penalizados? 
 

 
 

 

 

INSTRUÇÕES 
 

 
 

 Seu artigo deverá atender às seguintes normas:  

 ser redigido no espaço destinado à versão definitiva  na Folha de Redação; 

 apresentar explicitamente um ponto de vista, fundamentado em, no mínimo, dois  
argumentos; 

 ser redigido na variedade padrão da língua portuguesa;  

 ser redigido em prosa (e não em verso);  

 conter, no máximo, 40 linhas; e 

 não ser assinado (nem mesmo com pseudônimo).  
 

 
ATENÇÃO 

 Será atribuída NOTA ZERO à redação em qualquer um dos seguintes casos:  

 texto com até 14 linhas;  

 fuga ao tema ou à proposta; 

 letra ilegível; 

 identificação do candidato (nome, assinatura ou pseudônimo);  

 texto que revele desrespeito aos direitos humanos ou que seja ofensivo ; e 

 artigo escrito em versos. 
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Língua Portuguesa            01 a 10 
 

 

As questões de 1 a 10 desta prova são baseadas no texto abaixo.  
 
 

Salas de aula transformando o sertanejo 

1º Ao longo de anos, o sertão do Rio Grande do Norte foi subjugado às intempéries da seca 

que expulsou milhares de sertanejos de suas origens em busca de água e sobrevivência. 

Numa revolução inimaginável para a maioria dos moradores das terras mais áridas do 

estado, cujas precipitações médias anuais são inferiores a 800 milímetros, a educação se 

tornou o meio de transformação social, cultural e econômica. Hoje, por entre os cactos que 

povoam a caatinga, surgem institutos federais, faculdades, universidades e a primeira Escola 

Multicampi de Ciências Médicas do Brasil. Em uma década, o número de instituições de 

ensino superior no estado cresceu 33,3% e expandiu o número de vagas em 125,38%. O 

sertão do flagelo da seca se transformou no chão das oportunidades e do resgate de 

sonhos.  

2º “Não existia perspectiva. Meu pai era analfabeto. Eu cresci estudando em escola pública e 

numa família carente”, relembra Anderson Fernandes, 26 anos, formado em Odontologia pela 

Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN-Campus Caicó). Nascido numa 

família que enfrentou inúmeras dificuldades ao longo dos anos, a falta de perspectiva de 

mudança não fez o estudante esmorecer, como se diz em Caicó. Formado há dois anos, hoje 

servidor público e aluno do Curso de Mestrado em Saúde Coletiva da Universida de Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN), Fernandes é apenas um exemplo dos milhares de jovens do 

interior do estado que se beneficiaram com o processo de interiorização da educação 

superior. De 2006 a 2016, o número de instituições de ensino desse perfil saiu das 21 para 

28, entre públicas e privadas, conforme dados mais recentes do Censo da Educação 

Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).  

3º A UERN, na qual Anderson Fernandes se formou, abriu os cursos de Odontologia e 

Enfermagem, em Caicó, em 2006. “A UERN tem papel crucial na interiorização do ensino 

superior. Ela foi pioneira na instalação de cursos da área da Saúde no Seridó”, destaca 

Álvaro Lima, diretor do Campus da UERN em Caicó. Desde então, os al unos que antes 

migravam para outras cidades potiguares ou até mesmo para a Paraíba passaram a 

permanecer em Caicó. 

4º Na mesma década, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte, o IFRN, multiplicou por 10,5 o número de unidades instaladas no estado. Em 2006, 

eram apenas duas – uma em Natal e outra em Mossoró. Hoje, 21 institutos oportunizam a 

entrada de milhares de alunos no ensino médio, no técnico, na graduação e na pós-

graduação.  

5º No âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), o processo de 

interiorização do ensino superior remonta à década de 1970, com a abertura dos cursos de 

Letras, Administração, Estudos Sociais, Pedagogia, História e Engenharia de Minas em 

Caicó. Naquela época, os cursos eram ministrados num prédio cedido pela Diocese de 

Caicó. Anos depois, com a inauguração do Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES), 

com três blocos de aulas num terreno de 10 hectares, ocorreu a ampliação do número de 

graduações e de professores e a expansão das atividades para a cidade vizinha, Currais 

Novos.  

6º No Oeste do Rio Grande do Norte, a Universidade Federal Rural do Semi -Árido (UFERSA) 

iniciou um processo de expansão com a transformação em universidade federal em 2005. 

Antes, funcionava como Escola Superior de Agricultura de Mossoró (ESAM). Desde então, 

criou novos cursos e abriu três campi avançados em Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros. 

Na atualidade, a UFERSA oferece 22 cursos de graduação e 24 de pós -graduação. A 

comunidade estudantil é de 10.345 alunos somente nos cursos presenciais. “A interiorização 
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do ensino superior pode ser considerada o maior programa de inclusão do G overno Federal, 

na medida em que tem levado pesquisa, ensino e desenvolvimento a locais que antes 

estavam longe de grandes centros universitários. A UFERSA é um profícuo exemplo disso”, 

declara o reitor José de Arimatea de Matos.  

7º Expandir a interiorização do Ensino Superior, principalmente nos cursos da área da Saúde, 

deve ser uma meta prioritária da UFRN. Um dos objetivos da Escola Multicampi de Ciências 

Médicas é ter, em seu quadro, 86 docentes. Para isso, alguns desafios deverão ser 

vencidos. Um deles é o financeiro. Em comum, a UERN, a UFERSA e a UFRN sofrem com a 

falta de recursos. O custeio para o Curso de Medicina de Caicó, por exemplo, foi zerado em 

2018. Por ano, de acordo com George Dantas de Azevedo, a UFRN repassa R$ 1,3 milhão 

para pagamento de despesas básicas.  O desafio deste ano será financiar o internato dos 

estudantes da primeira turma, iniciada em 2014, que migrarão para a prática acadêmica no 

Hospital Universitário Ana Bezerra, em Santa Cruz. Na UERN, o orçamento aprovado para 

este ano é R$ 71 milhões menor que o previsto para 2017.  
 

 

Disponível em: <http://blog.tribunadonorte.com.br/umnovosertao/>. Acesso em: 05 jul. 2018. [Excerto adaptado]  

 

01. O propósito comunicativo principal do texto é  

A) persuadir o leitor a assumir que a interiorização do ensino superior no Rio Grande do 
Norte é uma forma de transformar a vida do sertanejo.  

B) informar o leitor sobre as transformações ocorridas no sertão do Rio Grande do Norte em 
decorrência da interiorização do ensino superior.  

C) informar o leitor acerca da expansão e da diversificação do ensino superior no Brasil e, em 
especial, no sertão do Rio Grande do Norte.  

D) persuadir o leitor a assumir que a diminuição dos recursos destinados ao ensino superior 
no Rio Grande do Norte pode causar prejuízos à vida do sertanejo.  

 

02. Da relação entre título e texto, depreende-se 

A) um argumento.   C) uma constatação. 

B) uma suposição.    D) um contra-argumento. 
 

03. A progressão do texto ocorre da seguinte forma: 

A) 1º parágrafo apresenta a temática; 2º, 3º, 4º, 5º e 6º parágrafos desenvolvem a temática; 
7º parágrafo avalia a temática.  

B) 1º parágrafo apresenta a temática; 2º, 3º, 4º e 5º parágrafos desenvolvem a temática; 6º e 
7º parágrafos avaliam a temática.  

C) 1º e 2º parágrafos apresentam a temát ica; 3º, 4º, 5º e 6º parágrafos desenvolvem a 
temática; 7º parágrafo avalia a temática.  

D) 1º e 2º parágrafos apresentam a temática; 3º, 4º e 5º parágrafos desenvolvem a temática; 
6º e 7º parágrafos avaliam a temática.  

 

04. No texto, entrecruzam-se, prioritariamente, as sequências 

A) descritiva e explicativa.   C) narrativa e explicativa.  

B) narrativa e argumentativa.    D) descritiva e argumentativa. 
 

05. A linguagem empregada no texto tende 

A) à conotação e ao registro informal, em desconformidade com o gênero discursivo.  

B) à denotação e ao registro informal, em desconformidade com o gênero discursivo.  

C) à conotação e ao registro formal, em conformidade com o gênero discursivo.  

D) à denotação e ao registro formal, em conformidade com o gênero discursivo.  
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Para responder às questões 06, 07, 08, 09 e 10, considere o excerto transcrito abaixo.  
 

“Não existia perspectiva[1]. Meu pai era analfabeto. Eu cresci estudando em escola 

pública e numa família carente”, relembra[2] Anderson Fernandes, 26 anos, formado em 

Odontologia pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN -Campus Caicó). 

Nascido numa família que enfrentou inúmeras dificuldades ao longo dos anos, a falta de 

perspectiva de mudança não fez o estudante esmorecer, como[3] se diz em Caicó. 

Formado há dois anos, hoje servidor público e aluno do Curso de Mestrado em Saúde 

Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Fernandes é apenas 

um exemplo dos milhares de jovens do interior do estado que se beneficiaram com o 

processo de interiorização da educação superior. De 2006 a 2016, o número de 

instituições de ensino desse perfil saiu das 21 para 28, entre públicas e privadas, 

conforme dados mais recentes do Censo da Educação Superior do Institut o Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).  

 

06. Sobre o uso da pontuação, afirma-se corretamente: 

A) a primeira vírgula poderia ser substituída por ponto-e-vírgula. 

B) os dois primeiros pontos poderiam ser substituídos por vírgulas. 

C) os parênteses poderiam ser substituídos por aspas.  

D) a última vírgula poderia ser substituída por um ponto.  

 

07. No trecho, há 

A) apenas uma citação de discurso alheio, sendo ela sob forma de discurso direto.  

B) três citações de discurso alheio, duas sob forma de discurso direto e uma sob forma de 
ilha textual. 

C) apenas uma citação de discurso alheio, sendo ela sob forma de discurso indireto.  

D) três citações de discurso alheio, uma sob forma de discurso direto e duas sob forma de 
modalização em discurso segundo. 

 

08. Na oração em que surge, o elemento linguístico [1] funciona como 

A) sujeito. 

B) objeto direto. 

C) predicativo. 

D) adjunto adnominal. 
 

09. O elemento linguístico [2] possibilita depreender que a informação por ele introduzida  

A) é uma prática impensada na vida do seu enunciador.  

B) não é comum na vida do seu enunciador.  

C) não é novidade na vida do seu enunciador.  

D) é uma situação incômoda na vida do seu enunciador.  
 

10. No contexto em que surge, o elemento linguístico [3] é uma 

A) preposição e estabelece uma relação de concessão.  

B) conjunção e estabelece uma relação de conclusão.  

C) preposição e estabelece uma relação de consequência.  

D) conjunção e estabelece relação de conformidade.  
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Legislação              11 a 20 
 

 

11. De acordo com as normas expressas no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da 
União (Lei nº 8.112/90), os cargos públicos são criados por  

A) lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento 
em caráter efetivo ou em comissão. 

B) decreto, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para 
provimento em caráter efetivo ou temporário.  

C) lei, com denominação própria e remuneração paga pelos cofres públicos, para provimento 
em caráter temporário ou em comissão. 

D) decreto, com denominação própria e remuneração paga pelos cofres públicos, para 
provimento em comissão ou em caráter efetivo.  

 

12. Um servidor lotado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte está no período de 
estágio probatório. Nos termos estabelecidos na Lei nº 8.112/90, pode ser concedida a esse 
servidor, desde que preenchidos os requisitos legais, a  

A) licença para capacitação. 

B) licença para tratar de interesses particulares.  

C) licença para atividade política.  

D) licença para desempenho de mandato classista.  

 

13. Considerando o que expressamente dispõe o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis 
da União (Lei nº 8.112/90), analise as afirmativas abaixo.  

 

I 
O valor do auxílio-moradia não poderá superar vinte e cinco por cento da remuneração 
de Ministro de Estado. 

II 
Poderá ser concedido auxílio-moradia ao servidor quando seu cônjuge ou 
companheiro não ocupe imóvel funcional. 

III 
No caso de falecimento, exoneração, colocação de imóvel funcional à disposição do 
servidor ou aquisição de imóvel, o auxílio-moradia continuará sendo pago por dois 
meses. 

IV 
Auxílio-moradia é uma gratificação prevista em lei, paga mensalmente ao servidor, 
como forma de compensação pelas despesas com moradia e transporte.  

Das afirmativas, estão corretas  

A) II e IV.  B) III e IV.  C) I e II.  D) I e III. 
 

14. O Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/90)  prevê como 
direito do servidor, desde que preenchidos os requisitos legais, a Licença para Capacitação. 
De acordo com as expressas disposições previstas na referida lei, essa licença poderá ser 
concedida por até 

A) três meses, sem a remuneração do cargo.  

B) quatro meses, sem a remuneração do cargo.  

C) três meses, com a remuneração do cargo.  

D) quatro meses, com a remuneração do cargo.  

 

15. À luz do que estabelece o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 
8.112/90), a penalidade de advertência terá seu registro cancelado após o decurso de  

A) dois anos de efetivo exercício, independentemente de nova prática de infração disciplinar 
pelo servidor. 

B) três anos de efetivo exercício, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova 
infração disciplinar. 

C) três anos de efetivo exercício, independentemente de nova prática de infração disciplinar 
pelo servidor. 

D) dois anos de efetivo exercício, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova 
infração disciplinar. 
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16. Um servidor lotado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte procedeu de forma 

desidiosa no exercício das atribuições do cargo. Para essa conduta, a Lei nº 8.112/90 prevê 

a penalidade disciplinar de  

A) suspensão.    C) advertência. 

B) demissão.   D) multa. 
 

17. Uma servidora requereu o auxílio-natalidade em razão de nascimento de um filho. Nos termos 

dispostos no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/90), esse 

benefício lhe será concedido em quantia equivalente ao  

A) maior vencimento do serviço público, inclusive no caso de natimorto . 

B) maior vencimento do serviço público, salvo no caso de natimorto . 

C) menor vencimento do serviço público, salvo no caso de natimorto.  

D) menor vencimento do serviço público, inclusive no caso de natimorto.  
 

18. Considerando as disposições expressas na Lei nº 9.784, 29 de janeiro de 1999, analise as 

afirmativas abaixo. 
 

I 

O direito da Administração de revogar os atos administrativos de que decorram efeitos 

favoráveis para os destinatários decai em dez anos, contados da data em que foram 

praticados. 

II 
No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da 

percepção do primeiro pagamento.  

III 

A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de 

legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, 

respeitados os direitos adquiridos.  

IV 
Em decisão na qual se evidencie lesão ao interesse público, os atos que 

apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração.  

Das afirmativas, estão corretas  

A) I e IV.  B) II e IV.  C) I e III.  D) II e III. 

 

19. Segundo dispõe a Lei nº 9.784/99, das decisões administrativas cabe recurso, em face de 

razões de legalidade e de mérito. Nos termos da referida lei, o prazo para interposição de 

recurso administrativo, contado a partir da ciência ou da divulgação oficial da decisão 

recorrida, é de 

A) dez dias, salvo disposição legal específica.  

B) cinco dias, salvo disposição legal específica.  

C) três dias, salvo disposição legal específica. 

D) quinze dias, salvo disposição legal específica.  

 

 

20. Nos termos da lei que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública 

Federal (Lei nº 9.784/99), os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial,  

A) excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.  

B) incluindo-se na contagem o dia do começo e o do vencimento.  

C) incluindo-se na contagem o dia do começo e excluindo-se o do vencimento. 

D) excluindo-se da contagem o dia do começo e o do vencimento.  
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Conhecimentos Específicos           21 a 50 
 

 

21. Em produções de natureza dramática, diversas técnicas de iluminação podem ser utilizadas. 

Nesse sentido, a técnica que consiste em concentrar a luz no personagem, destacando -o de 

um fundo sem iluminação (simples e escuro), é a  

A) Cameo Lighting.   C) Cross Lighting. 

B) Hard Lighting.    D) Low Lighting. 

 

22. Existem três posições importantes para iluminar dentro do estúdio, as quais possibilitam uma 

gama de variações luminosas, devido a outros fatores também variáveis para a definição de 

um projeto de luz, como: definições angulares de escolha do iluminador, quantidade e 

qualidade dos equipamentos disponíveis e estrutura do espaço onde será desenvolvida a 

cena. Essas três posições são: 

A) ataque, compensação e preenchimento.  

B) disparo, frontalidade e preenchimento. 

C) frontal, lateralidade e preenchimento.  

D) frontalidade, lateralidade e compensação.  
 

23. Em programas de televisão, é comum se utilizar a técnica de iluminação denominada 

Chroma-key. Nessa técnica, a iluminação da área de Chroma-key deve ser  

A) a mais intensa possível e preferencialmente iluminada com conjuntos de floodligths.  

B) a mais uniforme possível e preferencialmente iluminada com conjuntos de floodlights.  

C) a mais uniforme possível e preferencialmente iluminada com conjuntos de spotlight.  

D) a mais intensa possível e preferencialmente iluminada com conjuntos de spotlight.  
 
24. As luzes no estúdio recebem nomenclaturas que identificam a sua posição em relação ao 

objeto. Nesse sentido, a luz direcional que fica na parte de trás de um dos lados do objeto e 

que tem como função principal destacar e definir todo o seu lado, separando -o do fundo, é a 

A) back light.  C) kicker light.  

B) side light.   D) backgound light. 
 
25. Na iluminação fotográfica, existem diversos princípios a serem observados para se obter o 

resultado desejado. O mais básico desses princípios é estabelecido quando se usam 

A) 3 pontos de luz na configuração de arco sem a necessidade de ajustar as suas posições e 
suas angulações. 

B) 3 pontos de luz na configuração de triângulo sem a necessidade de ajustar as suas 
posições e suas angulações. 

C) 3 pontos de luz na configuração de arco e se ajustam as suas posições e suas 
angulações. 

D) 3 pontos de luz na configuração de triângulo e se ajustam as suas posições e suas 
angulações. 

 
26. Existem diversas possibilidades para se iluminar um corpo apenas modificando sua def inição 

angular. Assim, um bom projeto de luz deve conter a definição angular de cada refletor. 

Dentre essas diversas possibilidades, a iluminação de luz ribalta é  

A) frontal em 60 graus. 

B) de cima para baixo em 90 graus. 

C) lateral em 75 graus. 

D) de baixo para cima em 90 graus. 
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27. A luz dura ou direta é a qualidade da luz que ocorre quando o foco atinge diretamente um 

objeto. Isto posto, considere as características abaixo.  
 

I É altamente direcionável, podendo ser restringida e localizada.  

II 
Pode ser produzida por uma fonte relativamente pequena em relação ao assunto a ser 
iluminado. 

III É irradiada em linha curva, incidindo difusa sobre o assunto.  

IV 
As sombras produzidas não são delineadas e não revelam o contorno e a textura das 
superfícies. 

São características da luz dura 

A) I e II.  B) III e IV.  C) I e IV.  D) II e III. 
 

28. Para elaborar uma luz a pino, com um Fresnel de 1.000 W em um personagem dentro do 

estúdio, é necessário compreender o processo das sombras e dos contrates. Se desejar criar 

o efeito de luz a pino nas condições descritas, o iluminador precisa angular o refletor a  

A) 75º.   C) 60º. 

B) 90º.   D) 0º.  

 

29. Na luz difusa, a intensidade diminui em relação ao assunto a ser iluminado. Em razão disso, 

esse tipo de luz 

A) pode ser usada para substituir a luz dura.  

B) procura simular a iluminação natural de um dia claro, ao ar livre.  

C) é facilmente restringível, atingindo áreas adjacentes. 

D) funciona como luz de modelação por destacar bem o assunto em meio ao cenário.  

 

30. Os equipamentos eletrônicos se comunicam por meio de protocolos e interconexões. O 

protocolo de comunicação utilizado pela maioria dos dimmers é o 

A) RS232.    C) DMX512.  

B) IPV6.     D) LPT1. 

 

Para responder às questões 31 e 32, considere o texto abaixo. 

Os refletores dos estúdios de TV estão divididos em dois grandes grupos: os floodligths e 

os spotlights. Diante da variedade de refletores, muitas vezes, fica a cargo do operador de 

luz escolher o mais adequado a cada cena.  

 

31. Um dos refletores floodligths mais populares que tem como característica o formato de 

panela é o 

A) scoop. 

B) Fresnel. 

C) setligth. 

D) PC. 

 

32. São exemplos de refletores floodlights e spotlights, respectivamente,  

A) o Fresnel e o elipsoidal. 

B) o ciclorama e o stripligth. 

C) o elipsoidal e o softlight.  

D) o stripligth e o Fresnel. 

 

 



12              Concurso Público UFRN  Edital 16/2018  Operador de Luz  A vida é um sonho. Realize-o. 

33. Considere o texto abaixo. 

É usado para criar uma iluminação soft, porém, com uma definição focal larga. Indicado 

tanto para key light quanto para fill light. Geralmente, é encontrado com lâmpadas de 

potências variadas: 300 W, 500 W, 1000 W. É bastante utilizado também em gravações  de 

"externas" devido a sua maleabilidade.  

O texto refere-se ao refletor 

A) set light. 

B) Fresnel. 

C) plano convexo. 

D) sungun. 

 

34. As lâmpadas HMI são muito sensíveis, e alguns cuidados têm de ser tomados a fim de 

garantir sua vida útil. Um desses cuidados consiste em 

A) utilizá-las em equipamentos dimerizáveis.  

B) ligá-las em tensões inferiores à sua tensão nominal.  

C) limpá-las após o manuseio, retirando as impressões digitais.  

D) associá-las às gelatinas de proteção evitando o contato direto.  

 

35. O refletor do tipo Fresnel é um dos instrumentos de iluminação mais úteis. Esse tipo de 

equipamento é encontrado nos teatros, nos estúdios de TV e no cinema. A respeito do refletor 

Fresnel, considere as afirmativas abaixo.  
 

I Utilizam lâmpadas halógenas com base roscável.  

II As abas externas são chamadas "Barn Doors".  

III 
O ajuste do foco do feixe de luz pode ser realizado por meio de um botão rotativo que 
afasta ou aproxima a lâmpada. 

IV Não é possível a sua utilização com lâmpadas superiores a 1000 W. 

Em relação às características do refletor Fresnel, estão corretas as afirmativas   

A) II e III.    C) I e II. 

B) III e IV.   D) I e IV. 
 
36. Devido à falta de recursos e equipamentos adequados, muitas vezes, nos estúdios de TV, 

são utilizados algumas “técnicas” e alguns materiais de baixo custo, desde que preservem a 

segurança, para se obter um determinado efeito na iluminação. Isto posto, anal ise os itens 

abaixo. 
 

I 
Usar prendedores de roupa de plásticos para prender os difusores nos refletores de 
alta potência. 

II 
Utilizar papel celofane a fim de corrigir a temperatura de cor em lâmpadas acima de 1 
kW. 

III Utilizar cartolina e papel alumínio bem amassado para rebater a luz.  

IV 
Deixar a luz mais difusa utilizando papel vegetal como difusor em refletores de baixa 
potência. 

Dentre as afirmativas, estão corretas  

A) III e IV. 

B) I e IV. 

C) II e III. 

D) I e II. 
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37. Considere o texto abaixo. 

Acessório composto de armações retangulares geralmente confeccionado em tecido 

resistente ao calor ou em finas chapas de aço.  É utilizado em tripés e tem como objetivo 

principal evitar que a luz incida sobre uma determinada área do estúdio.  

O texto refere-se ao 

A) barn doors.   C) C-clamp. 

B) flag.    D) Patch. 

 
38. Diversos equipamentos podem ser utilizados para a elaboração e a execução de um plano de 

luz. A esse respeito, considere as afirmativas abaixo.  
 

I 
Equipamentos convencionais geralmente utilizam lâmpadas de 550 V assim como a 
saída dos racks das mesas de iluminação.  

II 
Porta-filtros são acessórios instalados na frente das lentes de um refletor cuja função 
é oferecer suporte para os filtros.  

III 
Trafos são as fontes principais de distribuição das tensões por canais. Na maioria das 
mesas analógicas, eles têm 6 canais com 4 entradas (tomadas) de 1000 W.  

IV 
Bandeiras são acessórios instalados na frente das lentes de um refletor, constituídos, 
geralmente, de quatro abas móveis, utilizados para recortes de luz retangulares.  

Dentre as afirmativas, estão corretas  

A) I e II.  B) III e IV.  C) II e IV.  D) I e III. 
 
39. Uma expressão bastante utilizada nos estúdios de TV é a “afinação da luz”, que consiste em 

corrigir os pontos focais de um objeto, de uma determinada área ou de algum efeito de luz. 

Para isso, o operador de luz deve utilizar como apoio, preferencialmente, o 

A) viewfinder da câmera do estúdio.   C) luxímetro. 

B) fotômetro.      D) monitor de vídeo do estúdio.  

 

Para responder às questões 40, 41 e 42, considere a situação abaixo. 

 
Em um estúdio, foi entregue ao operador de luz um refletor com a seguinte etiqueta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Trata-se de um refletor de luz 

A) quente com 220 V de corrente.   C) quente com 1000 W de potência.  

B) fria com 220 V de corrente.    D) fria com 1000 W de potência. 
 
41. O diretor de fotografia solicitou ao operador de luz que ligasse o refletor de modo a reduzir 

aproximadamente 50% da sua potência luminosa. Sabe-se que o estúdio de TV não possui 

equipamento que possa realizar esse ajuste. Portanto, para atender à solicita ção do diretor, o 

operador pode ligar o refletor em uma tomada com tensão de  

A) 110 volts, sem que haja alteração na corrente.  

B) 110 volts, entretanto a corrente irá se elevar.  

C) 500 volts, entretanto a corrente irá se elevar.  

D) 500 volts, sem que haja alteração na corrente. 
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42. Caso deseje utilizar um equipamento capaz de reduzir aproximadamente 50% da potência 

luminosa do refletor, o estúdio deverá providenciar a aquisição de um 

A) sungun.    C) rebatedor. 

B) transformador.   D) dimmer. 

 

43. A direção de engenharia da TV Universitária entregou ao operador de luz um refletor do tipo 

Fresnel, com as seguintes especificações: 220 Volts, 600 Watts e 2,5 Amperes. Essas 

especificações correspondem, respectivamente, a  

A) potência, tensão e corrente.    C) tensão, corrente e potência.  

B) potência, corrente e tensão.    D) tensão, potência e corrente.   

 

44. A respeito da temperatura de cor, analise as afirmativas abaixo.  
 

I 
A temperatura de cor não está diretamente relacionada com a temperatura física da 
lâmpada. 

II 
Por padrão, a temperatura de cor para ambientes internos é de 5600 K e, para 
ambientes externos, é de 3200 K. 

III 
Em temperaturas de cor mais elevadas, acima de 5500 K, a luz tende a ser mais 
azulada. 

IV 
É possível misturar diversas luzes com temperaturas de cor diferentes, entretanto, 
elas devem ser de igual intensidade.  

Dentre as afirmativas, estão corretas  

A) I e II.  B) II e IV.  C) I e III.  D) III e IV. 

 

45. Na iluminação, as cores primárias e secundárias são diferentes das cores da aquarela devido 

à física da luz que se materializa. As cores primárias, quando misturadas, resultam nas cores 

secundárias: 

A) verde, amarelo e ciano. 

B) azul, vermelho e verde. 

C) magenta, vermelho e ciano. 

D) amarelo, magenta e ciano. 

 

46. Dependendo do tipo, lâmpadas emitem luz em variadas temperaturas de cor. No estúdio de 

TV, as câmeras necessitam de um ajuste a fim de adequá-las à iluminação. Esse ajuste é 

chamado de 

A) abertura do diafragma. 

B) balanço do branco. 

C) correção de shutter. 

D) ajuste de TBC. 
 
47. Para a correção de cor, são utilizados corretivos diferentes a depender de as gravações 

serem internas e externas.  Assim, as gelatinas CTB (Color Temperature Blue) servem para 

equalizar a temperatura de cor, por exemplo, em 

A) uma sala onde a visibilidade é pequena e o corretivo atua dando maior visibilidade.  

B) uma sala onde a luz externa está sendo usada associada a fresnéis com luzes de 
tungstênio. 

C) uma gravação em campo de futebol utilizando set light com filtro âmbar. 

D) uma gravação externa utilizando lâmpadas de tungstênio com filtro âmbar.  
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48. Dois fresnéis com gelatinas diferentes foram utilizados para uma cena em estúdio. Em um, foi 

utilizada a gelatina de cor vermelha e, em outro, a de cor verde. Os refletores estavam em 60 

graus frontais e iluminavam uma atriz. A sombra que se forma mostra uma cor secund ária, 

que é 

A) azul. 

B) amarela. 

C) magenta. 

D) ciano. 

 

49. Quando se fala em cores, fala-se, na verdade, de luz. Na natureza, são encontrados dois 

sistemas cromáticos: o sistema aditivo e o sistema subtrativo. A esse respeito, analise as 

afirmações abaixo. 
 

I 
O sistema aditivo é aquele formado pelas três cores primárias da luz decompostas a 
partir da luz branca solar que é a fonte natural de luz no planeta terra.  

II 
A decomposição das cores primárias da luz branca num prisma acontece devido às 
diferenças de comprimento de onda de cada cor, que vão do vermelho ao verde.  

III 
O olho humano consegue perceber cores que possuem comprimentos de onda que 
vão de 380 a 780 nm. Abaixo de 580, estão os raios ultravioleta e, acima de 780 nm, a 
radiação infravermelha. 

IV 
O sistema subtrativo leva esse nome tendo em vista que a mistura de suas cores 
primárias tende ao preto, ou seja, ausência de luz.  

Dentre as afirmativas, estão corretas  

A) I e IV. 

B) I e II 

C) II e III. 

D) III e IV. 

 

50. Para responder a esta questão, considere a imagem 

ao lado capturada de uma cena do filme “Bastardos 

Inglórios”, de Quentin Tarantino (2009).  

Na imagem, o plano utilizado foi  

A) plano aéreo. 

B) contra Plano. 

C) contra Plongée. 

D) plano médio. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


