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PORTUGUÊS 

 
Leia a tirinha para responder às questões de 01 a 03: 
 

 
 

QUESTÃO 01 

Não podemos inferir sobre a tirinha acima: 
 
A) Mafalda e Susanita conversavam sobre as transformações 

ocorridas no universo feminino e o papel da mulher na 
sociedade; 

B) Susanita compreende que a mulher moderna tem pretensões 
bem diferentes das mulheres de antigamente e, por isso ela 
quando crescer terá outras escolhas; 

C) Até o terceiro quadrinho, Mafalda, pela sua expressão facial, 
parece contente com as ideias da amiga; 

D) No último quadrinho, Mafalda demonstra, pela expressão 
facial, que está decepcionada com a afirmação da amiga; 

E) A tirinha mostra que acabamos repetindo os valores e 
costumes de nossos antepassados, apenas de uma forma 
mais modernizada. 

 

QUESTÃO 02 

No primeiro quadrinho, na oração: “Tem razão, Mafalda”. A 
vírgula foi usada para: 
 
A) Para separar o sujeito do predicado; 
B) Para isolar o aposto; 
C) Para isolar o adjunto adverbial; 
D) Para separar uma palavra explicativa; 
E) Para isolar o vocativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03 

No terceiro quadrinho: “Portanto, não vou cair na mediocridade do 
corte e costura!” A conjunção portanto tem valor semântico de: 
 
A) Adição; 
B) Explicação; 
C) Conclusão; 
D) Oposição; 
E) Condição. 
 

QUESTÃO 04 

Marque a opção em que a frase foge à norma padrão: 
 
A) Para mim, resolver esta prova é fácil; 
B) O ônibus chegou meio-dia e meia; 
C) Ele era o escritor de cujo artigo gostei; 
D) Sentia desolados o coração e a alma; 
E) Entregar-te-ei o convite pessoalmente. 
 

QUESTÃO 05 

Observe o anúncio:  
 

 
AINDA ESTAR PARA NASCER UMA MULHER QUE NÃO 

GOSTE DE RECEBER FLORES 
 

 
O Verbo destacado está no tempo e no modo: 
 
A) Presente do subjuntivo; 
B) Presente do indicativo; 
C) Pretérito imperfeito do indicativo; 
D) Imperativo negativo; 
E) Pretérito mais que perfeito do indicativo. 
 

Anotações 
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MATEMÁTICA 

 

QUESTÃO 06 

Leia as informações e resolva a questão. 
 

Você já deve ter ouvido muitas histórias de terror, daquelas que os adultos contam quando querem que a gente fique com medo e vá pra 
cama mais cedo. Mas e quando as histórias parecem reais?... A Coleção Goosebumps é de deixar qualquer um arrepiado e grudado na 
leitura. Acho melhor você ler todos os 18 livros da série, senão!...  
 

   
 

SUPER OFERTA: R$ 24,00 cada. 
PROMOÇÃO: Na compra de 3 ou mais livros desta coleção, pague ¼ do valor total de entrada  e divida o restante em 3 vezes iguais sem 
juros. 
 

Veja o preço de outros livros: 
 

 
         R$30,00               R$8,00            R$36,00                     R$1,50 
 

Marque a alternativa correta sobre a comparação entre os preços destes livros e dos livros da coleção Goosebumps: 
 

A) Um livro Goosebumps custa 2/3 do preço do “Diário da Princesa”; 
B) 3/5 do preço de “Você é tão esperto quanto pensa?” equivale ao preço de um livro Goosebumps; 
C) “O alienista” custa 1/4 do preço de um livro Goosebumps; 
D) O livro Mil cores custa mais de 1/10 do valor de um livro da coleção Goosebumps; 
E) O livro “O alienista é o mais barato de todos. 
 

QUESTÃO 07 

Leia as informações sobre os impostos que pagamos quando compramos alguns produtos e responda à questão. 
 

 
 

Marque a alternativa falsa sobre o pagamento de impostos sobre os produtos mostrados: 
 

A) O número decimal que equivale à porcentagem de impostos em um livro está entre 0,1 e 0,2; 
B) Mais de 3/4 do preço de um perfume correspondem aos impostos; 
C) Metade do preço de uma joia equivale aos impostos; 
D) 2/3 do valor pago por um celular são impostos pagos ao governo; 
E) Paga-se mais imposto, no Brasil, em perfume. 
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QUESTÃO 08 

Leia a tabela e responda à questão. 
 

 
 
De acordo com as informações da tabela, marque a afirmativa correta: 
 
A) O número de pessoas que visita Fernando de Noronha em uma semana é o mesmo que o número de pessoas que visita Machu Picchu 

em 1 dia; 
B) A visitação anual de Pompeia na época da reportagem era, aproximadamente, quatro vezes maior do que a visitação anual de Machu 

Picchu; 
C) A visitação em Pompeia deve diminuir em 900.000 pessoas ao ano; 
D) Machu Picchu recebe em um ano o equivalente ao número de turistas que visita Fernando de Noronha em 3 anos; 
E) O turismo, no Brasil, é o maior dentre os países citados. 
 

QUESTÃO 09 
Leia os gráficos e responda à questão. 
 

VILÕES COM PENAS AMEAÇAM A SEGURANÇA DO ESPAÇO AÉREO 
 

   
 
Observando os gráficos podemos dizer que 
 
A) O urubu é a ave que menos se choca contra aviões; 
B) Somando-se os choques de aviões com garças, gaviões, corujas e pombos ainda não teremos o número de choques que ocorrem com 

quero-quero; 
C) Há o dobro de choques de carcarás em relação ao número de choques com corujas; 
D) Na maioria dos choques entre aves e aviões, não se sabe dizer qual foi a ave; 
E) O gavião é a ave que menos prejudica o ser humano. 
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QUESTÃO 10 

Facebook, Twitter, Googlebuzz e Orkut são redes sociais. O Twitter já bateu a marca de 100 milhões de usuários no mundo, com mais de 
10 milhões de usuários no Brasil. Releia algumas informações do Banco de dados que comparam os números de usuários do Twitter com 
outras redes sociais. Usuários são as pessoas que se cadastraram nessas redes. 
 

 
 
Marque a afirmativa verdadeira de acordo com as informações da revista: 
 
A) Facebook é a rede social com mais usuários no mundo e no Brasil; 
B) Mais da metade dos usuários do Orkut estão no Brasil; 
C) Somando o número de usuários do GoogleBuzz, do Orkut e do Twitter ultrapassaremos o total de usuários do Facebook; 
D) GoogleBuzz possui mais do dobro de usuários do que o Twitter; 
E) O GoogleBuzz é arede social com mais usuários no Brasil. 
 

ATUALIDADES 

 

QUESTÃO 11 

Em sua mais recente reunião o COPOM decidiu, mais uma vez, 
pela redução da taxa básica de juros no Brasil. Assinale a 
alternativa que aponta corretamente, o significado da sigla 
COPOM: 
 
A) Conselho de Política Monetária; 
B) Conselho de Polícia Monetária; 
C) Comitê de Política Monetária; 
D) Comitê de Polícia Monetária; 
E) Conselho Público Monetário. 
 

QUESTÃO 12 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o Vice-
Governador do Estado do Ceará: 
 
A) Francisco Pinheiro; 
B) Domingos Filho; 
C) Roberto Cláudio; 
D) Ivo Gomes; 
E) Arísio Costa. 
 

QUESTÃO 13 

Assinale a alternativa que aponta incorretamente uma das 
cidades que sediará jogos da Copa das Confederações em 2013: 
 
A) Fortaleza; 
B) Rio de Janeiro; 
C) Recife; 
D) Belo Horizonte; 
E) São Paulo. 
 
 

QUESTÃO 14 

Assinale a alternativa que aponta incorretamente um ano 
bissexto: 
 
A) 2008; 
B) 2006; 
C) 2012; 
D) 2004; 
E) 1992. 
 

QUESTÃO 15 

Assinale a alternativa que aponta incorretamente um país que 
atualmente ainda possui a monarquia como integrante do 
governo: 
 
A) Bulgária; 
B) Jordânia; 
C) Inglaterra; 
D) Espanha; 
E) Japão. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 

Revendo A História do Ensino da Arte, fizemos anotações sobre 
determinados textos de arte educação e compilação de outros. 
Quais dessas transcrições estão corretas de acordo com as 
propostas, tendências e métodos aqui citados. (Herbert Rolim) 
 
I. Dermeval Saviani diz que a pedagogia nova deslocou o eixo 

da questão pedagógica do intelecto para o sentimento: do 
aspecto lógico para o psicológico: do esforço para o interesse: 
do professor para o aluno: da disciplina para a 
espontaneidade; 

II. A pedagogia libertadora proposta por Paulo Freire tem como 
principal intento conduzir o povo para uma consciência mais 
clara dos fatos vividos através da alfabetização de adultos; 

III. A chamada Metodologia Triangular, que tem como 
idealizadora Ana-Mae Barbosa, apresenta uma ruptura com as 
cópias, valorizando os estados psicológicos das pessoas; 

IV. A Pedagogia Renovada (Escola Nova) tem suas origens no 
final do século XIX na Europa e Estados Unidos, sendo que no 
Brasil chega por volta de 1930. A história da arte, a leitura de 
obras de arte e o fazer artístico, integrados, compõem o tripé 
básico desta tendência pedagógica; 

V. A Pedagogia Tecnicista é introduzida no Brasil entre 1960 e 
1970 quando a educação é considerada insuficiente no 
preparo de profissionais para atender o mundo tecnológico em 
expansão, os interesses da Sociedade Industrial. 

 
Assinale as opções que estão corretas: 
 
A) Estão corretas somente opções: I, II e III; 
B) Estão corretas somente as opções: III, IV e V; 
C) Estão corretas somente as opções: I, II e V; 
D) Estão corretas somente as opções: II, III e IV; 
E) Estão corretas somente as opções: I, II e IV. 
 

QUESTÃO 17 

No Brasil, em 1940, foram encontradas figuras femininas, feitas 
em argila pelos índios Carajás da ilha do Bananal, onde a mulher 
tem coxas e quadris avantajados e braços muito curtos. Supõe-se 
que se trate de um brinquedo chamado de: 
 
A) Muiraquitã; 
B) Licocó; 
C) Bambina; 
D) Nino; 
E) Sapê. 
 

QUESTÃO 18 

Para ele não importava a beleza do modelo, ela podia até ser 
feia, gasta ou triste, mas era sempre retratada naquilo que tinha 
de mais humano. Ele as focalizava na intimidade, nos cabarés e 
nas suas danças em obras que são verdadeiros fragrantes do 
cotidiano da vida boemia de Paris. Esse pinto é: 
 
A) Picasso; 
B) Rubens; 
C) Renoir; 
D) Van Gogh; 
E) Toulouse Lautrec. 
 

QUESTÃO 19 

A Semana de Arte Moderna ocorreu no Teatro Municipal de São 
Paulo em uma época cheia de turbulências políticas, sociais, 
econômicas e culturais. Durante os sete dias de exposição, foram 
apresentadas obras de artes consideradas modernistas, em 
relação a época.  
Qual a arte menos atingida pela semana de 22? 
 
A) Poesia; 
B) Literatura; 
C) Pintura; 
D) Teatro; 
E) Música. 
 

QUESTÃO 20 

Em 1909, surgiu na Itália um estilo que pregava que os artistas 
deveriam considerar o amor uma fraqueza e o emprego de cores 
e formas dinamizadas. Este estilo é: 
 
A) Fovismo; 
B) Futurismo; 
C) Concretismo; 
D) Cubismo; 
E) Dadaísmo. 
 

QUESTÃO 21 

Um grupo de pintores é recusado no Salão Oficial de Paris de 
1874, entre eles Degas, Monet, Cezanne e Renoir, acusados de 
ignorar a beleza e as regras tradicionais da pintura. Dois anos 
mais tarde, o grupo realizou uma exposição e escreveu à porta da 
exposição, num cartaz: “Exposição de Pintores...”: 
 
A) Realistas; 
B) Modernistas; 
C) Primitivistas; 
D) Renascentistas; 
E) Impressionistas. 
 

QUESTÃO 22 

Uma característica própria da arte egípcia que retratava a figura 
humana com o tronco e olhar de frente e os pés e a cabeça de 
perfil chama-se lei de: 
 
A) Frontalidade; 
B) Hipogeu; 
C) Mastabas; 
D) Sarcófago; 
E) Talião. 
 

QUESTÃO 23 

A arte do Kirov e do Bolshoi é: 
 
A) Música; 
B) Teatro; 
C) Balé; 
D) Artes Plásticas; 
E) Literatura. 
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QUESTÃO 24 

O Museu dos Presépios, de São Paulo é um dos mais 
significativos do gênero no mundo, com presépios de todos os 
tamanhos e produzidos com os mais diferentes materiais. Conta a 
lenda que a ideia de reproduzir a cena do mistério de Belém em 
cada igreja, nas praças públicas, estações, lojas e residências foi 
proposta ao papa por um santo católico. Qual santo é 
considerado o criador do presépio? 
 
A) São Francisco; 
B) São Nicolau; 
C) São Camilo; 
D) São Genésio; 
E) São Fernando. 
 

QUESTÃO 25 

Filho de famoso arquiteto português e de sua escrava africana 
Isabel, esculpia e talhava e em vez do mármore europeu, usava a 
pedra-sabão da região de Minas Gerais. Por ser mulato, não 
podia frequentar as igrejas destinadas aos brancos, mas, como 
era um mestre consagrado, todas as irmandades queriam que ele 
projetasse e decorasse suas igrejas. Esse grande escultor de 
anjinhos barrocos era conhecido pelo apelido de: 
 
A) Mineirinho; 
B) Neguinho; 
C) Aleijadinho; 
D) Anjo Negro; 
E) Mulatinho. 
 

QUESTÃO 26 

Em pleno seus noventa anos, atriz, diretora e cantora 
protagonizou no teatro a cantora Edith Piaf e entre muitos 
sucessos interpretou a peça Gota d´água de Chico Buarque e 
Paulo Pontes. Estamos falando da atriz: 
 
A) Eva Wilma; 
B) Lilia Cabral; 
C) Bibi Ferreira; 
D) Aracy Balabanian; 
E) Susana Vieira. 
 

QUESTÃO 27 

A década de 1940 assistiu não só ao nascimento do moderno 
Teatro Brasileiro, mas também o despertar de São Paulo como 
um polo teatral que acabaria por romper a hegemonia carioca. 
Aqui no Ceará, um grupo de teatro está completando 55 anos de 
atividades ininterruptas. Este grupo é: 
 
A) Teatro Experimental de Cultura; 
B) Grupo Balaio; 
C) Teatro do Humor Cearense; 
D) Comédia Cearense; 
E) Grupo Bagaceira de Teatro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 28 

Chico Anízio está para o humor assim como Pelé está para o 
futebol. Entre suas inesquecíveis personagens criadas para 
programas de TV, Chico nos legou uma professora gaúcha, que 
marcou época por criticar com humor e sutileza o então 
presidente João Batista Figueiredo. O nome desta senhora era: 
 

A) Dalila; 
B) Salomé; 
C) Madalena; 
D) Sara; 
E) Verônica. 
 

QUESTÃO 29 

Com o fim da censura, na década de 1980, continuou a surgir 
grupos teatrais sérios e autores de talento que muito contribuíram 
com o enriquecimento do teatro brasileiro, mas, paradoxalmente 
começou a florescer um gênero leve e inócuo, que recebeu o 
sugestivo nome de: 
 

A) Verismo; 
B) Anfiteatro; 
C) Mimodrama; 
D) Besteirol; 
E) Extravaganza. 
 

QUESTÃO 30 

Se vivo fosse, Nelson Rodrigues estaria completando 100 anos. 
Entre sua teatrografia encontra-se a peça “Vestido de Noiva” cuja 
montagem é considerada um marco do moderno teatro brasileiro. 
Este fecundo teatrólogo nasceu em:  
 

A) Pernambuco; 
B) Sergipe; 
C) Alagoas; 
D) São Paulo; 
E) Minas Gerais. 
 

QUESTÃO 31 

Ator cearense que se destacou na televisão na novela O BEM 
AMADO E foi homenageado com a inauguração de uma Casa de 
Espetáculos em Fortaleza com o seu nome. Estamos falando do 
teatro: 
 

A) Marcus Miranda 
B) Paurillo Barroso 
C) Dragão do Mar 
D) José Wilker 
E) Emiliano Queiroz 
 

QUESTÃO 32 

Carlos Roberto de Oliveira, foi um cantor e compositor de sambas 
satíricos e entre suas letras bem-humoradas, destacam-se 
aquelas em que fala mal da própria sogra. Em 2010, apresentou 
um quadro no programa “Fantástico” da Rede Globo. Faleceu no 
dia 25 de abril de 2012, em decorrência de um infarto. Integrou a 
ala dos compositores das escolas de samba Beija-flor e Grande 
Rio, sendo dessa época o surgimento do seu apelido, que era: 
 

A) Magé; 
B) Rei do Samba; 
C) Dicró; 
D) Neguinho; 
E) Cacá. 
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QUESTÃO 33 

Suas interpretações a consagraram como a maior interprete do 
choro cantado, sendo considerada a “Rainha do Choro”. 
Trabalhou na TV Tupi e seus discos venderam mais de meio 
milhão de cópias. Faleceu no Rio de Janeiro aos 91 anos, no dia 
27 de março de 2012. Estamos falando da cantora: 
 
A) Maísa Matarrazo; 
B) Nara Leão; 
C) Chiquinha Gonzaga; 
D) Clementina de Jesus; 
E) Ademilde Fonseca. 
 

QUESTÃO 34 

O DJ Ronaldo, músico presente na cena eletrônica carioca, 
perdeu ação judicial contra a gravadora EMI, por ter criado, sem 
autorização da gravadora EMI detentora dos direitos sobre a 
composição, uma versão funk da música: “Marvada Pinga-Moda 
da Pinga”, que se tornou um dos mais comuns “ring tones” para 
celulares.  
A música original é o principal sucesso da cantora, atriz, 
instrumentalista, folclorista, e apresentadora de radio e televisão 
brasileira chamada: 
 
A) Hebe Camargo; 
B) Inezita Barroso; 
C) Luciana Gimenez; 
D) Ana Maria Braga; 
E) Adriane Galisteu. 
 

QUESTÃO 35 

Monge católico, alemão, que se revoltou contra a Igreja e 
transformou a musica, usando melodias simples e populares, em 
que pudesse encaixar as palavras das orações. Qual o nome 
deste homem que, segundo a lenda, criou a arvore de natal e os 
grandes corais, cuja tradição os protestantes conservam até 
hoje? 
 
A) Joaquim dês Pre´s; 
B) Martinho Lutero; 
C) Ferenc Liszt; 
D) Jean Baptista Lully; 
E) Pjort Tchaikovsky. 
 

QUESTÃO 36 

Os instrumentos de sopro são mais numerosos que os de cordas. 
Qual o instrumento mais antigo e mais agudo pertencente a esse 
grupo? 
 
A) Flauta; 
B) Tuba; 
C) Viola; 
D) Clarinete; 
E) Trompa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 37 

Partitura é o registro de uma peça musical inteira, escrita em 
notas num conjunto de cinco linhas horizontais e quatro espaços 
que chamamos de Pentagrama ou de: 
 
A) Clave; 
B) Requinta; 
C) Quinteto; 
D) Libreto; 
E) Pauta. 
 

QUESTÃO 38 

O gênero musical vocal, de cunho religioso, cultivado pelos 
negros norte-americanos, surgido da fusão de hinos protestantes 
com a música africana, chama-se: 
 
A) Te Deum; 
B) Magnificat; 
C) Sonata; 
D) Missa; 
E) Spirituals. 
 

QUESTÃO 39 

Seu primeiro sucesso foi “A meia noite levarei a sua alma”, em 
1962. Qual o apelido do ator, diretor e produtor José Monjica 
Marins? 
 
A) Zé das Almas; 
B) Zeca Coveiro; 
C) Zé Caveira; 
D) Zeca Baleiro; 
E) Zé do Caixão. 
 

QUESTÃO 40 

Recentemente o Brasil esteve muito próximo de colocar a mão 
pela primeira vez na estatueta do Oscar com a música do filme 
“Rio”. Assinale a alternativa que aponta corretamente um dos 
compositores da música que concorreu ao Oscar: 
 
A) Paulinho da Viola; 
B) Carlinhos Brown; 
C) Caetano Veloso; 
D) Neguinho da Beija-flor; 
E) Gilberto Gil. 
 

QUESTÃO 41 

Os holandeses se tornaram mestres num gênero de pintura que 
aborda cenas do cotidiano e o representante máximo desse tipo 
de pintura foi Jan Vermeer, que pintava somente uns três quadros 
pequenos por ano e seu legado se resume a cerca de apenas 
quarenta óleos.  
Uma de suas obras mais famosas e que virou um filme biográfico 
é: 
 
A) Um bar no folies-Bergére; 
B) Moça na relva; 
C) Senhoritas de Avignon; 
D) Moça com brinco de perola; 
E) Mulher com manga. 
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QUESTÃO 42 

Muitos são os tipos de som que podem incidir num espetáculo de 
teatro, TV, radio ou cinema, ajudando a contar a historia de 
maneira mais envolvente e visando manter a plateia mais atenta. 
O cineasta Alfred Hitchcock, foi um dos grandes mestres na 
utilização desse recurso chamado de: 
 

A) Caracteres; 
B) Sincronismo; 
C) Trilha sonora; 
D) Decupagem; 
E) Telecinagem. 
 

QUESTÃO 43 

O cinema são imagens fotográficas em movimento. Um filme é 
feito por milhares de fotografias, que chamamos de: 
 

A) Fotograma; 
B) Bitolas; 
C) Takes; 
D) Storyboard; 
E) Kinescopia. 
 

QUESTÃO 44 

Normalmente o primeiro passo de um roteiro é a descrição da 
ação da historia simplificada. Como se chama essa descrição em 
uma ou duas paginas? 
 

A) Roteiro técnico; 
B) Diesege; 
C) Sinopse; 
D) Copião; 
E) Over shoulder. 
 

QUESTÃO 45 

Apesar de ter sido indicado apenas para dois Oscar este filme foi 
listado entre os dez melhores do cinema americano. O musical 
mais famoso de Hollywood é uma crônica sobre o período de 
transição dos filmes mudos para os sonoros, no fim de 1920. 
Gene Kelly e Jean Hagen personificam na tela o casal perfeito e a 
canção titulo se tornou o numero musical mais famoso de todos 
os tempos.  
Esse filme da MGM tem por título: 
 

A) A Noviça Rebelde; 
B) Nos tempos da Brilhantina; 
C) Ritmo Quente; 
D) Cantando na Chuva; 
E) New York, New York. 
 

QUESTÃO 46 

Quando ela resolveu fazer carreira como dançarina, enfrentou 
muitos obstáculos, pois a maioria das pessoas não entendia o 
tipo de arte que ela estava propondo, pois se apresentava com os 
pés descalços e uma túnica leve. Durante um passeio em Nice, a 
echarpe que ela usava se enroscou numa das rodas do carro e 
ela morreu estrangulada. O nome dessa americana que começou 
a revolucionar a arte da dança é: 
 

A) Maria Olenewa; 
B) Mary Wigman; 
C) Ana Pavlova; 
D) Helen Tamiris; 
E) Isadora Duncan. 

QUESTÃO 47 

Além da musica característica, onde se sobressaem o batuque e 
o samba, ao lado de instrumentos de percussão, alimentação 
muito condimentada os africanos nos legaram uma grande 
herança que influenciou a nossa cultura, usos e costumes. Em se 
tratando de dança, são consideradas de origem africana muitas 
danças espalhadas pelo Brasil, entre elas estão estas três: 
 
A) Moçambique, Ganguelê e Cabinda; 
B) Candomblé, Balaio, Caiapós; 
C) Batuque, Cielito, Cururu; 
D) Afoxé, Chula, Caterete; 
E) Jongo, Caboclinhos, Quadrilha. 
 

QUESTÃO 48 

Nas academias de balé os nomes das posições e movimentos 
são sempre usados em francês em qualquer parte do mundo. A 
dança clássica começa com o aprendizado das posições dos 
braços e das pernas, que são em número de: 
 
A) Quatro posições; 
B) Cinco posições; 
C) Oito posições; 
D) Três posições; 
E) Duas posições. 
 

QUESTÃO 49 

De inicio essa dança de origem africana chegou mesmo a ser 
proibida por ser excessivamente lasciva. Tendo passado depois 
para os salões com feições brejeiras, essa dança chama-se: 
 
A) Tore; 
B) Lundu; 
C) Ciranda; 
D) Recortado; 
E) Tipiti. 
 

QUESTÃO 50 

Som, imagem, cor, tudo dentro das nossas casas, até em 3D, é 
só ligar. Tendemos a acreditar que a TV nos mostra a realidade, 
a verdade dos fatos, porém, quando se tem acesso as câmeras 
de vídeo e seus efeitos, percebe-se que o ângulo do qual se vê o 
fato é muito particular. Sabendo-se disso, é necessário 
desenvolver a capacidade de compreensão do mundo através da 
reportagem, do documentário, enfim, da televisão. Depois de 14 
anos de sua invenção chega ao Brasil, em 1950, a televisão 
trazida por: 
 
A) Silvio Santos; 
B) Roberto Marinho; 
C) Manuel da Nóbrega; 
D) Assis Chateaubriand; 
E) Abelardo Barbosa. 
 
 
 




