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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
1. O CD (abreviação de Compact Disc, "disco compacto" em inglês) é um dos mais populares 
meios de armazenamento de dados digitais, principalmente de música comercializada e softwares 
de computador, caso em que o CD recebe o nome de CD-ROM. A tecnologia utilizada nos CDs é 
semelhante à dos DVDs. A resolução digital padrão de bit depth e sample rate respectivamente 
utilizada no CD é: 
(a) 8 bits/44.1 KHz 
(b) 8 bits/48.0 KHz 
(c) 16 bits/44.1 KHz 
(d) 16 bits/48.0 KHz 
 
2. Qual destes materiais abaixo tem o maior coeficiente de absorção sonora: 
(a) Concreto 
(b) Granito 
(c) Isopor 
(d) Lã de vidro 
 
3. Qual o tipo de equalizador que não permite o controle flexível das faixas de frequência, tendo 
suas bandas fixas e acionadas por botões deslizantes? 
(a) Equalizador de intensidades fixas 
(b) Equalizador paramétrico 
(c) Equalizador gráfico 
(d) Equalizador embutido 
 
4. Em muitas situações no palco em estúdio, pode ser necessário conectar a guitarra ou o baixo 
diretamente ao console através de um Direct Box (DI), em vez de microfonar o alto-falante. A 
função do DI é justamente: 
(a) Casar as impedâncias de entrada e saída. 
(b) Pré-amplificar o sinal de entrada. 
(c) Limitar o nível de intensidade para não haver saturação. 
(d) Realimentar o sinal de entrada. 
 
5. A mixagem comum entre dois tracks de áudio, em que o primeiro vai diminuindo a intensidade e 
o segundo vai aumentando a intensidade gradativamente, é denominada: 
(a) Post-fade. 
(b) Fade-out 
(c) Fade-in 
(d) Crosfade. 
 
6. Qual a função do De-Esser no processamento de áudio? 
(a) Reduzir ruídos de baixa frequência. 
(b) Reduzir o efeito “caixa de papelão” 
(c) Reforçar frequências altas, proporcionando mais brilho. 
(d) Reduzir sibilância nas gravações de voz. 
 
7. A sequência correta de produção de um produto fonográfico é: 
(a) Gravação, mixagem, prensagem e masterização. 
(b) Gravação, mixagem, masterização e prensagem. 
(c) Gravação, masterização, mixagem e prensagem. 
(d) Mixagem, masterização, gravação e prensagem. 
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8. A velocidade do som no ar é aproximadamente 340 m/s. Essa velocidade pode variar no mesmo 
ambiente de acordo com a: 
(a) Frequência do som 
(b) Direção do vento 
(c) Temperatura do ar 
(d) Poluição do ar 
 
9. O que vem a ser o Prefixo e a Vinheta, respectivamente, dentro dos elementos que compõem o 
roteiro e a programação radiofônica: 
(a) Ambos são termos abreviados falados ao longo da programação. 
(b) Intervenção muito breve que recorda ao ouvinte o programa; nota ou sucessão de notas musicais 
ou sons que permitem ao ouvinte reconhecer o programa.  
(c) Rajada musical de separação normalmente pré-gravada; efeitos musicais de cunho dramático. 
(d) Efeitos musicais de cunho dramático; intervenção muito breve que recorda ao ouvinte o 
programa.  
 
10. Um microfone que capta o som de todos os lados é chamado: 
(a) Figura 8 
(b) Cardióide 
(c) Omnidirecional 
(d) Supercardióide 
 
11. Assinale a opção com a sequência de palavras que completa o sentido correto do texto: A 
função do receptor de rádio é a ____________ dos sinais eletromagnéticos recebidos do(a) 
__________, captados pelo(a) __________, transformando-os em ondas sonoras e sinais digitais 
e/ou analógicos. 
(a) Decodificação/antena/espaço 
(b) Decodificação/espaço/antena 
(c) Codificação/espaço/antena 
(d) Codificação/antena/espaço 
 
12. Julgue as seguintes alternativas: 
( ) Os veículos de comunicação devem evitar a transmissão ao vivo pois, com a maior chance de 
erros acontecerem, perderão certamente em credibilidade. 
( ) Uma programação musical deve levar em conta principalmente o gosto do público-alvo para 
então condicionar tal público a um horário determinado arbitrariamente pela equipe técnica do 
programa. 
( ) A programação musical condiciona o tipo de vinheta que será utilizada nas aberturas e 
fechamento de tal programação. 
( ) Uma equipe de profissionais da comunicação comprometida com a qualidade deve levar mais a 
sério uma transmissão ao vivo do que um produto gravado em estúdio. 
A ordem correta, de cima para baixo, é: 
(a) V, F, V, F 
(b) F, F, F, F 
(c) F, F, V, F 
(d) V, V, V, F 
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13. Sobre alguns cargos e funções dentro de uma estação de rádio, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
(a) O sonoplasta realiza e executa efeitos especiais e fundos sonoros solicitados pela produção dos 
programas. 
(b) Em uma agência de comunicação é importante que os cargos e funções estejam bem definidos 
organizacionalmente sem que isso engesse a empresa. 
(c) Um dos papéis do editor é a decupagem. 
(d) A presença do repórter que realizou uma determinada matéria não é relevante no momento da 
edição. O editor é capaz de fazer seu trabalho sozinho e o repórter não agregaria qualidade a mais, 
dialogando. 
 
14. O conjunto de fone e microfone adaptados ao formato da cabeça para dar mais comodidade ao 
locutor é denominado de: 
(a) Headset 
(b) Sungun 
(c) Manete 
(d) Cabeçote 
 
15. Sobre as funções abaixo elencadas, qual delas são de responsabilidade do operador de áudio: 
(a) Fornecimento à produção dos meios técnicos, equipamentos e operadores, a fim de possibilitar a 
realização dos programas. 
(b) Operação da mesa de áudio durante gravações e transmissões, respondendo por sua qualidade. 
(c) Cuida da transmissão através de microfones dos estúdios ou externas de televisão, até as mesas 
controladoras, sob as instruções do diretor de imagens ou do operador master de áudio.  
(d) Realização e execução de efeitos especiais e fundos sonoros pedidos pela produção ou direção 
dos programas. Responsável pela sonorização dos programas. 
 
16. Sobre os conceitos da comunicação, é correto afirmar: 
(a) Ser objetivo é explicar com o máximo de palavras ao espectador, sem se preocupar com a 
prolixidade. 
(b) Ao ouvir duas fontes diferentes para uma mesma notícia o jornalista estará sendo imparcial. 
(c) Uma notícia de interesse público é aquela que atinge o maior número de cidadãos, levando a ele 
entretenimento e educação. 
(d) O editorial de um veículo de comunicação é o espaço em que tal veículo emite sua opinião ao 
consumidor. 
 
17. De acordo com a ética da Radiodifusão, deve-se respeitar o direito autoral da obra e o direito 
moral para quaisquer reproduções da mesma. Com relação a esses direitos, pode-se dizer: 
(a) O direito moral é o direito de exclusividade sobre a obra. 
(b) O direito moral do autor tem um prazo máximo de 60 anos a contar do dia 01 de janeiro do ano 
seguinte a morte do autor. 
(c) O direito autoral tem um prazo máximo de 50 anos a contar do dia 01 de janeiro do ano seguinte 
a morte do autor. 
(d) O direito moral do autor jamais se extingue. 
 
18. Em qual das atividades abaixo, estão inseridas as funções de um operador de áudio, de acordo 
com o Decreto nº 84.134, de 30 Out 1979. 
(a) Administração. 
(b) Técnica.  
(c) Produção. 
(d) Comercial. 
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19. Todas as alternativas abaixo são setores da PRODUÇÃO, exceto a: 
(a) Autoria 
(b) Direção 
(c) Locução 
(d) Comercial  
 
20. Considera-se empresa de radiodifusão, de acordo com a Lei Nº 6.615, de 16 de dezembro de 
1978, aquela que: 
(a) Promove eventos comunitários. 
(b) Explora serviços de transmissão de programas e mensagens, destinada a ser recebida, livre e 
gratuitamente pelo público em geral. 
(c) Explora serviços de divulgação comercial, voltadas exclusivamente à comunidade carente. 
(d) Comercializa os espaços publicitários com o comércio regional. 
 
 
 
LEGISLAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 
21. Pode-se afirmar que não está entre as atribuições do operador de mesa de rádio: 
(a) operar com equipamentos de som; 
(b) operar o sistema de mesa, prato e decks; 
(c) fazer anotações no livro de ocorrências de anormalidades com os equipamentos; 
(d) realizar reportagens e redação de textos. 
 
22. Cabe ao operador de mesa de rádio: 
(a) concorrer à escala de serviço nos finais de semana e feriados; 
(b) cumprir carga horária semanal de 30 horas; 
(c) ter o ensino médio completo; 
(d) apresentar programas radiofônicos, na falta do locutor. 
 
23. Está entre os direitos individuais e coletivos estabelecidos pela Constituição Federal: 
(a) garantia de irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo; 
(b) direito de voto facultativo para os maiores de setenta anos; 
(c) direito de resposta, proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à 
imagem;  
(d) relação de emprego protegida contra despedida arbitrária. 
 
24. Em relação ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de São Pedro do Sul, é 
incorreto afirmar que: 
(a) para cada falta sem motivo justificado, a partir da segunda durante o mês, o servidor perderá o 
equivalente a uma remuneração de repouso; 
(b) a remuneração do dia de repouso corresponderá a um dia normal de trabalho; 
(c) em nenhuma hipótese poderá ser exigido o trabalho nos dias feriados, civis ou religiosos; 
(d) remuneração é o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, 
estabelecidas em lei. 
 
25. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens, com exceção de : 
(a) prêmio por pontualidade; 
(b) indenizações; 
(c) auxílios e adicionais; 
(d) auxílio para diferença de caixa. 
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26. Não é dever do servidor público municipal: 
(a) observar as normas legais e regulamentares; 
(b) participar de comemorações e atividades desportivas; 
(c) levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão de 
seu cargo; 
(d) apresentar-se ao serviço em boas condições de asseio e convenientemente trajado, ou com o 
uniforme que for determinado. 
 
27. Em relação ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de São Pedro do Sul, é 
correto afirmar que: 
(a) o servidor somente responde civil e penalmente pelo exercício irregular de suas atribuições; 
(b) a responsabilidade civil decorre somente de atos praticados de forma dolosa contra terceiros; 
(c) a responsabilidade penal decorre de ato omisso ou comissivo praticado no desempenho de cargo 
ou função; 
(d) a responsabilidade civil ou administrativa  do servidor será afastada no caso de absolvição 
criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. 
 
28. Não é caso de aplicação de pena de demissão ao servidor: 
(a) crime contra a administração pública; 
(b) inobservância de dever funcional previsto em lei; 
(c) indisciplina ou insubordinação graves ou reiteradas; 
(d) improbidade administrativa. 
 
29. Em relação à Constituição Federal, é incorreto afirmar que: 
(a) não é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral; 
(b) está entre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais adicional de remuneração para as 
atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei; 
(c) ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; 
(d) homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição.  
 
30. Não está entre os princípios  orientadores do planejamento municipal: 
(a) viabilidade técnica e econômica das proposições, avaliadas a partir do interesse social, da 
solução e dos benefícios públicos; 
(b) respeito e adequação à realidade local e regional, e consonância com os planos e programas 
estaduais e federais existentes; 
(c) licitação para a concessão ou permissão de serviços públicos; 
(d) complementaridade e integração de políticas, planos e programas setoriais. 
 
31. Quanto à Lei Orgânica Municipal, é correto afirmar que: 
(a) o Município deve estimular a especulação imobiliária; 
(b) o Município deve urbanizar, regularizar e titular áreas ocupadas por população de baixa renda 
passíveis de urbanização;   
(c) o Município não deve permitir a participação de entidades comunitárias na elaboração do Plano 
Diretor; 
(d) o Plano Diretor é apenas uma orientação para melhorar o padrão das construções no Município. 
 
32. Sobre a política de assistência social municipal, é incorreto dizer que: 
(a) tem como objetivo a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 
(b) as pessoas com menos de 14 anos e mais de 60 anos de idade terão prioridade absoluta em todos 
os programas de natureza social; 
(c) o Município realizará os programas de assistência exclusivamente com a participação dos 
servidores municipais; 
(d) visa dar amparo aos carentes e desassistidos. 
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33. Quanto à aposentadoria, pode-se afirmar que: 
(a) será compulsória aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição; 
(b) as mulheres poderão se aposentar com  50 (cinquenta) anos, desde que tenham 20 (vinte) de 
contribuição, com proventos integrais; 
(c) os proventos dos aposentados não serão revistos juntamente e na mesma proporção que dos 
servidores em atividade; 
(d) não será admitida aposentadoria proporcional. 
 
34. Os servidores públicos municipais não terão direito a: 
(a) auxílio natalidade; 
(b) salário família; 
(c) plano de seguridade social; 
(d) salário paternidade. 
 
35. Sobre a Lei Orgânica Municipal, é correto dizer que: 
(a) o Prefeito não pode vetar projetos aprovados pela Câmara de Vereadores; 
(b) o Prefeito representa o Município em juízo e fora dele; 
(c) a Câmara de Vereadores dispõe sobre a organização e o funcionamento da Administração 
Municipal; 
(d) a Câmara de Vereadores fixa as tarifas dos serviços públicos concedidos e permitidos. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Responda as questões de 36 a 41 de acordo com o texto abaixo:  
 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

De repente 

Foi de repente. As palavras inadequadas saíram daquela boca, ofendendo-o 
com o maior dos vigores. Os segundos que se passaram, logo após a injúria, 
transcorrendo num silêncio absoluto, ainda com todas as sensações imóveis. As 
paredes não se mexiam e o tempo estava num daqueles raros instantes, que parece 
não haver o depois. Os próximos pensamentos, envoltos pela mágoa, foram de 
retrospectiva de toda a sua existência. Nasceu triste, ficou de pé, cresceu e 
sustentou as inquietações que o transformaram no que ele era: um respeitado 
padre. Em momento algum, na sua vida de sacerdote, pensara em desistir – até 
agora. Tinha sobrepujado os desejos mais secretos; havia dominado as 
necessidades carnais obscuras; manteve a sua fé, com paciência, em nome da 
doação. Doar em silêncio – essa era a sua vocação. Na juventude, pensara que 
poderia suportar os mesmos pregos que Jesus e padecer em qualquer calvário. 
Após aquele ultraje, retornava a ser apenas uma criança indefesa, com medo de 
fantasmas que flutuavam no pé da sua cama de menino. Uma palavra, uma pessoa, 
várias indecisões. Olhava aquela mulher opulenta, obesa e pensava "Eu nunca fui 
isso!". No fundo dos olhos femininos, gélidos, perdurava uma friesa que ele nunca 
vira. Ele tentou se defender: "Mãe...", mas foi interrompido, com a repetição do 
insulto: "Você é um grande egoísta!" Aquela voz aguda o encobriu, como um 
amplo manto negro, forte e tenebroso. Uma frase tinha tanta força quanto a maior 
das chagas sofridas por Jesus. Descobriu, então, que uma menção também poderia 
vir a ser um demônio. 

 Giovani Pasini 
e-mail: gpasini@ig.com.br 

blog: giovanipasini-educacao.blogspot.com 
(Jornal Expresso Ilustrado – Expresso 2, Santiago-RS)  
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36. Após a leitura atenta do texto, pode-se identificar como tema: 
(a) A injúria na fala. 
(b) A injúria do demônio. 
(c) A benção do padre. 
(d) O padre e a sua vida de benção. 
 
37. A interpretação da frase “Doar em silêncio – essa era a sua vocação.” (linha 13) está correta em: 
(a) A vocação era doar com rapidez. 
(b) A vocação era doar moedas. 
(c) A vocação era doar momentaneamente. 
(d) A vocação era doar quietamente.  
 
38. A comparação de sentido que ocorre nas linhas de 21 a 23 fica expressa nas palavras: 
(a) frase e chaga 
(b) frase e menção 
(c) força e demônio 
(d) tinha e descobriu 
 
39. O texto é predominantemente: 
(a) dissertativo 
(b) humorístico 
(c) descritivo 
(d) narrativo 
 
40. A palavra “friesa” (linha 18) está ortograficamente incorreta no texto. Ela deve ser empregada 
com: 
(a) Z 
(b) S 
(c) SS 
(d) Ç 
 
41. Qual das passagens abaixo melhor comprova a certeza de que “ele” (linha 09) – o homem – era 
um padre: 
(a) “Os próximos pensamentos, envoltos pela mágoa, foram de retrospectiva de toda a sua 
existência.” (linhas 7 e 8) 
(b) “Tinha sobrepujado os desejos mais secretos; havia dominado as necessidades carnais obscuras; 
manteve a sua fé, com paciência, em nome da doação.” (linhas 11 e 13)  
(c) “Uma palavra, uma pessoa, várias indecisões.” (linhas 16 e 17) 
(d) “Em momento algum, na sua vida de sacerdote, pensara em desistir – até agora.” (linhas 10 e 
11) 
 
42. Assinale a alternativa em que a palavra não tem suas sílabas corretamente separadas: 
(a) in-te-lec-ção 
(b) cre-sci-men-to 
(c) oc-ci-pi-tal 
(d) ca-a-tin-ga 
 
43. Os pronomes: meu, nosso, seu, são classificados como: 
(a) pessoal 
(b) possessivo 
(c) interrogativo 
(d) indefinido 
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44. Assinale o vocábulo incorreto quanto à acentuação das oxítonas: 
(a) pitú 
(b) baú 
(c) Piauí 
(d) caju 
 
45. Ache a palavra com erro de grafia: 
(a) cabeleireiro; manteigueira 
(b) caranguejo; beneficência 
(c) prazeirosamente; adivinhar 
(d) perturbar; concupiscência 
 
46. Marque onde há um vocábulo que não se completa corretamente com a(s) letra(s) ao lado: 
(a) __ibóia ; ultra__e ; pa__em ; lambu__em (j) 
(b) efetu__ ; camp__ão ; p__nico ; arr__piar (e) 
(c) adole__ente ; di__iplina ; re__isão ; ob__eno (sc) 
(d) e__pender ; ri__a ; e__pontâneo ; prete__to (x) 
 
47. Que construção não é aceita na norma culta? 
(a) Este automóvel é mais moderno que aquele. 
(b) A Lua é mais pequena que a Terra. 
(c) Este chocolate é mais ruim que o outro. 
(d) Seu irmão já está mais grande que você. 
 
48. Na frase: Paulo comprou um livro, a função sintática da palavra livro é: 
(a) objeto direto 
(b) predicado 
(c) sujeito 
(d) n.d.a. 
 
49. Na Frase: Precisa-se de trabalhadores, a Voz do Verbo é: 
(a) Reflexiva 
(b) Passiva 
(c) Ativa 
(d) Recíproca 
 
50. Assinale a alternativa correta quanto à Concordância Verbal: 
(a) Sou eu que primeiro saio. 
(b) É cinco horas da tarde. 
(c) Da cidade à praia é dois quilômetros. 
(d) Dois metros de tecido são pouco. 
 




