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QUESTÃO 32.  
Situação: Recurso procedente  

RECURSO: 
  O Recurso argumenta que a “questão não fica clara quando diz que só se pode alterar quando mantiver a sequencia do material 
editado”. 

JUSTIFICATIVA: 

A questão objeto do recurso versa sobre os procedimentos de edição não linear e a opção correta é a alternativa E. 
Durante o processo de edição não linear é possível fazer modificações no material editado até ser decidido pela forma final do 

projeto. Alguns programas de edição não linear podem exigir o processo de renderização após o acréscimo de efeitos e transições. Sendo 
assim, o termo “renderização” assume uma conceituação mais ampla que abrange também as etapas intermediárias do processo de 
edição não linear.  

Fonte: www.faac.unesp.br/graduacao/di/.../edicao_Linear_e_nao.doc 
 
 

QUESTÃO 34.  
Situação: Recurso improcedente  

RECURSO: 
  O Recurso argumenta que a opção correta é a questão A: o movimento em que a câmera gira em torno do seu próprio eixo é 
panorâmica.  

JUSTIFICATIVA: 

A opção A é a mesma que consta no gabarito. Sendo assim, a questão A é mesmo a correta. 
 
 
 

QUESTÃO 37. 
Situação: Recurso improcedente  

RECURSO: 
  O Recurso argumenta que  “não se pode utilizar um difusor no sol”.  

JUSTIFICATIVA: 

A questão objeto do recurso versa sobre a iluminação em ambientes externos durante a gravação de uma reportagem. O difusor 
é um acessório muito utilizado para suavizar a luz do ambiente, evitando-se a luz dura, direta, como a que acontece à luz do dia, sob sol 
intenso. O difusor pode ser uma película translúcida de densidade variável onde a luz dura que vem do sol atravessa essa película e é 
distribuído de forma a eliminar sombras pronunciadas. 

 
 
 

QUESTÃO 41 
Situação: Recurso improcedente  

RECURSO: 
  O Recurso argumenta que o “contraplano” não é admitido em grandes emissoras como a Rede Globo de Televisão. 

JUSTIFICATIVA: 

A questão objeto do recurso versa sobre um dos recursos que pode ser utilizado para se evitar o pulo da imagem e a opção 
correta é a alternativa A. 

O termo “sonora” refere-se à fala editada do entrevistado na qual se pressupõe a presença de um entrevistador ( repórter). 
Sendo assim, o recurso do contraplano é viável em produções audiovisuais por apresentar a possibilidade  de evitar cortes abruptos ou 
que denunciem a alteração na continuidade da imagem.  A opção pela utilização de algum recurso em detrimento de outro não 
descaracteriza a viabilidade técnica, ou seja, trata-se de uma decisão editorial na qual se pauta a otimização dos recursos disponíveis na 
empresa. 

http://www.faac.unesp.br/graduacao/di/.../edicao_Linear_e_nao.doc


QUESTÃO 44. 
Situação: Recurso improcedente  

RECURSO: 
  O Recurso argumenta que “os microfones mais usados são : confio (sic), lapela e sem fio.” 

JUSTIFICATIVA: 

A questão objeto do recurso versa sobre os microfones mais utilizados em produções audiovisuais. A  opção correta é a 
alternativa E. 

Os chamados microfones de mão podem ser apresentados nas versões com fio e sem fio, além deles há os microfones de 
lapela, os quais podem ser encontrados também na versão com ou sem fio. Microfones do tipo shotgun (formato de um tubo longo) 
podem ser encontrados até em alguns modelos de filmadoras semiprofissionais. 
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