
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS 
CARGOS DE 

NÍVEL INTERMEDIÁRIO E NÍVEL SUPERIOR 

EDITAL N° 01/2012 de 04/04/2012. 
        

 

 
SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 

CCC aaa rrr ggg ooo :::
   TTTÉÉÉCCCNNNIIICCCOOO   MMMIIINNNIIISSSTTTEEERRRIIIAAALLL   EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIIZZZAAADDDOOO   ---    FFFOOOTTTOOOGGGRRRAAAFFFIIIAAA   

DDiisscciipplliinnaa::  CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
 

QUESTÃO 36. 
Situação: Recurso Improcedente  

RECURSO: 
O Recurso argumenta que a alternativa correta da questão deveria ser a letra “C” e não a letra “E”.  

JUSTIFICATIVA: 

O questionamento do recurso não procede. Conforme literatura específica da área utilizada na elaboração da questão que afirma 
que:  

 
“A posição ‘B’ (Bulb), escala usada para fotos noturnas sem utilização de flash, indica que o obturador permanecerá aberto 

enquanto durar a pressão controlada pelo cabo disparador (cabo propulsor). Algumas câmeras possuem a posição “T” que indica que o 
obturador se abrirá ao exercermos pressão e ficará aberto até ser pressionado novamente. Em ambos os casos, um tripé ou apoio firme é 
indispensável, sendo recomendável o uso de um disparador de cabo”.  

  OLIVEIRA, Erivam Morais de; VICENTINI, Ari.  Fotojornalismo – uma viagem entre o analógico e o digital. São Paulo: 
Cengage Learning, 2009, p. 40.   

 
Com base na argumentação dos autores da obra acima citada, fica mantida a alternativa “E” como a correta da questão.  

 
 
QUESTÃO 44. 
Situação: Recurso Improcedente  

RECURSO: 
O Recurso argumenta que a questão não teria resposta correta sob a argumentação de que “o ângulo de cobertura de uma lente normal – 
50 mm – que é que se aproxima da visão humana, é de 50º e não 43º (na verdade 43 /”mm/” é a distância focal)”.    

JUSTIFICATIVA: 

O questionamento do recurso não procede. Conforme literatura específica da área utilizada na elaboração da questão que afirma 
que:  

 
“O ângulo de visão ou abrangência é o ângulo que a objetiva consegue captar da imagem. Por exemplo, uma objetiva de 50 mm 

é considerada como a medida padrão, pois se assimila ao ângulo de visão do olho humano (cerca de 43 graus) “. 
 
RAMALHO, José Antonio; PALACIN, Vitché. Escola de Fotografia. São Paulo: Futura, 2004. 
 
 Com base na argumentação dos autores da obra acima citada, fica mantida a alternativa “E” como a correta da questão.  

 
 
 
 

 


