
CARGO: TÉCNICO EM MULTIMÍDIA 
 

PROVA PRÁTICA 
 

ESPELHO 
 
 
Orientações para a prova: 
 
A - Problema/desafio: 
 
Divulgar na rede social Instagram, por meio de linguagem visual e verbal, a 
programação das exposições comemorativas dos 60 anos do Museu da UFC (MAUC). 
 
 
B - Conteúdo para divulgação 
 
Programação do aniversário do MAUC – Exposições Nacionais 
 
ABRIL – Exposição Modernistas 
Título da peça: Nossos eternos modernistas no melhor museu universitário do Ceará 
Data: 2 a 28/04/2022 
Onde: Museu de Artes da UFC (MAUC) 
Horário de visitação: segunda a sexta, das 8h às 14h 
Sem agendamento, entrada gratuita 
 
 
MAIO – Exposição Cenários Cearenses  
Título da peça: Sempre olhe para o nosso Ceará 
Data: 1 a 20/05/2022 
Onde: Museu de Artes da UFC (MAUC) 
Horário de visitação: segunda a sexta, das 8h às 14h 
Com agendamento, entrada gratuita 
 
 
JUNHO – Exposição Joia Rara – Acervo especial do MAUC 
Título da peça: Joias do MAUC 
Data: 1 a 30/06/2022 
Onde: Museu de Artes da UFC (MAUC) 
Horário de visitação: segunda a sexta, das 8h às 14h 
Com agendamento, entrada gratuita 
 
C – Utilize os arquivos disponibilizados para a avaliação. 
 
 
 
 



Questões:  
 
1. Observando as características da ferramenta de mídia social conhecida como 
Instagram, selecione o formato para a postagem em vídeo para stories. 
Para realização da questão, o(a) candidato (a) precisa observar as possibilidades de 
postagem em stories para Instagram, conteúdo indicado para divulgação e a linguagem 
ofertada pela mídia Instagram. Então, deve-se observar: 
 
- Dimensão em pixel para postagem em stories: 1080 x 1920; 
- Possibilidade de sequenciamento dos vídeos, 30 segundos cada; 
- Possibilidade de inserção de áudio; 
- Utilização de todos os cards disponibilizados no story board. 
 
 
2. A partir do formato selecionado, faça a animação do story board apresentado na 
questão, utilizando a identidade visual dos 60 anos do MAUC. 
A animação em vídeo precisa respeitar a toda a estrutura do story board, aplicar 
transições e planejar a animação de acordo com os elementos de layout e 
comunicação visual: grid, textos, cores, imagens, texturas, marcas, símbolos, margens, 
alinhamento, formas e ilustrações. Espera-se do candidato uma demonstração de uso 
mais avançado da ferramenta de edição, utilizando criativamente seus recursos para 
uma animação mais adequada para a mídia Instagram. 
 
 
3. Sonorizar o vídeo a partir dos arquivos do projeto. 
Inserir o som no projeto do vídeo, de acordo com a animação planejada na questão 
anterior. 
 
 
4. Após finalização do projeto, exportar para resolução de web, respeitando as 
características do arquivo para veiculação em dispositivos web ou mobile. 
Para garantir resolução de web e veiculação em dispositivos web e mobile, o arquivo 
precisa ser exportado em extensão mp4, com tamanho de arquivo compatível com a 
publicação e sonorizado. 

 
 


