
CARGO: TÉCNICO EM PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO 

PROVA PRÁTICA 

ESPELHO 

Questão 1 

Num computador executando o sistema operacional Windows, formatar um pendrive 
(fornecido) e copiar o arquivo de nome VIDEO para o pendrive recém formatado. 

O(a) candidato(a) deverá identificar que o arquivo VIDEO tem tamanho superior a 4Gb e 
portanto, só pode ser gravado em partição NTFS ou exFAT. Assim, deverá formatar o 
pendrive em NTFS ou exFAT. 
 
 
Questão 2 
 
Com a câmera fornecida, fotografar com os seguintes ajustes, desprezando a iluminação do 
ambiente: velocidade 1/40, abertura 4.5 e ISO 800. Retirar o cartão da câmera, inserir no 
computador com Windows e exibir os parâmetros da fotografia aos examinadores.  

O(a) candidato(a) deverá fazer os ajustes na câmera de forma manual para poder fotografar 
nos valores indicados, retirar o cartão de memória da câmera, inserir no leitor de cartões do 
computador e mostrar as propriedades do arquivo aos examinadores. 

 
Questão 3 

Com o multímetro fornecido, medir tensão da bateria fornecida e anotar o valor na folha de 
papel fornecida. Com o mesmo multímetro, medir o valor do resistor fornecido e anotar o 
valor na mesma folha de papel. Assine seu nome. 

Serão fornecidos uma bateria, um resistor e um diodo. O candidato deverá identificar a 
bateria e o resistor (eliminando o diodo), medir seus valores e anotar numa folha de papel. 

 

Questão 4 (discursiva) 

Explique o que é a RELAÇÃO SINAL-RUÍDO (SNR – Signal to Noise Ratio) em sistemas de 
gravação de áudio analógico e aponte algumas soluções técnicas utilizadas para melhorar esse 
parâmetro  em equipamentos domésticos e profissionais.  

A relação sinal ruído é a diferença entre o sinal útil e o ruído de fundo em um equipamento 
de som. Esse valor é medido em decibéis (dB). Alguns sistemas de redução de ruído que 
melhoram a relação sinal/ruído são o Dolby e o dbx.  

 

 


