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Simulado 3 sobre Artes Gráficas 
Concurso Professor 

 
 
 
 
1 (Ano: 2015/Banca: CESPE) Na década de 60 do século passado, ao definir o mundo               
como aldeia global a partir do impacto da televisão na sociedade contemporânea, Marshall             
McLuhan anunciava o fim da era de Gutenberg, ou seja, o fim dos impressos. Com o                
advento da informática e da computação gráfica na virada do século, estão cada vez mais               
evidentes os efeitos das tecnologias eletrônica e digital na mídia impressa, como, por             
exemplo, a redução e o desaparecimento de jornais. Apesar disso, as artes gráficas e a               
comunicação impressa ocupam nichos especiais na comunicação e na informação          
modernas, com a incorporação das novas tecnologias de impressão, papel e outros            
suportes. Considerando essas informações, julgue o item subsequente. 
Se os ângulos de inclinação das retículas CMYK de um produto gráfico não forem              
respeitados, surgirão padrões gráficos indesejáveis, denominados moiré (muarê). 
a) Certo 
b) Errado 
 
2 (Ano: 2015/Banca: CESPE) Na década de 60 do século passado, ao definir o mundo               
como aldeia global a partir do impacto da televisão na sociedade contemporânea, Marshall             
McLuhan anunciava o fim da era de Gutenberg, ou seja, o fim dos impressos. Com o                
advento da informática e da computação gráfica na virada do século, estão cada vez mais               
evidentes os efeitos das tecnologias eletrônica e digital na mídia impressa, como, por             
exemplo, a redução e o desaparecimento de jornais. Apesar disso, as artes gráficas e a               
comunicação impressa ocupam nichos especiais na comunicação e na informação          
modernas, com a incorporação das novas tecnologias de impressão, papel e outros            
suportes. Considerando essas informações, julgue o item subsequente. Caso o modelo de            
cor de um arquivo gráfico seja alterado de RGB para CMYK, a quantidade de bytes desse                
arquivo será reduzida. 
a) Certo 
b) Errado 
 
3 (Ano: 2015/Banca: CESPE) Na década de 60 do século passado, ao definir o mundo               
como aldeia global a partir do impacto da televisão na sociedade contemporânea, Marshall             
McLuhan anunciava o fim da era de Gutenberg, ou seja, o fim dos impressos. Com o                
advento da informática e da computação gráfica na virada do século, estão cada vez mais               
evidentes os efeitos das tecnologias eletrônica e digital na mídia impressa, como, por             
exemplo, a redução e o desaparecimento de jornais. Apesar disso, as artes gráficas e a               
comunicação impressa ocupam nichos especiais na comunicação e na informação          
modernas, com a incorporação das novas tecnologias de impressão, papel e outros            
suportes. Considerando essas informações, julgue o item subsequente. 
JPG é o mais confiável formato de configuração de um arquivo de imagem com tonalidades               
complexas, como em uma foto ou ilustração. 
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a) Certo 
b) Errado 
 
4 (Ano: 2015/Banca: CESPE) Na década de 60 do século passado, ao definir o mundo               
como aldeia global a partir do impacto da televisão na sociedade contemporânea, Marshall             
McLuhan anunciava o fim da era de Gutenberg, ou seja, o fim dos impressos. Com o                
advento da informática e da computação gráfica na virada do século, estão cada vez mais               
evidentes os efeitos das tecnologias eletrônica e digital na mídia impressa, como, por             
exemplo, a redução e o desaparecimento de jornais. Apesar disso, as artes gráficas e a               
comunicação impressa ocupam nichos especiais na comunicação e na informação          
modernas, com a incorporação das novas tecnologias de impressão, papel e outros            
suportes. Considerando essas informações, julgue o item subsequente. 
A impressão por quadricromia é preparada no computador em um modelo de cor CMYK,              
que corresponde às tintas de impressão nas cores ciano, vermelho, amarelo e preto. 
a) Certo 
b) Errado 
 
5 (Ano: 2015/Banca: UFMT) Para o profissional que executará a diagramação de uma             
revista, é de vital importância conhecer o processo de montagem dos cadernos de             
distribuição das páginas. Tradicionalmente os periódicos possuem sua paginação dividida          
por cadernos múltiplos de 
a) 4 páginas. 
b) 2 páginas. 
c) 1 página. 
d) 5 páginas. 
 
6 (Ano: 2015/Banca: UFMT) Considerando as publicações periódicas, complete o espaço           
abaixo. ________________ é um estágio de planejamento, que antecede a distribuição das            
notícias na página. 
Assinale a opção que preenche corretamente a lacuna. 
a) Paginação 
b) Diagramação 
c) Retranca 
d) Justaposição 
 
7 (Ano: 2015/Banca: UFMT) Em relação às diversas possibilidades de composição de texto             
em um parágrafo, analise as afirmativas abaixo. 
I - O texto justificado é a única configuração em que as linhas possuem o mesmo                
comprimento. 
II - Alinhamento de texto em um parágrafo à esquerda ou centralizado gera um              
comprimento uniforme das linhas, resultando no efeito conhecido como franja. 
III - Parágrafos mais longos são mais flexíveis, permitindo mais opções durante a quebra de               
linhas. 
Está correto o que se afirma em 
a) I, II e III. 
b) I e II, apenas. 
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c) II e III, apenas. 
d) I e III, apenas. 
 
8 (Ano: 2015/Banca: UFMT) Dentre as famílias tipográficas, a que confere maior grau de              
legibilidade quando utilizada em grande volume de textos é: 
a) Cursiva. 
b) Sem Serifa. 
c) Romana Antiga. 
d) Egípcia. 
 
9 (Ano: 2015/Banca: UFMT) Sobre a utilização do sistema de grids numa composição de              
página, analise as afirmativas. 
I - Sistema de grids é essencial para criar composições padronizadas e harmônicas. 
II - A utilização de grids permite ao diagramador otimizar o seu tempo. 
III - É considerado atualmente como a única e mais completa forma de subsidiar as               
decisões para design de elementos numa página impressa. 
Eestá correto o que se afirma em 
a) I e III, apenas. 
b) I e II, apenas. 
c) I, II e III. 
d) II e III, apenas. 
 
10 (Ano: 2015/Banca: UFMT) As relações entre imagem e texto numa página são             
essenciais para prender a atenção do leitor. Assinale a opção com o elemento visual de               
uma diagramação que melhor exemplifica esse atributo. 
a) Infografia 
b) Gráfico 
c) Olho 
d) Retranca 
 
Gabarito 
1.a 
2.b 
3.b 
4.b 
5.a 
6.b 
7.d 
8.c 
9.b 
10.a 
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Material de Conhecimentos Pedagógicos. 
http://questoesconcursopedagogia.com.br/mais1200questoes/  
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