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TÉCNICO EM AUDIOVISUAL 
 
Requisito básico para investidura no cargo: 
Possuir o Ensino Médio Profissionalizante, ou Médio Completo + experiência de 12 meses na área. 
 
Descrição Sumária do Cargo: 
Montar e projetar filmes cinematográficos; manejar equipamentos audiovisuais utilizando nas 
diversas atividades didáticas, pesquisa e extensão, bem como operar equipamentos eletrônicos para 
gravação em fita ou fios magnéticos, filmes, discos virgens e outras mídias. Assessorar nas atividades 
de ensino, pesquisa e extensão. 
 
Conteúdo Programático: 
 
Prova Objetiva: 
Linguagem audiovisual: a estética dos planos, enquadramento, movimentos de câmera; e o 
sincronismo entre imagem e som. Produção audiovisual: produção externa e em estúdio. Produção 
técnica e artística: sonoplastia. Reprodução de áudio e vídeo: montagem e operacionalidade de 
equipamentos específicos; tipos de exibição e reprodução; circuitos internos de TV; o audiovisual na 
web. Gerenciamento de arquivos, backup e gravação de CD e DVD e outras mídias. Tipologia dos 
arquivos audiovisuais digitais: formatos de arquivos de áudio e vídeo, compactação (CODECS) e 
manipulação. Noções básicas de roteiros de Rádio e TV e seus elementos técnicos. 
 
A câmera e seus diferentes modelos: funcionamento e operação; estrutura; componentes e acessórios; 
manutenção preventiva. A captação de imagem e sons analógicos e digitais: os diferentes formatos 
de captação; sistemas e processos; transmissão de sinais; resolução contraste; luz e cor. Edição linear 
e não linear: equipamentos; softwares de edição; sistemas de gravação e armazenamento; noções de 
design e videografismo. O estúdio de TV: estrutura e recursos; pessoal especializado; cinegrafia e 
iluminação. Os princípios da edição de imagens: continuidade; ritmo; clareza; estilos de montagem 
(a especificidade dos gêneros – jornalístico e publicitário), transições e efeitos de vídeo. A captação 
de áudio para produtos de TV: principais equipamentos de sonorização e dispositivos de áudio 
(analógicos e digitais); funções e manuseio; conexões dos equipamentos e de cabos e caixas; 
manutenção e prevenção de cabos. Posicionamento dos equipamentos. 
 
Controle de equipamentos de áudio para som (inclusive ao vivo). Reprodução e gravação em vários 
suportes e formatos; formatos de armazenamento de áudio digital (MIDI, WAV, MP3, MP4A e 
outros). Teste de componentes e equipamentos, medidas elétricas, condutores de áudio. Noções de 
diferentes microfones e seus posicionamentos e adequações. Noções de mixagem; ajuste de graves, 
agudos, equalizações, potência. Operação de mesa de áudio: edição, mixagem e sonorização. 
Sistemas digitais de rádio: digitalização de áudio analógico, armazenamento e processamento digital 
de áudio. Softwares de edição e mixagem de áudio. Gravação, edição, masterização e pós-produção 
de áudio em softwares. Situação de pane total ou parcial de equipamentos de áudio. Noções básicas 
de rádio, web rádio, rádio digital. 
 
 
 
 



Prova Prática: 
1. Edição de áudio, vídeo e tratamento de imagem por meio de programas como o Sony Vegas, Adobe 
premiere, After Effects, Sound Forge, Photoshop; 2. Mixagem e reprodução em suportes analógicos 
e digitais.  
 


