ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS

ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
ESCOLARIDADE - NÍVEL MÉDIO
CONTEÚDOS COMUNS A TODOS OS CARGOS DO NIVEL MÉDIO
PROGRAMA DE LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de texto. Variações
linguísticas. Funções da linguagem. Tipos e gêneros de texto. Coesão e coerência textuais.
Ortografia (atualizada conforme as regras do novo Acordo Ortográfico): emprego de letras; uso de
maiúsculas e minúsculas; acentuação tônica e gráfica; pontuação. Fonologia/ fonética:
letra/fonema; encontros vocálicos, consonantais e dígrafos. Morfologia: elementos mórficos e
processos de formação de palavras; classes de palavras. Sintaxe: termos das orações; orações
coordenadas e subordinadas; concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal; crase.
Semântica: denotação, conotação; sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia; polissemia e
ambiguidade. Figuras de linguagem.
LEGISLAÇÃO: Conhecimentos básicos de: Constituição Federal (artigos 1º ao 5º e 37 a 41), Lei
Orgânica do Município Atualizada, Regimento Interno (Resolução nº 021/1992) e Estatuto do
Servidor (Lei nº 412/1995).
As Leis Municipais estarão disponíveis no link www.angradosreis.rj.leg.br.
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DO NÍVEL MÉDIO
CINEGRAFISTA: Características expressionais (linguagem) dos meios televisão e vídeo;
Diferentes tipos de roteiros (ficção, documentário, reportagem, musicais, dentre outros); Conceito
de cena, sequência e suas subdivisões; Tomadas de cenas, conhecimento de planos básicos
utilizados em vídeo e em televisão, bem como suas características e funções dentro da narrativa;
Movimentos de câmera, dispositivos de câmera e de ilha de edição efeitos óticos: travelling,
panorâmicas, zoom, aproximação, afastamento, plano-sequência, dolly, grua, câmera lenta,
câmera rápida, cortina, chicote, dentre outros; Posições de câmera e enquadramento: câmera
normal, câmera baixa, câmera alta, câmera objetiva e câmera subjetiva, vazamento, espaço
direcional, contra plano e suas implicações na dinâmica da estrutura narrativa; Profundidade de
campo, pulo de campo (inversão de eixo), continuidade, primeiro plano e plano de fundo e suas
características dentro da função narrativa; Tipos de microfone e suas respectivas características
de captação em relação à cena requerida e aos ambientes ou locações; Tipos de lentes e filtros;
Uso de claquete e relatórios técnicos de gravação; Noções elementares de edição e cópia de
programas; Noções elementares sobre gêneros narrativos (reportagens, documentários, musicais,
entrevistas, dentre outros); básicas sobre a importância de cenários e adereços cênicos, bem
como figurinos e maquilagem para a melhoria da qualidade das imagens a serem produzidas;
Noções básicas de linguagem e de composição de imagens.
EDITOR DE VÍDEO: Mesa de Som, Microfones com e sem fio e Caixas Acústicas: instalações,
tipos e funções. Cabos e Conexões: funções e utilidades. Isolamento acústico: objetivo. Gravação
mono e gravação estéreo: diferenças. Programas de edição digital (software de gravação):
processo de edição do sinal de áudio e vídeo. O processo de operação de áudio. Efeitos sonoros,
edição e sonorização de áudio em programa de TV. Operação de ilha de edição e corte ao vivo.
Tipologia e uso de trilhas temáticas em sonorização audiovisual. Captação e gravação de
programas musicais. Conhecimentos em operação de câmeras de vídeo e DSLR. Conhecimentos
em Adobe Premiere CS6, Adobe Photoshop CS6, Sony SoundForge Pro 10 (mesa de áudio
digital), Adobe AfterEffects, Sony Vegas e Cubase. Conhecimentos técnicos em fotografia.
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CONTEÚDO COMUM A TODOS OS CARGOS DO NIVEL SUPERIOR
PROGRAMA DE LÍNGUA PORTUGUESA: A Comunicação: linguagem, texto e discurso; o texto,
contexto e a construção dos sentidos; Coesão e coerência textuais; Intertextualidade e polifonia;
A Língua: norma culta e variedades linguísticas; dialetos e registros, gíria; Língua padrão:
ortografia, acentuação e pontuação; Semântica: denotação e conotação; figuras de linguagem;
sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia; polissemia e ambiguidade; Morfologia: estrutura e
processos de formação de palavras; classes de palavras: flexões, emprego e valores semânticos,
com ênfase em verbos, pronomes, conjunções e preposições; Sintaxe: Termos e Orações
coordenadas e subordinadas; concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal; crase;
sintaxe de colocação.
LEGISLAÇÃO: Conhecimentos básicos de: Constituição Federal (artigos 1º ao 5º e 37 a 41), Lei
Orgânica do Município Atualizada, Regimento Interno (Resolução nº 021/1992) e Estatuto do
Servidor (Lei nº 412/1995).
As Leis Municipais estarão disponíveis no link www.angradosreis.rj.leg.br.
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DO NÍVEL SUPERIOR
DESIGNER: Leis da gestalt; conceituaçao da forma; categorias fundamentais; linguagem verbal e
linguagem visual; reflexos do direito autoral nas criações do designer gráfico; conceituaçao;
delimitação do espaço de cor; os parâmetros de definição da cor; claro/escuro; cores básicas/cores
derivadas; primárias/secundárias; cor luz e cor pigmento; equilíbrio e harmonia; signos visuais:
conceituaçao e categorias; códigos visuais; signos visuais no ambiente urbano; sinalização;
sistemas de comuncaçao social: jornal, revista, livro, folheto, anúncio, cartaz, outdoor; sistemas
de identidade visual: imagem corporativa, identidade corporativa, marca e aplicações; elementos
primários e secundários; briefing; redesign de marca; papel: tipos e formatos; tipografia: categorias
e contrastes. Computação gráfica: arquivos vetoriais, arquivos bitmap; resolução da imagem;
canais de cor.
JORNALISTA: Teoria da comunicação. Teoria do Jornalismo. A questão da imparcialidade e da
objetividade. Ética. Papel social da comunicação. Comunicação, conceitos, paradigmas, principais
teorias. Novas tecnologias e a globalização da informação. Massificação versus segmentação dos
públicos. Interatividade na comunicação. História da imprensa, do rádio e da televisão no Brasil.
Legislação em comunicação social: Código de Ética do Jornalista, Regulamentação da profissão
de jornalista. Regulamentação versus desregulamentação: tendências nacionais e internacionais.
Comunicação pública. Opinião pública: pesquisa, estudo e análise em busca de canais de
interação com cada público específico. Propriedade cruzada dos meios de comunicação.
Princípios gerais da pauta. Gêneros de redação: definição e elaboração de notícia, reportagem,
entrevista, editorial, crônica, coluna, pauta, informativo, release. Técnicas de redação jornalística:
lead, sub-lead, pirâmide invertida. Critérios de seleção, redação e edição. Produtos audiovisuais:
elaboração de originais e roteiros. Técnicas de adaptação de originais de terceiros. Técnicas de
redação, produção e execução de produtos audiovisuais de conteúdo informativo, educativo e de
mobilização social. Noções sobre cores na comunicação impressa e digital. Princípios de
planejamento, orçamento, produção e gravação de programas audiovisuais. Noções de arquitetura
da informação na comunicação digital. Diagramação. Técnicas e elementos para captação, edição
e emissão de imagens e sons. Técnicas de adaptação de roteiros para veiculação em diferentes
suportes. Infografia. Técnicas de planejamento, criação e direção de programas para rádio e
televisão. Técnicas de planejamento, criação e direção de produtos para comunicação digital como
CD, DVD e mídias digitais. Linguagem das mídias digitais. A linguagem adaptada aos diferentes
públicos. Fotojornalismo.
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