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Prova Prática do Concurso Público para o cargo de TÉCNICO ESPORTIVO, 
CULTURAL E SOCIAL – OPERADOR DE SISTEMAS CÊNICOS 

 

 

INSTRUÇÕES 

1. Confira seus dados de IDENTIFICAÇÃO  acima. 
A 2ª Fase – Prova Prática consistirá na demonstração de conhecimentos e habilidades 
na execução de tarefas relacionadas à operação de som, de luz e de cenário a fim de 
averiguar se o candidato está apto a exercer satisfatoriamente a sua função. 

2. A 2ª Fase – Prova Prática vale 60 (sessenta) pontos, sendo que o candidato deverá 
obter no mínimo 60% de acerto, ou seja, 36 (trinta e seis) pontos. 

3. O candidato que não executar qualquer uma das etapas será automaticamente eliminado 
do certame. 

4. Para a execução da 2ª Fase – Prova Prática serão disponibilizados para os candidatos: 
mancebo, janela vazada, refletor elipsoidal, notebook, luva, mesa de som, mesa de luz e 
escada. 

5. O candidato somente poderá retirar-se do local de prova mediante autorização do fiscal. 
6. Para a correta execução da 2ª Fase – Prova Prática siga as instruções contidas na 

mesma e as orientações do Examinador. 
7. Em caso de anulação de algum critério de avaliação, sua respectiva pontuação será 

atribuída a todos os candidatos participantes da 2ª Fase – Prova Prática. 
8. Os candidatos serão devidamente identificados com número de inscrição, antes do início 

da execução da prova.  
9. Os candidatos não poderão comunicar-se com os demais candidatos, sob pena de 

exclusão do certame. 
10. Ficam os candidatos cientificados que são inteiramente responsáveis pelo manuseio das 

ferramentas e equipamentos utilizados na realização da prova. 
11. Durante a execução da avaliação não será permitida a utilização de nenhum dispositivo 

eletrônico por parte do candidato. 
12. A Prova Prática será filmada e gravada pela Coordenação do Concurso, com tempo 

máximo de 25 minutos. 
13. O Caderno de Prova deverá ser devidamente assinado ao término da mesma.   
14. O candidato poderá solicitar cópia de seu caderno de prova no dia 23 (vinte e três) de 

janeiro de 2018, das 8h às 11h e das 13h às 17h, mediante solicitação escrita e 
protocolada na Secretaria Municipal de Administração – Departamento de Recursos 
Humanos, localizada na Praça das Cerejeiras, n° 01-59, Vila Noemy, Bauru/SP.  

15. O exemplar em branco do caderno de questões da 2ª FASE – PROVA PRÁTICA e os 
critérios de avaliação, estarão  disponíveis no site: www.bauru.sp.gov.br a partir do dia 
23/01/2018.  

16. O resultado da 2ª FASE – PROVA PRÁTICA será disponibilizado a partir do dia 
17/02/2018 no Diário Oficial de Bauru. 
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CRITÉRIOS 

ETAPA 1: Palco – Montagem de Cenário e de luz. 
  
1. Nesta etapa o candidato deve realizar montagem e operação da iluminação, da sonorização 

e da cenotécnica de uma cena. Além do uso de equipamento de proteção individual (EPI). 

O candidato deverá: 

1.1. Colocar um mancebo (que representa uma personagem) num local do palco sinalizado 

com um X. 

1.2. Colocar uma janela cenográfica suspensa por uma vara de cenografia atrás deste 

mancebo, afinando na altura limite da parte de cima deste mancebo. 

1.3. Colocar um refletor elipsoidal direcionado para estes dois objetos (mancebo e janela 

cenográfica), afinando-o de forma que ambos os objetos estejam dentro de um foco de luz, 

com o apoio de um operador.  

1.4.  Tempo de reconhecimento, verificação dos equipamentos: até 03 minutos. 

1.5.  Tempo de realização da atividade: até 07 minutos.  

1.6. Pontuação: 30,00 pontos 

1.7. Equipamentos: Luvas 
 
 
ETAPA 2: Cabine – Passagem de som e luz. 
 
2. Na sequência, o candidato deverá afinar e operar a luz de uma mesa Leapflog 96, da marca 

Zero88, e afinar e operar uma mesa de som Eurodesk sx3282 da Behringer, demonstrando 

noções de segurança, verificação das condições do equipamento antes da realização da 

atividade e uso de equipamento de proteção individual (EPI).  

2.1. Realizar o teste de som, introduzindo um CD ou Pen Drive no aparelho de som com a 

música-teste e testar a qualidade do mesmo, demonstrando agilidade e habilidade na resolução 

de problemas, caso ocorra. 

2.2. Com o equipamento de iluminação (refletor e mesa) e de sonorização (aparelho de CD, 

mesa de som e caixas de som) testados e afinados, o candidato deverá operar o som e a luz de 

acordo com as indicações abaixo: 

� Palco em black out, começa a ser tocada a música-teste; 
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� No tempo 0:31 da música, a luz começa a acender em resistência; 

� No tempo 1:01 da música, black out de som e luz no palco; 

� No tempo 1:08 da música, volta som e luz a 100%; 

� No tempo 1:52,  black out da luz e do som. 

2.3. Tempo de reconhecimento, verificação dos equipamentos: até 10 minutos. 

2.4. Tempo de realização da atividade: até 05 minutos.  

2.5. Pontuação: 30,00 pontos 

 
Etapa 1: Palco - Tempo Total: 10 min  

 
QUESITOS 

 
 PONTUAÇÃO  
Colocou o Mancebo no ponto marcado 6,0 pontos 

 
DESCRIÇÃO DAS FALTAS 

 
Colocou o Mancebo fora do ponto marcado - 3,0 pontos 

Não realizou a atividade - 6,0 pontos 

QUESITOS 

Colocou a janela na altura indicada 6,0 pontos 

DESCRIÇÃO DAS FALTAS 

Colocou a janela fora da altura indicada - 3,0 pontos 

Não realizou a atividade - 6,0 pontos 

QUESITOS 

Usou o equipamento de segurança 3,0 pontos 

DESCRIÇÃO DA FALTA 
 

Não usou o equipamento de segurança - 3,0 pontos 

QUESITOS 

Ajustou o foco de luz conforme o projeto 8,0 pontos 
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DESCRIÇÃO DAS FALTAS 

 
Ajustou o foco de luz parcialmente - 4,0 pontos 

 
Não ajustou o foco de luz - 8,0 pontos 

 
QUESITOS 

 
Realizou as atividades no tempo previsto 7,0 pontos 

 
DESCRIÇÃO DAS FALTAS 

 
Realizou as atividades após o tempo previsto (até 9 
minutos) 

- 3,5 pontos 
 

Realizou as atividades após o tempo previsto (após 9 
minutos) 

- 7,0 pontos 
 

 
Etapa 2: Cabine - Tempo Total: 15 min   

 
QUESITOS 

 

 PONTUAÇÃO  
Testou e ajustou os equipamentos de som e de luz, 
de forma que os mesmos estejam afinados para a 
operação na execução da cena, dentro do tempo 
limite (10 minutos) 
 

 
 

10,0 pontos 
 

DECRIÇÃO DAS FALTAS 
 

Testou e ajustou os equipamentos de som e de luz, 
de forma que os mesmos estejam afinados para a 
operação na execução da cena, após o tempo limite 
(até 12 minutos) 
 

 
 

- 5,0 pontos 

Não testou e ajustou os equipamentos de som e de 
luz, de forma que os mesmos estejam afinados para a 
operação na execução da cena. 
 

 
- 10,0 pontos 

 

QUESITOS 
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Realizou a operação de som: 
 

� Palco em black out, começa a ser tocada a 
música-teste; 
 

� No tempo 1:01 da música, black out de som 
no palco; 
 
 

� No tempo 1:08 da música, volta som a 100%; 
 
 

� No tempo 1:52,  black out do som. 

 

 
2,50 pontos 

 
 
 

2,50 pontos 
 
 
 

2,50 pontos 
 
 

2,50 pontos 

DESCRIÇÃO DAS FALTAS 
 

Realizou a operação de som parcialmente: 
 

� Música não inicia no tempo certo ou é 
interrompida; 
 

� Black out de som realizado fora do tempo 
1:01 da música (antes ou depois) e/ou não 
realiza black out de som; 
  

� Som volta fora do tempo 1:08 da música 
(antes ou depois); 
 

� Black out de som realizado fora do tempo 
1:52 da música (antes ou depois) e/ou não 
realizado; 

 

 
 

-2,50 pontos 
 
 

-2,50 pontos 
 
 

-2,50 pontos 
 
 
 

-2,50 pontos 
 
 
 

Não realizou a operação de som -10,00 pontos 
 

QUESITOS 
 

Realizou a operação de luz: 
 

� Palco em black out, começa a ser tocada a 
música-teste; 
 

� No tempo 0:31 da música, a luz começa a 
acender em resistência; 
 

� No tempo 1:01 da música, black out de luz no 
palco 

 

 
 

2,00 pontos 
 
 

2,00 pontos 
 
 

2,00 pontos 
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� No tempo 1:08 da música, volta luz a 100%; 
 

� No tempo 1:52,  black out da luz. 
 

2,00 pontos 
 

2,00 pontos 

DESCRIÇÃO DAS FALTAS 

Realizou a operação de luz: 
 

� Não colocou o palco em black out de luz; 
 

� A luz não acende em resistência e/ou acende 
em resistência fora do tempo 0:31da música 
(antes ou depois);  
 

� Não realiza o black out da luz no palco e/ou 
realiza o black out fora do tempo 1:01 da 
música (antes ou depois); 
 

� Não volta luz a 100% e/ou volta a luz fora do 
tempo 1:08 da música (antes ou depois); 
 

� Não realiza black out da luz no tempo 1:52 da 
música e/ou não realiza o black out da luz. 
 

 
 

-2,00 pontos 
 
 

-2,00 ponto 
 
 
 

-2,00 ponto 
 
 
 

-2,00 ponto 
 
 

-2,00 pontos 

Não realizou a operação de luz -10,00 pontos 

 
 
 
 
DATA:___/___/___ 

ASSINATURA DO CANDIDATO:___________________________________________ 
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Prova Prática do Concurso Público para o cargo de TÉCNICO ESPORTIVO, 
CULTURAL E SOCIAL – OPERADOR DE SISTEMAS CÊNICOS 

Nº INSCR.:  

 

ETAPA 1: Palco – Montagem de Cenário e de luz 
 
1. Nesta etapa o candidato deve realizar montagem e operação da iluminação, da sonorização 

e da cenotécnica de uma cena. Além do uso de equipamento de proteção individual (EPI). 

O candidato deverá: 

1.1. Colocar um mancebo (que representa uma personagem) num local do palco sinalizado 

com um X. 

1.2. Colocar uma janela cenográfica suspensa por uma vara de cenografia atrás deste 

mancebo, afinando na altura limite da parte de cima deste mancebo. 

1.3. Colocar um refletor elipsoidal direcionado para estes dois objetos (mancebo e janela 

cenográfica), afinando-o de forma que ambos os objetos estejam dentro de um foco de luz, 

com o apoio de um operador.  

1.4.  Tempo de reconhecimento, verificação dos equipamentos: até 03 minutos. 

1.5.  Tempo de realização da atividade: até 07 minutos.  

1.6. Pontuação: 30,00 pontos 

1.7. Equipamentos: Luvas 
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QUESITOS 
 

 PONTUAÇÃO  
Colocou o Mancebo no ponto marcado (       ) 6,0 pontos 

 
DESCRIÇÃO DAS FALTAS 

 
Colocou o Mancebo fora do ponto marcado (       ) - 3,0 pontos 

Não realizou a atividade (       ) - 6,0 pontos 

Pontuação Total  

Observação 

Avaliador 

QUESITOS 

Colocou a janela na altura indicada (       ) 6,0 pontos 

DESCRIÇÃO DAS FALTAS 

Colocou a janela fora da altura indicada (       ) - 3,0 pontos 

Não realizou a atividade (       ) - 6,0 pontos 

Pontuação Total  

Observação 

Avaliador 

QUESITOS 

Usou o equipamento de segurança (       ) 3,0 pontos 

DESCRIÇÃO DA FALTA 
 

Não usou o equipamento de segurança (       ) - 3,0 pontos 

Pontuação Total  

Observação 

Avaliador 
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QUESITOS 

Ajustou o foco de luz conforme o projeto (       ) 8,0 pontos 
 

DESCRIÇÃO DAS FALTAS 
 

Ajustou o foco de luz parcialmente (       ) - 4,0 pontos 
 

Não ajustou o foco de luz (       ) - 8,0 pontos 
 

Pontuação Total 
 

 

Observação 

Avaliador 

QUESITOS 
 

Realizou as atividades no tempo previsto (       ) 7,0 pontos 
 

DESCRIÇÃO DAS FALTAS 
 

Realizou as atividades após o tempo previsto (até 9 
minutos) 

(       ) - 3,5 pontos 
 

Realizou as atividades após o tempo previsto (após 9 
minutos) 

(       ) - 7,0 pontos 
 

Pontuação Total 
 

 

Observação 

Avaliador 

 
TOTAL GERAL ETAPA 01:____________ 
 
TEMPO TOTAL ETAPA 01:______________ 
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ETAPA 2: Cabine – Passagem de som e luz. 
 
2. Na sequência, o candidato deverá afinar e operar a luz de uma mesa Leapflog 96, da marca 

Zero88, e afinar e operar uma mesa de som Eurodesk sx3282 da Behringer, demonstrando 

noções de segurança, verificação das condições do equipamento antes da realização da 

atividade.  

2.1. Realizar o teste de som, introduzindo um CD ou Pen Drive no aparelho de som com a 

música-teste e testar a qualidade do mesmo, demonstrando agilidade e habilidade na resolução 

de problemas, caso ocorra. 

2.2. Com o equipamento de iluminação (refletor e mesa) e de sonorização (aparelho de CD, 

mesa de som e caixas de som) testados e afinados, o candidato deverá operar o som e a luz de 

acordo com as indicações abaixo: 

� Palco em black out, começa a ser tocada a música-teste; 

� No tempo 0:31 da música, a luz começa a acender em resistência; 

� No tempo 1:01 da música, black out de som e luz no palco; 

� No tempo 1:08 da música, volta som e luz a 100%; 

� No tempo 1:52,  black out da luz e do som. 

2.3. Tempo de reconhecimento, verificação dos equipamentos: até 10 minutos. 

2.4. Tempo de realização da atividade: até 05 minutos.  

2.5. Pontuação: 30,00 pontos  
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QUESITOS 
 

 PONTUAÇÃO  
Testou e ajustou os equipamentos de som e de luz, 
de forma que os mesmos estejam afinados para a 
operação na execução da cena, dentro do tempo 
limite (10 minutos) 

 
 

(       ) 10,0 pontos 
 

DECRIÇÃO DAS FALTAS 
 

Testou e ajustou os equipamentos de som e de luz, 
de forma que os mesmos estejam afinados para a 
operação na execução da cena, após o tempo limite  
 (até 12 minutos) 
 

 
(       ) - 5,0 pontos 

 

Não testou e ajustou os equipamentos de som e de 
luz, de forma que os mesmos estejam afinados para a 
operação na execução da cena. 
 

 
(       ) - 10,0 pontos 

 

Pontuação Total 
 

 

Observação 

Avaliador 

QUESITOS 
 

Realizou a operação de som: 
� Palco em black out, começa a ser tocada a 

música-teste; 

 
(       ) 2,50 pontos 

� No tempo 1:01 da música, black out de som 
no palco; 

(       ) 2,50 pontos 

 
� No tempo 1:08 da música, volta som a 100%; 

 
(       ) 2,50 pontos 

 
� No tempo 1:52,  black out do som. 

 
(       ) 2,50 pontos 

 
DESCRIÇÃO DAS FALTAS 

Realizou a operação de som parcialmente: 
 

� Música não inicia no tempo certo ou é 
interrompida; 

 
(       ) -2,50 pontos 

 

� Black out de som realizado fora do tempo 
1:01 da música (antes ou depois) e/ou não 
realiza black out de som;  

 
(       ) -2,50 pontos 
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� Som volta fora do tempo 1:08 da música 
(antes ou depois);  

 
(       ) -2,50 pontos 

 
� Black out de som realizado fora do tempo 

1:52 da música (antes ou depois) e/ou não 
realizado 

 
(       ) -2,50 pontos 

 
Não realizou a operação de som 

 
(       ) -10,00 pontos 

 
Pontuação Total 
 

 

Observação 
 

Avaliador 
 

QUESITOS 

Realizou a operação de luz parcialmente: 
 

� Palco em black out, começa a ser tocada a 
música-teste; 
 

 

 
(       ) 2,00 pontos 

 

� No tempo 0:31 da música, a luz começa a 
acender em resistência; 
 

 
(       ) 2,00 pontos 

� No tempo 1:01 da música, black out de luz no 
palco; 
 

 
(       ) 2,00 pontos 

 
� No tempo 1:08 da música, volta luz a 100%; 

 
(       ) 2,00 pontos 

 
 

� No tempo 1:52,  black out da luz. 
 

(       ) 2,00 pontos 
 

DESCRIÇÃO DAS FALTAS 

Realizou a operação de luz parcialmente: 
 

� Não colocou o palco em black out de luz; 

 
 

(       ) -2,00 pontos 
 

� A luz não acende em resistência e/ou acende 
em resistência fora do tempo 0:31da música 
(antes ou depois);  
 

 
(       ) -2,00 pontos 

� Não realiza o black out da luz no palco e/ou 
realiza o black out fora do tempo 1:01 da 
música (antes ou depois); 

 
(       ) -2,00 pontos 
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� Não volta luz a 100% e/ou volta a luz fora do 
tempo 1:08 da música (antes ou depois); 
 

(       ) -2,00 pontos 
 

� Não realiza black out da luz no tempo 1:52 da 
música e/ou não realiza o black out da luz. 
 

(       ) -2,00 pontos 

Não realizou a operação de luz (       ) -10,0 pontos 
 

Pontuação Total 
 

 

Observação 
 

Avaliador 
 

 
TOTAL GERAL ETAPA 02:____________ 
 
TEMPO TOTAL ETAPA 02:______________ 
 
TOTAL GERAL ETAPA 01 + ETAPA 02:______________ 
 
TEMPO TOTAL ETAPA 01 + ETAPA 02:______________ 
 
AVALIADORES:__________________________________ 
                             __________________________________ 
                             __________________________________ 
 
 
 
DATA: ___/___/___ 
 
 
ASSINATURA DO CANDIDATO:____________________________ 


