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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; 



 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 

 

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 

 



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 

 No tempo 1:08 da música, volta luz a 

100%; 

 

 No tempo 1:52,  black out da luz. 

 
 

 

2,00 pontos 

 

 

2,00 pontos 

 

 

2,00 pontos 

 

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 

 

 

 

 

 


