ART & DESIGN COMMON ENTRANCE TEST
MODEL PAPER - 1
BFA (Applied Arts/Painting/Sculpture/ Animation/Photography) & B.Design (Interior Design)

Duration: 120 minutes

Marks: 100

1) భారత రాష్ట్ప
ర తి ఎవరు
a) మన్మో హన్ సింగ్
c) ప్పతిభా దేవి సింగ్ పాటిల్
b) రామ్నాథ్ కోవిింద్
d) ప్పణబ్ ముఖర్జ ీ
Who is the Hon’ble President of India

[

]

[

]

[

]

[

]

a) Manmohan Singh
b) Pranab Mukherjee

c) Pratibha Devi Singh Patil
d) Ramnath Kovind

2) ఒసామా బిన్ లాడెన్ _________ లో కాల్చి చింపబడ్డాడు
a) దుబాయ్
c) పాకిసాాన్
b) మస్క ట్
d) ఆఫ్ని
ఘ సాాన్
Osama Bin Laden was shot dead in
a) Dubai
c) Pakistan
b) Muscat
d) Afganistan
3) ప్బిటిష్ ప్ిన్్ విల్చయమ్్ ఇటీవల వివాహిం చేసుకునాా రు
a) ఏింజెలీనా జోలీ
c) జెనిా ఫ్ర్ లోపెజ్
b) కేథర్జన్
d) కేట్
British Prince Williams was recently married to
a) Angelina Jolie
c) Jennifer Lopez
b) Catherine
d) Kate
4) లడఖ్ రాజధాని
a) ధరో శాల
c) శ్రీగరర్
న
b) లే
d) గింర రక్
The capital of Ladakh is
a) Dharamsala
b) Leh

c) Srinagar
d) Gangtok

5) అమృత్ ర్ పింజాబ్ లోని గోల్డన్
ా టింపుల్ చుట్టర ఏమిటి ఉింది
a) నీటి
c) పుష్ప ించే చెట్లు
b) ఆకుపచి పచ్చి క బయళ్ళు
d) ఇసుక తిన్నా లు

Golden Temple in Amritsar Punjab is surrounded by
a) Water
b) Green lawns

c) Flowering trees
d) Sand dunes

[

]

6) లోక్ భ స్పప కర్ ఎవరు
a) ీ
శ్ర న ఓిం బిరాు
c) సుమిప్త మహాజన్
b) మీరా కుమార్
d) రేణుకా చౌదరి
Who is the Speaker of Lok Sabha
a) Shri Om Birla
b) Meira Kumar

[

]

[

]

c) Sumitra Mahajan
d) Renuka Choudhary

7) వివేకాగింద రాక్ ________ లో ఉింది
a) భారతదేశిం యొకక ఉతార
c) భారతదేశిం యొకక దక్షిణ
b) భారతదేశిం యొకక పశ్చి మ
d) భారతదేశిం యొకక దక్షిణ
Vivekananda Rock is in the
a) North of India
c) West of India

c) South India
d) East India

8) గుజరాత్ రాష్ట్ిం
ర లో అధికార పార్జ ర is
a)
b)

Congress
AIDMK

c) BJP
d) RJD

The ruling party in Gujarat state is
a) Congress
b) AIDMK

[

]

[

]

c) BJP
d) RJD

9) సెరికలి ర్ ధేని యొకక అధయ యగిం
a) మొకక లు
c) పట్లర పురుగులు
b) స్ముప్దిం
d) చేప
Sericulture is a study of
a) Plants
c) Silkworms
b) Sea
d) Fish

10) ఆింప్ధప్పదేశ్ యొకక హస్ాకళలు మరియు చేనేత వష్టసాాల రాష్ట్ ర ఎింపోరియిం పేరు
a) మృరనాయని
c) కైరాల్చ
b) కావేరి
d) లేపాక్షి
The name of the State Emporium of Handicrafts and Handlooms of Andhra Pradesh is [
a) Mriganayani
c) Kairali
b) Cauvery
d) Lepakshi

]

11) ఐసాుిండ్లో అగ్నా పరవ తిం విస్ఫో టగిం ఆకాశింలో పొరను కల్చగ్నించ్చింది మరియు ప్పధాగింగ
అింతరాయిం
కల్చగ్నింది
a) స్ముప్ద ప్ాఫిక్
c) రోడ్ ప్ాఫిక్

b) ఎయిర్ ప్ాఫిక్
d) ప్పజలు
The Volcano eruption in Iceland caused smoke in the skies and interrupted mainly
a) Sea traffic
b) Air traffic

]

[

]

b) Road Traffic
c) People

12) హైదరాబాద్లో రింజాన్ న్నలలో అతయ ింత ప్పసదధ ఆహార పదార థిం
a) బిరాయ నీ
c) హలీమ్
b) ఖురాా నీ కా మీతా
d) మిరిి కా స్లాన్
The most famous food item during Ramzan month in Hyderabad is
a) Biryani
b) Khurbani ka meetha

[

c) Haleem
d) Mirchi ka Salan

13) హైదరాబాద్ మరియు సకిింప్దాబాద్ జింట గరరాలు వీటితో అనుస్ింధానిించబడి
ఉనాా యి
a) హిమాయతా్ రర్ స్రసు్
c) ఒసాో నా్ రర్ స్రసు్
b) హుస్స్ న్సారర్ స్రసు్
d) గిండిపేట స్రసు్
The twin cities of Hyderabad and Secunderabad are connected by
a) Himayathsagar lake
b) Hussainsagar lake

[

]

c) Osmansagar lake
d) Gandipet lake

14) రవీింప్దనాథ్ ఠాగూర్ తగ కవితల స్ింకలనానికి న్మబెల్ బహుమతిని గెలుచుకునాా రు
a) ప్శదిం
ధ జల్చ
c) స్వ ర ణింజల్చ
b) గీతాింజల్చ
d) దివయ ింజల్చ
Rabindranath Tagore won the Nobel Prize for his collection of poems called
[
]
a) Shraddhanjali
c) Swaranjali
b) Gitanjali
d) Divyanjali
15) WWW అింటే
a) వరల్ా వర్క వెబ్
b) వైడ్ వర్క వెబ్

c) వైడ్ వరల్ా వెబ్
d) వరల్ా వైడ్ వెబ్

WWW Stands for
a) World Work Web
b) Wide Work Web

]

[

]

c) Wide Wold Web
d) World Wide Web

16) “ఆింప్ధ కేస్రి” అనే ీరి ికకు స్ింబింధిించ్చగది ఎవరు
a) టి. ప్పకాశిం
c) పొటి ర శ్రీ నరాములు
b) ఎన్ టి రామారావు
d) కిందుకూరి
The title “Andhra Kesari” is related to
a) T. Prakasham
b) N T Rama Rao

[

c) Potti Sriramulu
d) Kandukuri

17) లేపాక్షి పెయిింటిింగ్్ ఎ జిలాులో ఉనాా యి
a) గుింట్టరు
c) విజయగరరిం
b) న్నల్లురు
d) అగింతపూర్
Lepakshi Paintings are located in the district of
a) Guntur
b) Nellore

[

]

c) Vijayanagaram
d) Ananthapur

18) ప్పసదధ రామపప ఆలయ ఆరిక టకి రల్ శ్రసెల్
ై ర ఎ కాలానికి చెిందిగది
a) చాళ్ళకుయ లు
c) కాకతీయస్
b) విజయగరర
d) చోళ
The famous Ramappa temple’s Architectural Style belongs to period of
a) Chalukyas
b) Vijayanagara

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

c) Kakatiyas
d) Chola

19) ప్పాధమిక రింగులు ఎనిా రకాలు
a) 2
c) 3
b) 5
d) 7
How many types of Primary Colours are there
a) 2
c) 3
b) 5
d) 7
20) ఈ ప్కిింది చ్చప్తకారులలో ఎవరు దేవునికి మరియు దేవతకు ప్పసదిధ చెిందారు
a) రాజా రవివరో
c) ఎస్ఎమ్ పిండిట్
b) రాజా రాజా వరో
d) ఎింఎఫ్ హుస్స్ న్
Which of the following painter was famous for God and Goddess
a) Raja Ravi Varma
b) S. M. Pandit

b) Raja Raja Varma
d) M. F. Hussain

21) సాలార ీింగ్ మ్యయ జియిం ఎకక డ ఉింది
a) హైదరాబాద్

c) ముింబై

b) బెింరళూరు
d) దిలీు
Salarjung Museum is located at
a) Hyderabad
b) Mumbai

c) Bengaluru
d) Delhi

22) చ్చరింజీవి దీనిలో ప్పసదిధ
a) గటగలో
c) సామాజిక కారయ కర ా
b) రాజకీయ నాయకుడు
d) తతవ వేతా
Chiranjeevi is famous in

a) Actoring
b) Social Worker

c) Politician
d) Philosopher

23) కడప దీనిలో ప్పసదిధ చెిందిింది
a) రెడ్ శాిండల్ వుడ్
c) విజయగరర
b) కాకతీయస్
d) చోళ
Kadapa is famous for
a) Red Sandal Wood
b) Vijayanagara

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

c) Kakatiyas
d) Chola

24) జె.జె. స్కక ల్ ఆఫ్ ఆర్ ర ఎకక డ ఉింది
a) దిలీు
c) కోల్కతా
b) ముింబై
d) చెన్నా
J. J. School of Art is located at
a) Delhi
b) Mumbai

c) Culcatta
d) Chennai

25) కలాింకారి కళ ఎ జిలాులో ప్పసదిధ చెిందిింది
a) న్నల్లురు
c) కర్నా లు
b) మచ్చల్చపటా ిం
d) అగింతపూర్
Kalamkari Art is famous at
a) Nellore
b) Kurnool

c) Machilipatnam
d) Ananthapur

26) “మహాగటి” బయో - ిక్ ఆఫ్ సావిప్తి చ్చప్త దరశ కుడి పేరు
a) నాగ్ అశ్చవ న్
c) అశవ ని దత్
b) రాజమౌల్చ
d) దేవరకిండ విజయ
Name the director of the film “Mahanati” Bio – Pic of Savithri
a) Nag Ashwin
b) Ashwani Dutt

c) Rajamouli
d) Devarakonda Vijay

27) “సాహో” చ్చప్తింలో హీరో ఎవరు
a) చ్చరింజీవి
c) రామ్
b) ప్పభాస్
d) రామ్ చరణ్
Who is the Tolly wood Hero in the movie “Saaho”
a) Chiranjeevi
b) Ram

c) Prabhas
d) Ram Charan

28) వేింపతి చ్చగా స్తయ ిం ఈ కిింది కళార్నపింతో స్ింబింధిం కల్చగ్న ఉనాా రు
a) భరతనాటయ ిం
c) కథకళి
b) మోహినియటిం
ర
d) కుచ్చపుడి

Vempati Chinna Satyam was associated with one of the following art form
a) Bharatanatyam
b) Kathakali

[

]

[

]

[

]

c) Mohiniattam
d) Kuchipudi

29) ఎఆర్ రెహమాన్ ఈ కిింది కళలో ప్పసదిధ చెిందారు
a) డ్డన్్
c) కా
శ్ర ు సకల్ డ్డన్్
b) మ్యయ జిక్
d) జాగపద పాటలు
A.R. Rehman is famous in the following art
a) Dance
b) Classical Dance

c) Music
d) folk Songs

30) తెలుగు చ్చప్త పరిప్శమను ఈ ప్కిింది విధింగ ిలుసాారు
a) బాలీవుడ్
c) ాలీవుడ్
b) కోలీవుడ్
d) హాలీవుడ్
The Telugu Film Industry is also called as
a) Bollywood
b) Tollywood

c) Kollywood
d) Hollywood

31) “యాప్త” చ్చప్తిం ఎవరి బయో ిక్?
a) ఎన్టి రామారావు
c) చింప్దబాబు నాయుడు
b) డ్డక రర్ వైయస్ రాజశేకర్ రెడిా
d) కెస ఆర్
The movie “Yatra” is a Bio – Pic of
a) N. T. Rama Rao
b) Chandrababu Naidu

[

]

c) Dr. Y.S. Rajashekar Reddy
d) K. C. R

32) మగ “జాతీయ గీతిం జగరణ మగ” రచయిత ఎవరు
a) రవీింప్దనాథ్ ఠాగూర్

c) మహాతాో గింధీ

b) వీరే్ల్చింరిం పింతులు
d) పైవేవీ కాదు
The author of our “National Anthem Janagana Mana”
a) Rabindranath Tagore
b) Mahatma Gandhi

]

[

]

c) Vireshalingam Panthulu
d) None of the above

33) రిండికోట ఎకక డ ఉింది
a) కృ్ ణ జిలాు
c) న్నల్లురు
b) వైయస్ఆర్ కడప
d) శ్రీ నకాకుళిం
Gandikota is located at
a) Krishna District
b) Nellore

[

c) YSR kadapa
d) Srikakulam

34) కిండపల్చు బొమో లకు ఏ ప్పదేశిం ప్పసదిధ చెిందిింది
a) కృ్ ణ
c) కర్నా లు
b) న్నల్లురు
d) రాజమహింప్దవరిం

Which district is famous for Kondapally Toys
a) Krishna
C) Kurnool

]

[

]

[

]

[

]

b) Nellore
d) Rajamahendravaram

35) “బాహుబల్చ” చ్చప్త దరశ కుడి పేరు
a) పూరిజరనాథ్
c) కోడి రామకృ్ ణ
b) ఎస్ఎస్ రాజమౌల్చ
d) రారవేింప్దరావు
Name the Director of the Film “Bahubali”
a) Purijaganath
b) Kodi Ramakrishna

c) S. S. Rajamouli
d) Ragavendra Rao

36) ……………………. Will captain the College team
a) Who
b) When

[

c) Which
d) What

37) Gandiji used ……………. major part of his time for spinning
a) the
b) an

c) a
d) no

38) He is………. right man for the job
a) a
b) an

[

]

c) Powerful
d) Muscular

40) The first person who………………. the question will be awarded a prize
a) Answer
b) Answers

]

c) the
d) no article

39) Fragil means
a) Strong
b) Delicate

[

[

]

c) Answered
d) Answering

41) న్యయ స్ పేపర్ ఏ మీడియాకు చెిందిగది
a) ప్ిింట్ మీడియా
c) ఇిండోర్ పబిస
ు టీ
b) ఎలష్టకారనిక్ మీడియా
d) అవుట్డార్ పబిస
ు టీ
News Paper is belongs to

[

]

a) Print Media
b) Electronic Media

c) Indoor publicity
d) Outdoor publicity

42) టల్చవిజన్ ఏ మీడియాకు చెిందిగది
a) ప్ిింట్ మీడియా
c) ఇిండోర్ పబిస
ు టీ
b) ఎలష్టకారనిక్ మీడియా
d) అవుట్డార్ పబిస
ు టీ
Television belongs to
a) Print Media
b) Electronic Media

[

]

[

]

[

]

[

]

c) రింగు, మేజిక్, పసుపు, గలుపు
d) కాిండీ రెడ్, మావ్, పసుపు, నీలిం
c) Colour, Magic, Yellow, Black
d) Candy Red, Mauve, Yellow, Blue

44) ఇమేజిింగ్ ఎడిటిింగ్ సాఫ్వేర్
ఏది?
ర
a) కోరెల్ ప్డ్డ
c) మైప్కోసాఫ్ ర వర్ ా
b) అడోబ్ ఫోట్డషాప్
d) అడోబ్ ఇలష్టు స్సట
ర ర్
Which is the Imaging editing software?
c) Microsoft word
d) Adobe Illustrator

45) టైపోప్రఫీ అింటే
a) ఫింటు అధయ యగిం
b) ఫింట్లు రాయడిం
Typography means

c) ఫింట్ రచగ
d) పైవి ఏవీ లేవు

a) Study of fonts
b) Writing fonts

c) Font writing
d) None of the above

46) హోరి ాింగ్లు ఏ మీడియా కిిందకు వసాాయి
a) అవుట్డార్ మీడియా
c) ఎలష్టకారనిక్ మీడియా
b) ఇిండోర్ మీడియా
d) న్యయ స్ మీడియా
Hoardings are comes under which media
a) Outdoor Media
b) Indoor Media

]

c) Indoor Publicity
d) Outdoor Publicity

43) CMYK అింటే
a) సయాన్, మెగింా, పసుపు, గలుపు
b) సయాన్, మెర్నన్, పసుపు, గలుపు
C M Y K Stands for
a) Cyan, Meganta, Yellow, Black
b) Cyan, Maroon, Yellow, Black

a) Corel Draw
b) Adobe Photoshop

[

c) Electronic Media
d) News Media

47) పప్తిక ప్పకటగలు ఏ మీడియా కిిందకు వసాాయి
a) ఇిండోర్ మీడియా
c) న్యయ మీడియా
b) అవుట్డార్ మీడియా
d) అవుట్డార్ మీడియా

Magazine ads comes under which media
a)Indoor Media
b) Outdoor Media

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[
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c) New Media
d) Electronic Media

48) పోస్ర్
ర పబిస
ు టీ
ట్డ
a) అవు ా ర్ మీడియా
c) ఎలష్టకారనిక్ మీడియా
b) ఇిండోర్ మీడియా
d) న్యయ స్ మీడియా
Poster Publicity comes under
a) Outdoor Media
b) Indoor Media

c) Electronic Media
d) News Media

49) పోస్ర్
ర రింగులు
a) అపారదరశ క రింగులు
b) నీటి రింగులు
Poster colours are
a) Opaque Colours
b) Water Colours

c) పారదరశ క రింగులు
d) పైవి ఏవీ లేవు

c) Transparent Colours
d) None of the above

50) హిిందూ న్యయ స్ పేపర్ మ్యలిం
a) చెన్నా
c) ప్తివేింప్డిం
b) భోపాల్
d) గులా రాా
The Hindu News paper origin from
a) Chennai
b) Bhopal

[

c) Trivandrum
d) Gulbarga

51) ఈ ప్కిింది ఆరిస్
ర ర తెలింగణకు చెిందిగవాడు
a) జెఎిం ఎస్ మణి
c) బోస్ కృ్మా
ణ చారి
b) తోా వైకుింఠిం
d) అతుల్ దోడివా

Which of the following Artist hails from Telangana
a) J. M. S Mani
b) Thota Vaikuntam

c) Bose Krishnamachari
d) Atul Dodiva

52) కిింది వాటిలో జాగపద కళ ఏది?
a) గోిండ్ పెయిింటిింగ్
c) బాటిక్ పెయిింటిింగ్
b) కలాింకారి పెయిింటిింగ్
d) శ్రబాుక్ పెయిింటిింగ్
Which of the following is Folk Art?
a) Gond Painting
b) Kalamkari Painting

c) Batic Painting
d) Block Painting

53) నే్గల్ గయ లర్జ ఆఫ్ మోడరన్ ఆర్ ర ఎకక డ ఉింది
a)న్యయ ఢిలీు
c) హైదరాబాద్
b) శ్రీగరర్
న
d) చెన్నా
National Gallery of Modern Art is in
a) New Delhi
b) Srinagar

a) Acrylic Colours
b) Poster Colours

[

]

[

]

[

]

[

]

c) Oil Colours
d) Water Colours

55) ఆయిల్ కలర్్ కలపడ్డనికి మాధయ మిం
a) నీటి
c) కిరోసన్
b) అవిసె న్యన్న
d) ఆతో
The medium to mix oil colours is
c) Kerosene
d) Spirit

56) కానావ స్ దేనితో తయారు చేయబడిింది
a) జగపనార
c) పట్లర
b) పతిా
d) టరికోట్
Canvas is made up of
a) Jute
c) Silk
b) Cotton
d) Tericot
57) కిిందివాటిలో భారతీయ జనిో ించ్చగ ప్బిటిష్ కళాకారుడు ఎవరు
a) అనీష్ కపూర్
c) కేజీ సుప్బమణయ ిం
b) అతుల్ దోడియా
d) ఎింఎఫ్ హుస్స్ న్
Who among the following is an Indian born British Artist
a) Anish Kapur
b) Atul Dodiya

]

c) Hyderabad
d) Chennai

54) వీటిలో బేస రింగు ఒకటి
a) యాప్కిల్చక్ రింగులు
c) ఆయిల్ కలర్్
b) పోస్ర్
ర రింగులు
d) నీటి రింగులు
Which of the following is the odd one

a) Water
b) Linseed Oil

[

c) K. G. Subramanyam
d) M. F. Hussain

58) ికాస్ఫ దేనికి బాగ ప్పసదిధ

a) సింరర్
c) చ్చప్తకారుడు
b) స్ింగీత స్వ రకర ా
d) ఆరిక టక్ ర
Picasso is well known
a) Singer
c) Painter
b) Music Composer
d) Architect
59) “మోనాల్చసా” చ్చప్తలేఖగిం ఎవరు చ్చప్తిించారు
a) ికాస్ఫ
c) ఎింఎఫ్ హుస్స్ న్
b) డ్డ వినీ్
d) వివిం సుిందరిం
The Painting of “Monalisa” was painted by
a) Picasso
b) Da Vinci

[

]

[

]

[

]

[

]

c) M. F. Hussain
d) Vivam Sundaram

60) “మధుబని” పెయిింటిింగ్ ఏ రాష్టషారనికి స్ింబింధిించ్చగది
a) మధయ ప్పదేశ్
c) బీహార్
b) బెింగల్
d) ఒడిశా
“Madhubani” Painting is related to which state
a) Madhyapradesh
b) Bengal

c) Bihar
d) Odisha
61) హింి విజయగరర్ దేనికి ప్పసదిధ చెిందిింది?
a) కుడయ చ్చప్తాలు
c) శ్చలప కళ
b) తోటలు
d) పరిప్శమలు
Hampi Vijayanagar is famous for?
a) Murals
b) Gardens

c) Sculpture
d) Industries

62) పాత రోజులోు,కప్ మరియు సాస్ర్ తయార్జకి ఏ పదార థిం ఉపయోగ్నించబడిింది
a) సరామిక్

c) a & b

b) చెకక
d) పై వాటిలో ఏదీ కాదు
In olden days, which material is used for making cup and Saucer?
a) Ceramic

c) a & b

b) Wood

d) None

63) తాజ్ మహల్ ఎవరి శ్రజాపపకార థిం నిరిో ించబడిింది?
a) రుకా్ నా బేరిం c) న్యర ీహాన్
b) అనారక ల్చ
d) ముింతాజ్
Taj Mahal was built in the memory of?
a) Ruksana Begum
b) Anarkali

c) Noorjahan
d) Mumtaz

[

]

[

]

64) తాజ్ మహల్ నిరాో ణింలో……………… పదాశ్రర థిం ఉపయోగ్నించబడుతుింది
a) తెలుపు సమెింట్

c) తెలుపు ప్గన్నట్

b) తెలుపు పాలరాయి
d) వైట్ శ్రపాుస్ర్
ర యొకక పారిస్
………………. material is used in constructing Taj Mahal?
a) White cement
b) White Marble

[

]

c) White Granite
d) White plaster of paris

65) హలేబిడు దేనికి ప్పసది?ధ
a) ఆలయ స్ముదాయాలు
c) పరిప్శమలు
b) గదులు
d) కుడయ చ్చప్తాలు

Halebidu is known for?
a) Temple Complexes
b) Rivers

[

]

[

]

c) Industries
d) Murals

66) మహాబల్చపురిం దేనికి ప్పసదిధ చెిందిింది?
a) పెయిింటిింగ్్
c) అడవులు
b) రాతి శ్చలాప లు & రాతి దేవాలయాలు d) పైవి ఏవీ లేవు
Mahabalipuram is known for?
a) Paintings
c) forests
b) Stone Carvings & Stone temples
d) none of the above
67) ఎలోురా అతిపెదద వాటిలో ఒకటి?
a) ప్పపించింలో గది
b) ప్పపించింలో అటవీ
c) సింగ్నల్ పీస్ ఆఫ్ రాక్ - కట్ - మొనాస్ర్జ
ర - ప్పపించింలో ఆలయ గుహ
d) ప్పపించింలోని ప్పాింతిం
Ellora is one of the largest____________?
a) River in the world
b) Forest in the world
c) Single Piece Rock – Cut – Monastery – temple cave in the world
d) Area in the world

[

]

[

]

68) “అశోక సింహిం రాజధాని” ని _________ శ్చలప ిం అింారు?
a) ఇసుకరాయి శ్చలప ిం
c) చెకక శ్చలప ిం
b) జాడే శ్చలప ిం
d) శ్రకే ుశ్చలప ిం
The “Lion Capital of Ashoka” is known as _________ Sculpture?
a) Sandstone Sculpture
c) Wood Sculpture
b) Jade Sculpture
d) Clay Sculpture

69) చెకిక గ మరియు చెకక బడిగ హస్ాకళలకు ప్పసదిధ చెిందిగ రాష్ట్ిం
ర ఏది?
a) ఉతారప్పదేశ్
c) ఆింప్ధప్పదేశ్
b) తెలింగణ
d) పైవి ఏవీ లేవు
Which state is famous for carved and inlaid wooden handicrafts?
a) Uttarpradesh
c) Andhrapradesh
b) Telangana
d) None of the above

[

]

70) “శ్రసారయయ ఆఫ్ యూనిటీ” ఏ శ్చల్చప చేత ర్నపొిందిించబడిింది?
a) రాజీవ్ అించల్
c) రామ్ వింజీ సుతార్
b) కృషాణరెడిా
d) సుబోధ్ గుపాా
The “Statue of Unity” is designed by which sculptor?
a) Rajiv Anchal
c) Ram Vanji Sutar
b) Krishna Reddy
d) Subodh Gupta

[

]

71) స్ృష్ిం
ర చారుమికీక మౌస్ కార్నరన్ పాప్త ఎవరు?
a) వాల్ర డిస్పా
c) జేమ్ క మర్నన్
b) డిస్పా వాల్ర
d) శ్రస్ప రవెన్ స్పప లా ర్ ా
Who created Mickey Mouse cartoon character
a) Walt Disney
c) James Camaroon
b) Disney Walt
d) Steven Spielberg

[

]

[

]

[

]

[

]

72) మికీక మౌస్ కార్నరన్ పాప్త ఏ స్ింవత్ రింలో స్ృష్ిం
ర చబడిింది?
a) 1930
c) 1935
b) 1928
d) 1940
In which year Mickey Mouse Cartoon character created?
a) 1930
c) 1935
b) 1928
d) 1940
73) మాయ సాఫ్వే
ర చడ్డనికి ఉపయోగ్నసాారు
ర ర్ ఏమి స్ృష్ిం
a) 3D యానిమే్న్
c) కదల్చక నిల్చివేయు
b) 2 డి యానిమే్న్
d) కింపోజిింగ్
Maya software is used for creating
a) 3D animation
c) Stop motion
b) 2D animation
d) Compositing
74) లైట్ బాక్్ లు ఉపయోగ్నించబడతాయి
a) కదల్చక నిల్చివేయు c) 3D యానిమే్న్
b) 2 డి యానిమే్న్ d) కూరుప
Light Boxes are used in
a) Stop motion
c) 3D animation
b) 2D animation
d) Composition
75) ఎవరు భారతీయ యానిమే్న్ పరిప్శమకు తింప్డి?

a) రామ్ మోహన్
c) స్తాయిజిత్ రే
b) స్పతారామోహన్
d) రాజమౌల్చ
Who is father of Indian animation industry?
a) Ram Mohan
c) Satayjit Ray
b) Sitaramohan
d) Rajamouli
76) VFX యొకక పూరి ా ర్నపిం ఏమిటి
a) దృశయ మాగ ప్పభావాలు
c) విజువల్ ఫిల్ో ఎఫెక్ ర్
b) విజువల్ ఫైన్ ఎఫెక్ ర్
d) వీడియో ప్పభావాలు
What is the full form of VFX
a) Visual Effects
c) Visual Film effects
b) Visual Fine Effects
d) Video effects
77) SFX యొకక పూరి ా ర్నపిం ఏమిటి
a) ధవ ని ప్పభావాలు
c) న్నమో దిగ ప్పభావాలు
b) ప్పత్యయ క హింగులు
d) స్కపర్ ఫిల్ో ఎఫెక్ ర్
What is the full form of SFX
a) Sound Effects
c) Slow Effects
b) Special Effects
d) Super Film effects
78) సజిఐ అింటే?
a) కింపూయ టర్ స్ృష్ిం
ర చ్చగ చ్చప్తాలు
b) కింపూయ టర్ ప్గఫిక్్ చ్చప్తిం
CGI means?
a) Computer generated imagery
b) Computer Graphics Image

]
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c) కింపూయ టర్ సాధారణ చ్చప్తిం
d) కింపూయ టర్ ప్గఫిక్ ఇమేజర్జ
c) Computer general image
d) Computer graphic imagery

79) భారతీయ కార్నరన్ చోా భీమ్ ఎవరిచే స్ృష్ిం
ర చబడిింది
a) రాజీవ్ చ్చలక
c) మోహన్
b) రాజీవ్ కుమార్
d) సుప్బమణయ ిం
Indian cartoon character Chhota Bheem created by?
a) Rajiv Chilaka
c) Mohan
b) Rajiv Kumar
d) Subramanyam
80) ఫోట్డప్రఫీలో ప్పాథమిక రింగుల పేరు?
a) ఎరుపు / ఆకుపచి / పసుపు
c) పసుపు / మెజెింా / సయాన్
b) నీలిం / పసుపు / ఎరుపు
d) ఎరుపు / నీలిం / ఆకుపచి
Name of the primary colours in photography?
a) Red/Green/Yellow
c) Yellow/Magenta/Cyan
b) Blue/Yellow/Red
d) Red/Blue/Green

81) ఫోట్డప్రఫి అింటే ఏమిటి?
a) కాింతితో కళ

[

c) చ్చప్తింతో కళ

b) ల్డన్్ తో కళ

d) సెనా్ ర్తో కళ

What is Photography?
a) Art with light
b) Art with lens

c) Art with film
d) Art with Sensor

82) ఎరుపు రింగు యొకక కాింి ుమెింటర్జ కలర్?
a) ఆరెింజ్
c) మెజాింా
b) పసుపు
d) సయాన్
Complimentary Colour of Red is?
a) Orange
b) Yellow

]

[

]

[

]
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]
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c) Brown
d) White

85) చలని
ు రింగు ఏది?
a) ఎరుపు
c) నీలిం
b) ఆరెింజ్
d) పసుపు
Which is cool colour?
a) Red
b) Orange

[

c) Orange
d) Yellow

84) పసుపు + మజింతా + సయాన్ ఉతప తిా?
a) నీలిం
c) ప్ౌన్
b) గలుపు
d) తెలుపు
Yellow + Mazanta + Cyan produce?
a) Blue
b) Black

]

c) Mezanta
d) Cyan

83) R + G + B ఉతప తిాని కలపడిం?
a) గలుపు
c) ఆరెింజ్
b) తెలుపు
d) పసుపు
Mixing of R+ G+ B produce?
a) Black
b) White

[

c) Blue
d) Yellow

86) వెచి ని రింగు ఏది?
a) నీలిం
c) ఎరుపు
b) ఆకుపచి
d) పైవి ఏవీ లేవు
Which is warm colour?
a) Blue
c) Red
b) Green
d) none of the above
87) ప్తిపాద అింటే ఏమిటి?

a) కెమెరా ్టర్
ర
c) కెమెరా శ్రసారిండ్
b) కెమెరా బాయ గ్
d) కెమెరా ల్డన్్
What is a Tripod____________?
a) Camera Shutter c) Camera Stand
b) Camera bag
d) Camera lens
88) “కాగన్” పేరు దీని కోస్ిం ఉదేదశ్చించబడిింది?
a) T.V యొకక
c) బైకులు
b) రేడియోలు
d) కెమెరా
“Canon” name is meant for?
a) T.V’s
c) Bikes
b) Radios
d) Camera
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89) శ్రఫుష్ ఎకుక వగ ఏ స్మయింలో ఉపయోగ్నించబడుతుింది?
a) పరటి స్మయిం
c) రాప్తి స్మయిం
b) ఉదయిం స్మయిం

d) సాయింప్తిం స్మయిం

Flash mostly used in what time?
a) Day time
c) Night Time
b) Morning time
d) Evening time
90) ఎనిా యానిమే్న్ స్కప్తాలు ఉనాా యి
a) 10
c) 12
b) 14
d)24
How many Animation principles are there?
a) 10
c)12
b) 14
d)24
91) జావ ల యొకక ఏ రింగు అతయ ధిక ఉష్ణణప్రతను స్కచ్చసుాింది?
ా ర ణిం
a) రకవ
c) నీలిం జావ లలు
b) బింగరు పసుపు
d) తెలుపు
Which color of a flame represents the highest temperature?
a) Blood Red
b) Golden Yellow

c) Blue Flames
d) White

92) బయటి వేడిని దూరింగ ఉించడ్డనికి విిండోకు ఉతామ ఎింిక ఏమిటి?
a) సింగ్నల్ - పేన్ శ్రగుస్
b) డబుల్ - మధయ లో ఖాళీ లేకుిండ్డ పేన్ శ్రగుస్
c) మధయ లో నిిండిగ నీటితో డబుల్-పేన్ శ్రగుస్
d) మధయ లో గల్చ ఉగా డబుల్-పేన్ శ్రగుస్
What would be the best choice for a window to keep the outside heat away?

a)
b)
c)
d)

Single – pane glass
Double – pane glass without a gap in between
Double –pane glass with water filled in between
Double –pane glass with air in between

93) మీరు చెకక పెటలో
ర ఏమి త్యల్చకగ ఉించవచుి ? వాటిలో మీరు ఎింత ఎకుక వ ఉించారో,
అది
త్యల్చకగ
మారుతుింది, అయిగపప టికీ బాక్్ ఖాళీగ ఉింట్లింది.
a) గల్చ
c) పతిా
b) రింప్ధాలు
d) వీటిలో ఏదీ లేదు
What can you put in a wooden box that would make it lighter? The more of them you
put in, the lighter it becomes, yet the box stays empty.
[ ]
a) Air
b) Holes

c) Cotton
d) None of these

94) ఎనిా రకాల వెింటిలే్న్ వయ వస్లు
థ ఉనాా యి?
a) 5
c) 4
b) 2
d) 3
How many types of ventilation systems are present?
a) 5
b) 2

]

c) 4
d) 3

95) ప్కియాీల అగ్నా రక్షణ వయ వస్కు
థ ఉదాహరణ ఏది?
a) ఫైర్-రెససెన్
ర ్ శ్రఫోుర్ అసెింబీలు
ు
b) ఆకుయ పెనీ్ వేరు
c) అగ్నా నిరోధక గోడ
d) ఫైర్ ప్సప ింకర్
ు వయ వస్ థ
Which is an example of active fire protection system?
a)
b)
c)
d)

[

[

]

[

]

Fire-resistance floor assemblies
Occupancy separation
Fire-resistance wall
Fire sprinkler system

96) ఏ రకమైగ ఆకారిం నియింప్తణ లేదా ప్కమిం యొకక అనుభూతిని కల్చగ్నసుాింది?
a) రేఖారణిత ఆకారాలు
c) స్సింప్దీయ ఆకారాలు
b) ఎ మరియు స రెిండూ
d) పైవి ఏవీ లేవు
What type of shape produce a feeling of control or order?
a) Geometric Shapes
c) Organic Shapes
b) Both A & c
d) None of the above
ా
97) దైవిక ని్ప తిా ఎకక డ వరిించబడుతుింది?

a) పెయిింటిింగ్
b) సిందరయ ిం
b) ఆరిక టకి ర్
c) పైవనీా
Where the divine proportion is applied in?
a) Painting
c) Aesthetics
b) Architecture
d) All of the above
ల్చ
98) ఎనిా రకాల అ క
ు లు ఉనాా యి?
a) 3
c) 4
b) 5
d) 2
How many types of textures are present?
a) 3
c) 4
b) 5
d) 2
99) సుగా పురాయి ఏ రకమైగ రాయి?
a) అవక్షేపిం
c) ఇగ్నా యస్
b) పాలరాయి
d) పైవి ఏవీ లేవు
What type of stone is limestone?
a) Sedimentary
c) Igneous
b) marble
d) None of the above
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100) జపనీస్ బుల్డట్
ు రైలు ముిందు భారిం ర్నపకలప గకు ప్పేరణ ఏమిటి?
a) చ్చరుత
c) ఈగ్నల్
b) కిింగ్ఫి్ర్
d) డ్డల్చో న్
What is the inspiration for the design of the front portion of the Japanese bullet train?
[ ]
a) Cheetah
c) Eagle
b) Kingfisher
d) Dolphin

