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CONHECIMENTOS BÁSICOS
NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 15, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE
CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

LÍNGUA PORTUGUESA
LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES DE 01 A 07.

A MAÇÃ AO CUBO
Carlos Rydlewski e Alessandro Greco
“Nem tudo tinham os antigos, nem tudo temos os modernos”. Entretanto, como transformar um
aparelhinho que reproduz música digital num ícone mundial de consumo? Pergunte à Apple, pois
foi justamente isso que a empresa acabou desenvolvendo como fez com o iPod. Ou ainda como
converter a simples abertura de uma loja numa espécie de inauguração de um ponto turístico de
Nova York? Pergunte à Apple, novamente, já que foi exatamente isso que a companhia conseguiu
em maio, com a instalação de um novo ponto-de-venda na Quinta Avenida, em Manhattan.
É, no meio do caminho tem uma maçã/ tem uma maçã no meio do caminho/ tem uma maçã no
meio do caminho – lembrando Carlos Drummond de Andrade, e esquecendo a pedra. Na entrada,
o espaço ostenta uma maçã, o símbolo da marca, envolta num imenso cubo de vidro, como uma
jóia rara. Lembra a pirâmide do Louvre, numa versão para eletrônicos.
Iniciativas desse tipo não são fatos isolados na vida da companhia. Ao contrário, acumulam-se
desde a apresentação do primeiro produto da empresa – o computador pessoal de grande impacto
Apple II, em 1977. O sucesso explica-se: é por ter uma mão tão boa no mercado que a firma hoje
se apresenta como um marco da inovação. E isso se deve também à ousadia em boa dose.
Parece paradoxal, mas um dos motes para a construção de tamanho sucesso dela, a maçã no
cubo, é dado pelo termo simplicidade. “Beleza e charme é necessário, mas não queremos nada
complicado”, disse a VEJA Edwin Estrada, especialista sênior de sistemas da Apple. No
competitivo mundo contemporâneo, vemos que já não se vendem idéias complicadas. Lembro-me
do Steve Jobs pregando, há muitos anos, que temos de criar produtos semelhantes ao telefone
tradicional: para usá-lo ninguém precisa ter a menor idéia do sistema ou da tecnologia empregada;
basta colocá-lo no ouvido e dizer alô.”
(Texto adaptado – Veja Especial – Tecnologia p.64, julho 2006)

01.

“Nem tudo tinham os antigos, nem tudo temos os modernos”.
“É, no meio do caminho tem uma maçã/ tem uma maçã no meio do caminho/ tem uma maçã no
meio do caminho – lembrando Carlos Drummond de Andrade, e esquecendo a pedra.”

Essas duas interferências, em diferentes passagens do texto, nos permitem afirmar que os autores
do texto “A maçã ao cubo” recorrem a um elemento constituinte e constitutivo do processo de
escrita / leitura em que se constata a relação com outros textos. Trata-se da:
A) ironia.
B) intertextualidade.
C) coesão.
D) metáfora.
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02. “Nem tudo tinham os antigos, nem tudo temos os modernos”.
A alternativa que indica os recursos estilísticos empregados nessa citação que inicia o texto é:
A) anáfora, antítese, silepse.
B) metáfora, antítese, elipse.
C) parábola, comparação, pleonasmo.
D) pleonasmo, hipérbole, silepse.
03. “...como transformar um aparelhinho que reproduz música digital num ícone mundial de
consumo?”
Há paralelismo sintático e semântico entre o COMO assinalado na passagem acima e o assinalado
em:
A) “Pergunte à Apple, pois foi justamente isso que a empresa acabou desenvolvendo como fez com
o iPod.”
B) “Ou ainda como converter a simples abertura de uma loja numa espécie de inauguração de um
ponto turístico de Nova York?”
C) “Na entrada, o espaço ostenta uma maçã, o símbolo da marca, envolta num imenso cubo de
vidro, como uma jóia rara.”
D) “...é por ter uma mão tão boa no mercado que a firma hoje se apresenta como um marco da
inovação.”
04. “Na entrada, o espaço ostenta uma maçã, o símbolo da marca, envolta num imenso cubo de
vidro, como uma jóia rara.”
No fragmento de texto acima, há quatro ocorrências da vírgula. A respeito desse fato lingüístico, é
correto afirmar que:
A) isola o adjunto adverbial “Na entrada”.
B) em todas as ocorrências, separa termos que têm a mesma função sintática.
C) separa o vocativo “o símbolo da marca”.
D) isola a expressão exemplificativa “envolta num imenso cubo de vidro”.
05.

“O sucesso explica-se: é por ter uma mão tão boa no mercado que a firma hoje se apresenta
como um marco da inovação. E isso se deve também à ousadia em boa dose.”
Julgue as situações a seguir, criadas com base na estrutura lingüística do trecho acima, e assinale a
alternativa correta:
A) No trecho: “... é por ter uma mão tão boa no mercado que a firma hoje se apresenta como um
marco da inovação.”, a colocação do pronome destacado é obrigatória.
B) Em: “O sucesso explica-se...”, o pronome enclítico constitui uma transgressão à norma culta da
língua portuguesa.
C) Caso o verbo fosse flexionado no futuro do pretérito em “O sucesso explica-se...”, teríamos, em
estilo formal culto: “O sucesso explicaria-se...”.
D) De acordo com a norma culta da língua portuguesa, em: “E isso se deve também à ousadia em
boa dose.”, a próclise é facultativa.
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06. A respeito dos elementos estruturais do texto, julgue os itens a seguir:
1-Em: “...como transformar um aparelhinho que reproduz música digital num ícone mundial de
consumo?”, destacou-se o pronome relativo com função sintática de sujeito.
2- Em: “... que a empresa acabou desenvolvendo”, há uma locução verbal destacada, o que indica
a existência de apenas uma oração.
3- Em: “Parece paradoxal, mas um dos motes para a construção de tamanho sucesso dela, a maçã
no cubo, é dado pelo termo simplicidade.”, a idéia estabelecida pelo elemento coesivo “mas” é
relevante para a produção de sentido, já que expressa oposição em relação ao pressuposto na
idéia da oração anterior.
4- Em: “...foi exatamente isso que a companhia conseguiu em maio,...”, o verbo “conseguir”
classifica-se, quanto à predicação, em intransitivo.
O correto está em:
A) 1 e 2, apenas.
B) 3 e 4, apenas.
C) 1, 2 e 3, apenas.
D) 1, 2, 3 e 4.
07. A respeito da estrutura lingüística do texto, julgue os itens a seguir:
1- Substituindo-se o sujeito do verbo assinalado em “No competitivo mundo contemporâneo,
vemos que já não se vendem...”, por Vossa Excelência, obtém-se, em consonância com a
norma culta, a seguinte construção: “Vossa Excelência veis que já não se vendem ...”
2- Em: “... já não se vendem idéias complicadas...”, temos exemplo de voz passiva com sujeito na
terceira pessoa do plural.
3- Em: “Beleza e charme é necessário, mas não queremos nada complicado”, o verbo e o
predicativo ficam invariáveis em razão de o sujeito composto não apresentar determinantes.
O correto está em:
A)
B)
C)
D)

1, apenas.
2, apenas.
2 e 3, apenas.
1, 2 e 3.
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA
08. Considerando-se o ambiente Windows-XP e suas funcionalidades, é correto afirmar:
1- O Windows Explorer, no menu Favoritos, possui opções de segurança em que podem ser
especificados os níveis de segurança dos sites que são acessados, destacando-se os sites
confiáveis, em que o usuário possui um alto grau de confiança e aqueles que não são
confiáveis.
2- Cada ícone no “Painel de Controle” representa um pequeno programa que é executado quando
ocorre um duplo clique sobre ele, exibindo normalmente uma ou mais caixas de diálogo, nas
quais são especificadas as configurações que se deseja efetuar.
3- No caso de serem utilizados os recursos para a impressão de vários documentos, ou se a
impressora encontrar-se compartilhada em rede, é possível verificar o “status” do documento
que está sendo impresso, bem como os demais documentos que se encontram pendentes, ou
seja, na fila de impressão.
4- O Internet Explorer não permite exibir os arquivos armazenados em disco em forma de listas,
ou seja, mostrando o nome do arquivo, o tamanho do arquivo e a data da ultima modificação do
arquivo.
O correto está somente em:
A) 2 e 4.
B) 1 e 4.
C) 1 e 3.
D) 2 e 3.
09. Quanto aos conceitos básicos relacionados a softwares aplicáveis à microinformática, podemos
afirmar que:
A) a maioria dos softwares pode ser dividida em 2 (duas) categorias principais: software básico e
software aplicativo. Um dos principais tipos de software aplicativo é chamado de Sistema
Operacional.
B) são exemplos de softwares básico: os softwares que administram uma empresa, tais como:
softwares de folha de pagamento, softwares que controlam o estoque e a contabilidade.
C) em geral, os softwares que podem ser executados em um microcomputador são classificados
em 2 (duas) categorias: os softwares on-line (internet) e os softwares off-line (processador de
texto, planilhas eletrônicas, etc.).
D) sistema operacional é um software caracterizado como básico, e controla as funções mais
internas do microcomputador. São exemplos de sistemas operacionais: Linux e Windows.
10. Em relação à afirmativa abaixo:
“Quando se utiliza um serviço de correio eletrônico, uma mensagem recebida, que contém
arquivos anexos, normalmente pode ser reenviada a um destinatário, juntamente com seus anexos.”
Está correta se for utilizado o recurso:
A) “Responder”, para reenviar a mensagem e seus anexos.
B) “Encaminhar”, para reenviar a mensagem e seus anexos.
C) “Responder a todos”, para reenviar a mensagem e seus anexos.
D) “Replicar”, para reenviar a mensagem e seus anexos.
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LEGISLAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
11. Considerando a Lei nº 8.666/1993, é corretor afirmar:
A) a garantia prestada pelos licitantes, quando o objeto da licitação for a celebração de contratos de
obras, serviços e compras, é limitada a 3% (três por cento) do valor estimado do objeto da
contratação e será prestada nas mesmas modalidades e critérios previstos para a garantia
prestada pelos contratados.
B) a garantia prestada pelos contratados, nas contratações de obras, serviços e compras, será
exigida, em cada caso, a critério da autoridade competente, ainda que não prevista no
instrumento convocatório.
C) a lei prevê três diferentes modalidades de garantia (caução em dinheiro ou títulos da dívida
pública, seguro-garantia e fiança bancária), ficando a critério do contratado optar por uma
delas.
D) para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo alta complexidade técnica e
riscos financeiros consideráveis, demonstrados através de parecer tecnicamente aprovado pela
autoridade competente, o limite de garantia poderá ser elevado para até 20% (vinte por cento)
do valor do contrato.
12. Considerando as disposições legais referentes aos servidores públicos em exercício de mandato
eletivo, é correto afirmar:
A) o servidor que for eleito para cargos do Executivo ou do Legislativo, federal, estadual ou
distrital, poderá, caso haja compatibilidade de horários, acumular o exercício do cargo eletivo
com o de seu cargo, emprego ou função públicos.
B) o servidor investido no mandato de prefeito será, obrigatoriamente, afastado de seu cargo,
emprego ou função públicos, percebendo obrigatoriamente a remuneração do cargo eletivo.
C) o servidor eleito para o cargo de vereador não poderá acumular, em hipótese alguma, o
exercício da vereança com o de seu cargo, emprego ou função públicos.
D) nas hipóteses em que seja exigido o afastamento do servidor, seu tempo de exercício no
mandato eletivo será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por
merecimento.
13. Considerando as disposições constitucionais e legais referentes ao servidores públicos é correto
afirmar:
A) os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis somente aos brasileiros que preencham
os requisitos estabelecidos em lei.
B) a investidura em cargo público, em qualquer hipótese, depende de aprovação em concurso
público de provas ou de provas e títulos.
C) o direito de greve dos servidores públicos é considerada norma de eficácia limitada.
D) o direito de associação sindical dos servidores públicos se submete a regramentos pela
Administração Pública.

Concurso Público C-95 – FUNTELPA – Produtor

6
14. Art. 3º - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I- igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.
(Lei Federal nº 9394/96)

Tido por alguns como uma bela idéia na sua concepção, e por outros como demagógica em sua
implantação, este dispositivo não pode ser cumprido só por força da Lei, mas por medidas como:
1- fortalecimento do ensino público em todos os níveis, habilitando os alunos das instituições
públicas a concorrerem nos processos seletivos, em igualdade de condições com os egressos da
rede particular.
2- possibilitar a permanência das crianças na escola, de modo a completar seus ciclos de estudos
de forma adequada, sem serem compelidas a trocar os estudos pelo trabalho precoce, em
decorrência do estado de miserabilidade em que se encontra parcela significativa da população
brasileira.
3- fixar quotas raciais para ingresso nas instituições de ensino superior públicas e privadas,
permitindo que minorias étnicas tenham garantido o acesso e permanência, mesmo não tendo
uma sólida base de conhecimentos.
4- fortalecimento das redes públicas de ensino, elevando a qualidade de seus serviços, e mantendo
os alunos na escola até a conclusão do ensino médio, evitando a evasão escolar, sobretudo
aquela motivada por questões de ordem econômica e financeira.
O correto está em:
A)
B)
C)
D)

1, 2, 3 e 4.
1, 2 e 3, apenas.
2, 3 e 4, apenas.
1, 2 e 4, apenas.

15. Considerando o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, no Capítulo III – Do Direito à
Convivência Familiar e Comunitária, é correto afirmar:
1- Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio de sua família e,
excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em
ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes.
2- Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes
ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.
3- Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e
qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.
4- O pátrio poder será exercido exclusivamente pelo pai, mesmo que haja separação judicial do
casal. Em caso de morte do pai, esse poder será exercido pela mãe.
O correto está em:
A)
B)
C)
D)

1 e 2, apenas.
2 e 4, apenas.
1, 2 e 3, apenas.
1, 2, 3 e 4.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 16 A 40, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE
CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

16. A teoria funcionalista surgiu nos EUA, por volta da década de 30, do século passado. Nesse
sentido, é correto afirmar que:
A) o objeto de estudo dessa teoria é o meio.
B) essa corrente utiliza o método positivista.
C) usa como técnica a análise de conteúdo.
D) usava o método marxista heterodoxo.
17. A prática social, pela qual a produção cultural e intelectual passa a ser orientada em função do
consumo mercadológico, num processo de subordinação da consciência à lógica capitalista, é um
pressuposto explicado pela:
A) Escola de Frankfurt, nome dado a um coletivo de pensadores e cientistas sociais, dentre os quais
estavam Horkheimer e Herbert Marcuse.
B) Teoria da Indústria Cultural, cujos maiores expoentes foram Laswell e Wright.
C) Dialética do Iluminismo, segundo a qual a modernidade criou o mito da realização coletiva e
mercadológica.
D) Corrente que centra sua investigação na otimização dos efeitos da comunicação no indivíduo.
18. Sobre a teoria da informação é correto afirmar que:
A)
B)
C)
D)

quanto mais improvável a mensagens, menor a informação recebida.
busca minimizar o rendimento informativo das mensagens.
é conhecida, também, como teoria matemática da comunicação.
relaciona o conceito de entropia da biologia, com o de informação.

19. Sobre a agenda setting pode-se afirmar que:
A) é a teoria que pressupõe que é a demanda social que agenda a mídia.
B) os meios de comunicação têm capacidade de agendar temas que são objetos de debate público.
C) são processos no quais os temas de interesse individual se sobrepõem aos do público.
D) é uma corrente teórica que vincula comunicação à ação política.
20. Sobre os estudos que defendem que os meios de comunicação têm influência direta sobre as
pessoas, pode-se dizer que:
A) a famosa transmissão de Orson Well da “Guerra dos Mundos” é um exemplo que comprova
esses estudos.
B) esse modelo traduz a metáfora de que as pessoas apresentam comportamentos autônomos.
C) esses estudos envolvem também as pesquisas do campo psicanalítico.
D) o nome do modelo que visava explicar essa corrente ficou conhecido como Teoria das Balas
Mágicas.
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21. Sobre as ferramentas mais comuns utilizadas pelo assessor de imprensa, pode-se listar:
A) press kit, plano de mídia, briefing e clipping.
B) mailing list, press release, press kit e clipping.
C) clipping, press kit, briefing e follow up.
D) media training, clipping, perfil do público alvo e briefing.
22. Considerando o formato do texto para a TV, é correto afirmar que:
A)
B)
C)
D)

não se deve economizar na quantidade de palavras para a cabeça das matérias.
o texto televiso é um texto escrito para ser lido e não falado.
o texto deve ser coloquial, claro e preciso.
as palavras devem ter independência em relação às imagens.

23. O processo subjetivo que filtra as notícias publicadas dentre todas as que chegam à redação é
conhecido como:
A) Deadline
B) Gatekeeper
C) Clipping
D) Follow up
24. Dentro do jornalismo a teoria do newsmaking pode ser compreendida como:
A) a imprensa refletindo a realidade, ou seja, ajudando a construí-la.
B) as pessoas passando a agendar seus assuntos e suas conversas em função do que é veiculado
pela mídia.
C) o conjunto de elementos por intermédio dos quais os meios informativos controlam e geram os
acontecimentos, selecionando pelos seus valores.
D) a organização dispondo de meios específicos para realizar seu trabalho e influenciando
diretamente o resultado desse trabalho, ou seja, a produção da notícia.
25. Partindo dos estudos da parcialidade no jornalismo, há uma corrente na comunicação que questiona
o papel das notícias, afirmando que servem objetivamente a determinados interesses políticos. Essa
corrente é denominada:
A) Construtivista.
B) Instrumentalista.
C) Funcionalista.
D Reducionista.
26. A Divulgação da informação precisa e correta é dever dos meios de comunicação pública,
independente da natureza e de sua propriedade. Isto é o que preceitua:
A) Constituição Federal.
B) Estatuto dos Jornalistas.
C) Código de Ética do Jornalista.
D) Estatuto das Empresas de Comunicação.
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27. Sobre o papel do script, no rádio, pode-se afirmar que:
A) ele garante que a formalidade seja a tônica da fala do locutor.
B) é fundamental, pois o rádio atual exige controle de todas as falas.
C) essa ferramenta garante que haja o mínimo de tensão na transmissão.
D) possibilita que a mensagem radiofônica chegue a todos e seja apreendida de forma igual.
28. O lide é o primeiro parágrafo de uma notícia em um veículo impresso. Nesse sentido, é correto
afirmar que:
A) deve-se ater a responder a duas perguntas: o quê? E quem?
B) deve narrar, resumidamente, o fato mais importante, na ordem cronológica em que ocorreram.
C) foi uma inovação importada do jornalismo americano, ainda na I Guerra Mundial.
D) em geral, adota o modelo de pirâmide invertida.
29. As fontes são fundamentais para a prática jornalística contemporânea. Para o professor Nilson
Lage, “originalmente, as fontes de informação não eram treinadas para desempenhar esse papel.
Ouviam-se funcionários públicos em geral, políticos, diretores de empresas, gerentes, viajantes
(...)(LAGE, 2003, p.48.)”. Assim sendo, quanto à natureza das fontes, é correto classificá-las
como:
A) oficiais, oficiosas e independentes.
B) independentes, terciárias e off.
C) assessores, parlamentares e repórteres.
D) primárias, assessores e off.
30. São funções da assessoria de imprensa:
A) apresentar, firmar e consolidar as informações pertinentes aos interesses do assessorado no
contexto midiático local, nacional e internacional.
B) estabelecer relações sólidas e confiáveis com os públicos.
C) criar situações para a cobertura sobre as atividades individuais e particulares.
D) administrar o relacionamento com os públicos interno e externo.
31. A digitalização da informação demanda o domínio de um conjunto de técnicas para a distribuição
de conteúdos em ambientes digitais. Sobre esse conjunto de procedimentos que é denominado
webwriting, é correto afirmar que:
A) essas técnicas são essenciais nas intranets, mas não tão importantes na internet.
B) é necessário observar a objetividade, a navegabilidade e a visibilidade.
C) permite a não utilização de uma programação visual para a web.
D) torna desnecessário o uso da arquitetura da informação nos projetos.
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32. O Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros estabelece um conjunto de normas que regulam a
atuação do profissional e suas relações com fontes de informação, comunidade e entre os
jornalistas. Nesse sentido, pode-se dizer que:
A) sempre que considerar correto e necessário, o jornalista resguardará a origem e identidade das
suas fontes de informação.
B) o exercício da profissão de jornalista é uma atividade de natureza individual e de finalidade
pública e/ou privada, subordinado ao Código Civil.
C) é dever de o jornalista desrespeitar a privacidade do cidadão comum para atender ao público.
D) o jornalista pode exercer cobertura jornalística pelo órgão em que trabalha, em instituições
públicas e privadas, de onde seja funcionário.
33. Considerando o exercício do jornalismo ético, pode-se dizer que:
A) as pessoas não têm obrigação de tornar transparente sua vida pública.
B) um dos principais problemas éticos é a distinção entre o que é público e o que é privado.
C) o jornalista não deve praticar a crítica dos seus próprios preconceitos.
D) o jornalista deve informar tudo, mesmo que isso possa alterar um processo em curso.
34. Considerando a relação entre mídia e cognição, pode-se afirmar que:
A) a maioria das teorias da comunicação refere-se aos efeitos cognitivos.
B) a comunicação social impede a proposição modelos de comportamento.
C) os conteúdos definem os formatos que condicionam as atenções
D) no centro dessa relação está a noção de real.
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35. Leia o fragmento de texto a seguir:
SEM COMENTÁRIOS
“Do delegado regional do Ministério de Educação, Genuíno Desleixo, ao ler ontem um discurso de
agradecimento ao seu chefe, o Ministro: ‘Os convênios assinados traduz os esforços (sic) *...’ ”
“Painel”, Folha de São Paulo, 12/05/ 05. (Fragmento/adaptado)
* sic: palavra latina que significa “assim”, no caso, é usada pelo jornal com o sentido de “exatamente desta forma”.

A respeito da estrutura lingüística e de significado dados pelo redator ao fragmento de texto acima,
considere as seguintes afirmativas:
1. O título da nota, “Sem comentários”, pode sugerir, implicitamente, um comentário que
expressa o ponto de vista do jornal, motivado pelo problema gramatical que existe no discurso
lido por Genuíno Desleixo.
2. O problema gramatical que provocou o comentário do jornal se refere à concordância verbal
em “Os convênios assinados traduz os esforços...”, revelado no discurso de agradecimento
citado.
3. O desvio de linguagem que provavelmente provocou o comentário do jornal, sugerido e
ilustrado ironicamente neste caso específico pela expressão “sem comentários” no título, pode
ser considerado como um erro imperdoável, partindo de um representante do Ministério de
Educação.
4. O comentário do jornal não se justificaria se, no texto, o autor utilizasse o verbo “traduzir”
concordando com o sujeito, assim: “Os convênios assinados traduzem os esforços...”.
O correto está em:
A) 1, apenas.
B) 3, apenas.
C) 4, apenas.
D) 1, 2, 3 e 4.
36. Leia:
“Não obstante a propaganda dita enganosa pela oposição, o candidato continua com boa
pontuação nas pesquisas ”.
Assinale a opção em que a substituição efetuada NÃO altera o sentido fundamental do enunciado.
A) “Através dessa propaganda dita enganosa pela oposição, o candidato continua
pontuação nas pesquisas”.
B) “Em razão dessa propaganda dita enganosa pela oposição, o candidato continua
pontuação nas pesquisas”.
C) “Depois dessa propaganda dita enganosa pela oposição, o candidato continua
pontuação nas pesquisas”.
D) “A despeito dessa propaganda dita enganosa pela oposição, o candidato continua
pontuação nas pesquisas”.
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37. Leia com atenção o quadrinho a seguir:

(Chico. Teatro de Fantoches. Lisboa Publicações. D.Quixote, 1994.p.95)

A respeito do texto dentro do balão e que, no quadrinho, representa a fala do locutor de notícias
da TV, considere as afirmativas a seguir:
1- Há um fato da língua corretamente observado na fala do locutor: o verbo haver, com o sentido
de existir, é impessoal, portanto não deve ser flexionado.
2- Há um fato da língua incorretamente observado na fala do locutor, já que o verbo haver e o seu
auxiliar ir deveriam ser empregados no plural, concordando com “novos aumentos ...”.
3- Em “... vai haver...”, o locutor empregou corretamente o verbo ir no singular, uma vez que o
haver transmite impessoalidade ao verbo auxiliar, quando este o acompanha.
O correto está somente em:
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 1 e 3.
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38. Leia:
“O motoqueiro conhecido como Dirk Flexa foi morto com dois tiros nas costas anteontem
por ter posto a mão em um doce em uma lanchonete que não ia comprar. O assassino seria o
dono da lanchonete Pegue Leve que, segundo a polícia, estava foragido desde a noite de
ontem.”
(Adaptado)

A leitura atenta do fragmento acima, retirado de uma reportagem policial publicada recentemente,
nos permite julgar que há problema na redação do texto. A respeito dessa avaliação, considere as
afirmativas a seguir:
1- a ordem que foi dada às palavras provoca falta de clareza e uma interpretação estranha: de que o
motoqueiro foi morto porque não pretendia comprar a lanchonete.
2- uma parte do texto, se reescrita da seguinte forma: “por ter posto a mão em um doce que não ia
comprar”, evitaria um problema de interpretação.
3- a forma verbal “foi morto” está usada indevidamente, uma vez que o verbo matar, naquela
situação, pede a outra forma de particípio: “matado”.
4- na expressão “nas costas”, a palavra costas, no contexto em que se apresenta, significa “dorso” e
deveria ser grafada no singular, de acordo com a norma culta da língua .
O correto está em:
A) 1, apenas.
B) 1 e 2, apenas.
C) 3 e 4, apenas.
D) 1, 2, 3 e 4.
39. Assinale a alternativa em que a frase esteja de acordo com a norma culta em relação à grafia e
precisão vocabular.
A) Entre os membros do PCC, a pior ofensa era ser tachado de covarde.
B) Li, na sessão policial do matutino, que “o criminoso cozera o desafeto a faca”.
C) Apresentadas aquelas provas concludentes, o réu foi absorto.
D) A falsificação da minha rúbrica não convenceu ninguém.
40. Assinale a alternativa que corresponde à melhor redação da frase, considerando correção, clareza e
concisão:
A) O diretor do jornal lhe chamou a atenção.
B) O diretor do jornal chamou-lhe a atenção.
C) Foi-lhe chamado a atenção pelo diretor do jornal.
D) O diretor do jornal lhe chamou à atenção.
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