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“Deixe memórias agradáveis sobreviverem em tempos de tristeza.”
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES:

1.

Este Caderno de Questões contém questões de múltipla escolha, cada uma com 5 opções A, B,C, D e E.

2.

Ao receber o material, verifique no Cartão de Respostas seu nome, número de inscrição, data de nascimento,
cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas
reclamações posteriores.

3.

Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão de Respostas a opção que responde corretamente a cada
uma delas. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção eletrônica. O
preenchimento do Cartão de Respostas e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do
candidato. Não haverá substituição do Cartão de Respostas, por erro do candidato.

4.

Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta,
o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas.
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de
uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença
do coordenador local.

6.

Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada do seu efetivo
início, sem levar este Caderno de Questões.

7.

Você só poderá levar este Caderno de Questões caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da prova.

8.

Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova neste Caderno de Questões e no
Cartão de Respostas. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.

9.

Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário
de início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de
Respostas.
11.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas. Não esqueça
seus pertences.

12. O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no
Cronograma.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01

Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Assinale a afirmação que tem base no texto.
A) Os milagres a que se refere o texto estão
diretamente relacionados com o misticismo do
povo indiano.
B) Inexplicavelmente, a renda per capita indiana é
menor que a brasileira, porém se equipara com a
americana.
C) Os índices de mortalidade infantil em Kerala são
tão altos que destacam o país no cenário
internacional.
D) Com o fim do infanticídio, o governo indiano pôde,
finalmente, valorizar a educação das mulheres
locais.
E) O investimento na educação das mulheres
possibilitou uma mudança positiva nos índices
sociais em Kerala.

Como encontrar um milagre na Índia
Doentes e peregrinos buscam a salvação em
templos que praticam o exorcismo em Kerala, ao sul
da Índia. Garanto: naquela região se operam, de fato,
milagres que salvam vidas diariamente.
Os “milagres” nada têm a ver com os deuses
ou demônios. Apenas com homens, responsáveis por
uma das mais admiradas experiências sociais já
produzidas num país pobre. Como o resto da Índia,
Kerala é miserável, sua renda por habitante é de
US$ 300 por ano – dez vezes menos do que a
brasileira e cem vezes se comparada com a
americana.
Primeiro “milagre” num país de 900 milhões
de habitantes com explosivo crescimento
populacional: cada mulher tem apenas dois filhos
(1,7, para ser mais preciso), uma média semelhante à
de um casal de classe média alta em Manhattan,
Paris, São Paulo ou Rio de Janeiro. Segundo e mais
importante: de cada mil crianças que nascem, apenas
13 morrem antes de completar um ano – um nível de
mortalidade infantil semelhante ao dos Estados
Unidos e quatro vezes menor que o do Brasil.
Até pouco tempo atrás, Kerala era mais
conhecida por suas praias, onde os turistas
“descolados” se deitavam na areia depois do banho,
massageados por moradores que aprenderam de
seus ancestrais os segredos da massagem
ayurvédica, medicina tradicional indiana. Agora,
porém, atrai tipos menos transcendentais da Europa
e dos Estados Unidos, decididos a entender e difundir
a experiência sobre como um lugar miserável
consegue indicadores sociais tão bons.
As pesquisas indicam, em essência, um
caminho: graças à vontade política dos governantes
locais, em nenhum outro lugar da Índia se investiu
tanto na educação das mulheres. Uma ação que
enfrentou a rotina da marginalização. Na Índia, por
questões culturais, se propagou o infanticídio contra
meninas, praticado pelos próprios pais.
Em Kerala, apenas 5% das garotas estão fora
da escola, reduzindo a porcentagens insignificantes o
analfabetismo. Elas são mais educadas, entram no
mercado de trabalho, frequentam postos de saúde,
amamentam os filhos, conhecem noções de higiene,
sabem a importância, por exemplo, de ferver a água
ou aplicar as vacinas, planejam voluntariamente o
número de filhos.
Daí se vê o que significou, no Brasil, termos
gasto tanto dinheiro na construção de hospitais, em
vez de investir mais pesadamente em medicina
preventiva. Muitas dessas obras só ajudaram a saúde
financeira dos empreiteiros.

Questão 02
Ao relacionar o Brasil com a Índia, percebe-se que o
autor faz:
A) uma dedução que escarnece dos altos valores
investidos em medicina preventiva no Brasil.
B) uma crítica aos governantes brasileiros quanto à
má administração do dinheiro público.
C) um questionamento a respeito da administração
dos hospitais públicos brasileiros.
D) um alerta sobre como os governantes indianos
administram os hospitais públicos em Kerala.
E) uma denúncia baseada em dados relativos ao
crescimento da população indiana.

Questão 03
No trecho: “(...) Agora, PORÉM, atrai tipos menos
transcendentais da Europa (...)”, a conjunção
destacada poderia ser substituída, sem alteração de
sentido, por:
A)
B)
C)
D)
E)

portanto.
porquanto.
contudo.
por conseguinte.
assim.

(DIMENSTEIN, Gilberto. Aprendiz do futuro – Cidadania hoje e
amanhã. São Paulo: Ática, 2000, p. 46.)
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Questão 07

Questão 04
A que se refere a expressão UMA AÇÃO no quinto
parágrafo?
A)
B)
C)
D)
E)

O termo destacado em: “(...) termos gasto tanto
dinheiro na construção DE HOSPITAIS (...)” exerce
função sintática de:

vontade política.
governantes locais.
pesquisas feitas em Kerala.
investimento na educação das mulheres.
o infanticídio contra meninas.

A)
B)
C)
D)
E)

complemento nominal.
adjunto adverbial.
objeto indireto.
objeto direto.
predicativo.

Questão 05
Questão 08

Assinale a opção que apresenta, correta e
respectivamente, a classe gramatical a que
pertencem as palavras destacadas em:
“(...) decididos A entender E difundir A experiência
sobre como um LUGAR miserável consegue
indicadores sociais TÃO bons.(...)”.

Em “(...) Garanto: naquela região se operam, de fato,
milagres QUE SALVAM VIDAS DIARIAMENTE.(...)”,
a oração em destaque classifica-se como:
A)
B)
C)
D)
E)

A) preposição – conjunção – artigo – substantivo –
advérbio.
B) artigo – conjunção – artigo – advérbio – advérbio.
C) artigo – preposição – artigo – advérbio – adjetivo.
D) preposição – pronome – pronome – substantivo –
adjetivo.
E) artigo – pronome – preposição – advérbio –
adjetivo.

subordinada substantiva subjetiva.
subordinada substantiva predicativa.
coordenada sindética explicativa.
subordinada adjetiva restritiva.
subordinada adjetiva explicativa.

Questão 09
Assinale a opção em que o espaço deve ser
preenchido com À (preposição e pronome), como
destacado em “(...) uma média semelhante À de um
casal de classe média (...) ”.

Questão 06

A) ___ medida que caminhava, recordava-se da
terra natal.
B) Esta cena corresponde ___ que presenciei ontem.
C) Aproveite ___ oferta e se contente com a cor do
tecido.
D) Referia-se, com certeza, ____ terra de seus pais.
E) Obedeceu ____ ordem dada, sem reclamar.

Nas alternativas abaixo, assinale a frase em que a
palavra COMO tem o mesmo valor semântico que
em: “(...) Como o resto da Índia, Kerala é miserável,
sua renda por habitante é de US$ 300 por ano (...)”.
A) Como não se desesperou, pôde lidar bem com a
situação.
B) Como eu ia dizendo, esse problema não existe
mais.
C) C o m o e s t a v a d o e n t e , p r e c i s a v a d e
acompanhamento médico.
D) Saí do país como se saísse de um cativeiro.
E) Ele fez tudo como lhe mandaram.

Questão 10
De acordo com a norma culta da língua, assinale a
opção correta quanto à colocação pronominal.
A) Esperemos, agora, que resolvam-se todos os
problemas.
B) Ninguém preparou-se devidamente para aquela
situação.
C) Perceber-se-ia uma nova atmosfera na sala de
reuniões.
D) Nunca divulgou-se uma notícia como essa.
E) Não constituir-se-á advogado.
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Questão 11

Questão 14

Assinale a opção correta quanto à concordância
verbal.

Assinale a alternativa em que todos os substantivos
devem ser acentuados.

A) Devem haver formas mais eficazes de mobilizar a
sociedade.
B) Haviam tantas pessoas na fila, que fecharam o
guichê.
C) Descobriu-se novas formas de resolver o
problema.
D) Eram eles quem fazia a ronda no local.
E) Surgiu, de repente, no final da rua, os dois
comparsas.

A)
B)
C)
D)
E)

lapis – bonus – bainha
serie – aspecto – torax
alcool – moinho – sucuri
urubu – egoismo – magoa
armazem – orgão – carater

Questão 15
Assinale a alternativa em que o verbo em destaque foi
corretamente conjugado.
A) Se você INTERPOR um recurso, talvez consiga
reverter a situação.
B) Ele INTERVIU assim que a situação piorou.
C) Se você VER que a situação piorou, volte para cá.
D) Quando você VIM para cá, traga a pasta da
diretoria.
E) Você só será respeitado se se IMPUSER.

Questão 12
Assinale a opção correta quanto à pontuação.
A) O nosso século, que se iniciou e tem se
desenvolvido sob a insígnia da civilização
industrial, primeiro inventou a máquina e depois
fez dela o seu modelo de vida.
B) O nosso século, que se iniciou e tem se
desenvolvido, sob a insígnia, da civilização
industrial primeiro inventou a máquina e depois
fez dela o seu modelo de vida.
C) O nosso século que se iniciou e tem se
desenvolvido sob a insígnia da civilização
industrial, primeiro inventou a máquina, e depois
fez dela, o seu modelo de vida.
D) O nosso século que se iniciou, e tem se
desenvolvido, sob a insígnia da civilização
industrial, primeiro inventou a máquina e, depois
fez dela o seu modelo de vida.
E) O nosso século que se iniciou, e tem se
desenvolvido sob a insígnia da civilização
industrial primeiro, inventou a máquina e depois,
fez dela o seu modelo de vida.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Questão 16
No Microsoft Office Excel 2003, é INCORRETO
afirmar que:
A) a Autosoma exibe a soma das células
selecionadas.
B) a função Classificar permite classificar os dados
em ordem crescente ou decrescente.
C) a f u n ç ã o L o c a l i z a r p e r m i t e l o c a l i z a r,
simultaneamente, um texto em todos os

Questão 13

documentos Microsoft Office que estejam abertos

Aponte o significado do prefixo da palavra destacada
em “(...) praticam o EXORCISMO em Kerala, (...)”.
A)
B)
C)
D)
E)

no seu computador.

mudança.
separação.
para fora.
para trás.
através de.

D) a combinação de teclas CTRL + V corresponde à
função Colar.
E) o ícone........aplica o negrito sobre o texto
selecionado.
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Questão 20

Questão 17
Ao clicar no botão..........de uma janela, o Windows
XP irá:
A)
B)
C)
D)
E)

Nos principais aplicativos de correio eletrônico, caso
sua caixa de entrada alcance o limite de
armazenamento, é possível que você não possa
receber mais mensagens. Algumas práticas são
recomendadas para ajudá-lo a gerenciar a sua conta
a fim de manter um espaço razoável de
armazenamento, EXCETO:

minimizar a janela.
maximizar a janela.
fechar a janela.
salvar o conteúdo da janela.
restaurar a janela a seu tamanho original.

A) criar um arquivo morto.
B) configurar uma pasta no disco rígido do seu
computador na qual você possa salvar anexos
grandes e excluí-los da Caixa de Entrada.
C) esvaziar a pasta Lixo Eletrônico.
D) esvaziar a pasta Mensagens Excluídas.
E) salvar os arquivos na pasta Archive já que ela
compacta os e-mails armazenados, reduzindo o
consumo de espaço de armazenamento.

Questão 18
Observe a imagem parcial do site da FUNCAB na
internet e considere que, ao posicionar o cursor sobre
a palavra CONCURSOS, o formato do cursor é
alterado para o formato de uma mão. Na configuração
padrão do Windows Internet Explorer, ao clicar sobre
a imagem:

GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA
Questão 21

A)
B)
C)
D)
E)

A partir de 1970, a colonização oficial em Rondônia se
desenvolve, tendo à frente o Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA), o qual
implementou, pioneiramente, cinco Projetos
Integrados de Colonização (PIC).
Nesse contexto, o primeiro PIC implementado pelo
INCRA foi:

a imagem será impressa.
a imagem será ampliada.
a imagem será salva no seu computador.
uma página web será exibida.
a imagem será adicionada à lista de favoritos.

A)
B)
C)
D)
E)

Sidney Girão.
Ji-Paraná.
Ouro Preto.
Padre A. Rohl.
P. A. Ribeiro.

Questão 19
No Microsoft Office
ícone
permite:
A)
B)
C)
D)
E)

Word

2003,

o

Questão 22
Uma das estratégias de conservação da vida
indígena na Amazônia é a criação de áreas
destinadas a esse segmento da sociedade brasileira.
No exemplo da área indígena de Lourdes, um grupo
indígena significativamente presente é o:

alterar a cor da borda da célula.
alterar a cor da fonte.
alterar a cor de fundo.
aumentar o tamanho da fonte.
aplicar a cor de realce no texto.

A)
B)
C)
D)
E)
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Gavião.
Zoró.
Cinta Larga.
Suruí.
Tupari.
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NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Questão 23
Nos antecedentes da criação do estado de Rondônia,
consta a instalação do Território Federal do Guaporé,
em 1943, o qual é posteriormente transformado em
Território Federal de Rondônia. O Território Federal
de Rondônia é criado no governo do presidente:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 26
A fonte jornalística, isto é, o informante ou a fonte de
informações do jornalista, segundo a Constituição
Federal:
A) não pode ser escondida pelo profissional quando
compelido pela autoridade administrativa a
revelá-la.
B) deve ser obrigatoriamente publicada, sob pena de
ser a informação considerada anônima.
C) possui sigilo resguardado, não podendo o
profissional ser compelido ou coagido a
informá-la.
D) é sigilosa desde que a informação seja
comprovadamente verdadeira.
E) somente deve ser revelada se houver ordem
judicial neste sentido.

Getúlio Vargas.
Jânio Quadros.
João Goulart.
Juscelino Kubitschek.
Costa e Silva.

Questão 24
Um importante tratado fixou a linha de fronteira no
extremo norte e oeste do Brasil, a partir dos cursos
dos rios Guaporé e Mamoré, até o médio curso do
Madeira, sendo de inegável relevância para a
definição do futuro Território do Guaporé. O tratado
referido é o de:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 27
Sobre o direito à vida, previsto pela Constituição
Federal, é correto afirmar:

Tordesilhas,1494.
Utrecht, 1713.
Utrecht, 1915.
Petrópolis, 1903.
Madri, 1750.

A) O direito à vida não comporta exceções.
B) É vedada qualquer hipótese de aborto.
C) O direito à vida impede a pesquisa com
células-tronco embrionárias.
D) Admite-se a eutanásia no Brasil.
E) Permite-se, excepcionalmente, a instituição de
pena de morte no Brasil.

Questão 25
Rondônia é abrangido pelo domínio amazônico, fator
natural que influencia o tipo de vegetação encontrado
neste estado da federação.
Nesse domínio natural, uma formação vegetal
predominante e parcialmente presente em Rondônia
denomina-se:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 28
O mandado de injunção é instrumento processual,
previsto pela Constituição Federal, para a hipótese
de:

Caatinga.
Campos de altitude.
Mata de araucárias.
Floresta equatorial.
Floresta tropical de encosta.

A) sigilo ilegal de informações relativas à pessoa do
impetrante, constantes de registros ou bancos de
dados de entidades governamentais ou de caráter
público.
B) ameaça ou sofrimento de violência ou coação à
liberdade de locomoção.
C) ofensa a direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus, ou hábeas-data, quando o
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder
for autoridade pública ou agente de pessoa
jurídica no exercício de atribuições do Poder
Público.
D) a falta de norma regulamentadora tornar viável o
exercício dos direitos e liberdades constitucionais
e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à
soberania e à cidadania.
E) dano ao patrimônio público, ao meio ambiente, ao
patrimônio histórico e cultural ou ofensa à
moralidade administrativa.
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Questão 32

Questão 29

O reingresso de servidor aposentado no serviço
público, quando insubsistentes os motivos
determinantes de sua aposentadoria por invalidez,
verificados em inspeção médica oficial ou por
solicitação voluntária do aposentado, a critério da
administração, conforme previsto no Estatuto dos
Servidores Públicos do Estado de Rondônia,
denomina-se:

A respeito dos direitos e garantias fundamentais
previstos na Constituição Federal, assinale a
alternativa correta.
A) Devem ser interpretados restritivamente.
B) Possuem aplicação mediata, isto é, dependem de
regulamentação legal.
C) Somente podem ser revogados por Lei
Complementar.
D) Somente podem ser revogados por Emenda
Constitucional.
E) Não excluem direitos decorrentes dos tratados
internacionais em que o Brasil seja parte.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 30

Questão 33

Na hipótese de Prefeito que delibera desapropriar
área de seu desafeto para edificar hospital municipal,
verifica-se, do ponto de vista material, ofensa ao
seguinte princípio da Administração Pública:
A)
B)
C)
D)
E)

reintegração.
recondução.
ascenção funcional.
reversão.
readaptação funcional.

Nos termos da Lei Orgânica do Ministério Público do
Estado de Rondônia, os Centros de Apoio
Operacional são órgãos auxiliares da atividade
funcional do Ministério Público, incumbindo-lhes,
entre outras funções:

motivação.
moralidade.
legalidade.
devido processo legal.
inalienabilidade dos bens públicos.

A) exercer a fiscalização dos estabelecimentos
prisionais e dos que abriguem idosos, crianças e
adolescentes, incapazes ou pessoas portadoras
de deficiência, supervisionando-lhes a
assistência.
B) realizar e estimular qualquer tipo de atividade
cultural ligada ao campo do direito e das ciências
correlatas relacionadas às funções afetas à
Instituição.
C) promover o levantamento periódico das
necessidades materiais das Promotorias,
adotando as providências necessárias para
supri-las.
D) promover, periodicamente, em âmbito local ou
regional, ciclos de estudos e pesquisas, reuniões,
seminários e congressos, abertos à frequência de
membros do Ministério Público e, eventualmente,
de outros profissionais do Direito.
E) exercer, mediante delegação de competência, as
atribuições que lhe forem conferidas pelo
Procurador-Geral.

Questão 31
Segundo a Constituição Federal, ressalvados os
casos especificados na legislação, estão obrigados a
contratar obras, serviços, compras e alienações
mediante processo de licitação pública apenas:
A) os órgãos da administração direta.
B) as empresas públicas e as autarquias.
C) as pessoas de direito público de capacidade
política, bem como as autarquias, as empresas
públicas, as sociedades de economia mista e as
fundações governamentais.
D) as pessoas de direito público de capacidade
política.
E) as entidades da administração indireta.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 34
Levando-se em conta as trajetórias de conceitos e
práticas relativas ao servidor público no Brasil, é
possível afirmar que a burocracia pública:

Questão 36
A ciência que estuda todos os fenômenos culturais
como se fossem sistemas sígnicos é definida como:

A) criou a sociedade no Brasil.
B) é o aparelho ou a organização do Estado.
C) reflete a autonomia do Estado perante a
sociedade.
D) a despeito de não integrar o aparelho estatal,
pressiona o Estado.
E) é setor responsável pela administração do
aparelho do Estado.

A)
B)
C)
D)
E)

semântica.
retórica.
semiótica.
lexicologia
proxêmica.

Questão 37
Questão 35

Na Alemanha, nos anos de 1930, consolidou-se uma
importante escola crítica, a Escola de Frankfurt. Sua
importante produção foi caracterizada pela
associação entre pesquisa sociológica e reflexão
filosófica, com destaque para a discussão sobre a
indústria cultural. Dos pensadores da sua segunda
formação (após 1953, quando o Instituto voltou para
Frankfurt), pode-se destacar:

O chamado Modelo de Excelência em Gestão
Pública deve estar alicerçado em fundamentos
próprios da gestão de excelência contemporânea e
condicionado aos princípios constitucionais da
Administração Pública. Orientado por esses
princípios constitucionais, integra a base de
sustentação desse modelo:

A)
B)
C)
D)
E)

A) o pensamento sistêmico, consistente no
entendimento das relações de interdependência
entre os diversos componentes de uma
organização, bem como entre a organização e o
ambiente externo, com foco na sociedade.
B) a autonomia dos órgãos públicos, tendo como
objetivo precípuo gerar resultados para o
interesse público secundário.
C) o controle social restrito, a fim de conferir maior
eficiência aos projetos públicos e afastando suas
características burocráticas como limites de
competitividade.
D) a gestão não participativa, cujo estilo determina
atitude gerencial mais independente e voltada a
decisões mais céleres por parte do administrador.
E) a c u l t u r a d a c o n s e r v a ç ã o d e i d e i a s ,
restringindo-se a experimentação e
implementação de experiências gerenciais
diferenciadas.

08
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Friedrich Pollock.
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Questão 38

Questão 39

Um dos mais importantes membros da Escola de
Frankfurt, o psicanalista alemão Erich Fromm,
desenvolveu suas principais ideias em uma trilogia:
“Psicanálise da Sociedade Contemporânea”, “O
Medo à Liberdade” e “Análise do Homem”. Qual é o
ponto central de sua análise contida nos três livros?

O que é hipermídia?
A) Elemento básico de hipertexto, que oferece um
método de passar de um ponto a outro em um
mesmo documento ou em outro .
B) O conjunto de meios que permite acesso
simultâneo a textos, imagens e sons de modo
interativo e não linear, via computador,
possibilitando fazer links entre elementos de
mídia, controlar a própria navegação e, até, extrair
textos, imagens e sons cuja sequência constituirá
uma versão pessoal desenvolvida pelo usuário.
C) É o termo que remete a um texto em formato
digital, ao qual se agregam outros conjuntos de
informação na forma de blocos de textos,
palavras, imagens ou sons, cujo acesso se dá por
meio de referências específicas.
D) Consiste em uma referência num documento em
links a outras partes desse documento ou a outro
documento.
E) Um dispositivo de micro-ondas formado por um
conjunto de circuitos eletrônicos microscópicos
que permitem conexões de dispositivos dentro de
uma estrutura sólida.

A) A discussão da responsabilidade do homem
moderno em uma sociedade cujo interesse
principal está na produção econômica (que limita
e aprisiona) e não no aprimoramento do valor da
criatura humana.
B) A responsabilidade de desmistificar os símbolos
contidos nos comportamentos modernos e na
produção das obras de arte.
C) Reflexões que buscam relacionar o impasse atual
do pensamento filosófico com o dilema concreto
das perspectivas humanas para o futuro. Seu
objetivo é indagar o conceito mais interno da
racionalidade subjacente a nossa cultura
industrial contemporânea, a fim de descobrir se
esse conceito não contém falhas que,
essencialmente, o tornam vicioso.
D) Uma reflexão sobre o que foi tema constante da
abordagem frankfurtiana: a dominação.
Discutindo-a em seus subsistemas, como a
Indústria Cultural e o Positivismo, expõe em
detalhes o controle exercido pela burguesia sobre
a sociedade.
E) A análise das causas e consequências da
destruição da “aura” que envolve as obras de arte,
como objetos individualizados e únicos, à medida
que são copiados e reproduzidos pelo cinema e
pela fotografia.

Questão 40
Assinale a afirmativa que define Endomarketing.
A) É um conjunto de estratégias que visam a atingir o
cliente em potencial, no momento em que ele
busca um produto, serviço ou qualquer
informação na Internet.
B) É a distribuição de serviços, produtos e
experiências por meio das diversas mídias e
plataformas de comunicação existentes no
mundo digital e off-line.
C) É o conjunto de ações voltadas para o público
interno, visando a promover entre funcionários e
departamentos valores destinados a servir ao
cliente ou a públicos de interesse.
D) É o conjunto de instrumentos e modus operandi
que realça a presença ou a existência de uma
empresa, um profissional, uma pessoa, ou
mesmo uma ideia em uma área predefinida ou em
toda a rede mundial de computadores interligados
com a utilização da Internet.
E) Serve para construir e sustentar a infraestrutura
dos relacionamentos de clientes, consistindo na
integração destes últimos com a empresa, desde
o projeto até o desenvolvimento de processos
industriais e de vendas.
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Questão 43

Questão 41

“Se refere à prática de inclusão sutil de produtos,
serviços, marcas e empresas em obras de
entretenimento, principalmente audiovisuais, como
novelas, filmes, games etc”. O texto se refere ao
termo Tie In, que é formalmente chamado de:

Unselling é um conceito que pode ser assim
caracterizado:
A) Atividades de comunicação de marketing que
atendem a demandas específicas.
B) Ato de diminuir uma demanda intensa por meio de
elevação de preços, corte de gastos em
propaganda e promoção de vendas adequada à
capacidade de produção da empresa.
C) Conceito que ocorre quando uma marca esnoba
os seus consumidores, e este comportamento
atrai mais desejo por parte dos consumidores.
D) Desconstrução da imagem de um produto ou de
uma marca que sejam nocivos como o fumo, as
drogas, os alimentos gordurosos, entre outros.
E) Conjunto de movimentos de marketing orientados
para a ocupação de nichos de mercado.

A)
B)
C)
D)
E)

autosserviço.
merchandising editorial.
promoção de vendas.
campanha de publicidade.
marketing visual.

Questão 44
Em jornalismo, o que quer dizer o termo suelto?
A) Texto de um jornal em que o conteúdo expressa a
opinião da empresa, da direção ou da equipe de
redação, sem a obrigação de ter alguma
imparcialidade ou objetividade.
B) Estilo de ilustração que tem por finalidade satirizar
algum acontecimento atual com uma ou mais
personagens envolvidas.
C) Texto eminentemente opinativo – mais que
informativo –, publicado (ou veiculado) em seção
destacada do conteúdo noticioso.
D) Pequeno comentário jornalístico sobre o assunto
do dia.
E) Comentário sobre determinado tema da esfera
política propriamente dita.

Questão 42
O que é Merchandising?
A) É uma ferramenta de marketing, formada pelo
conjunto de técnicas responsáveis pela
informação e apresentação destacada dos
produtos no ponto de venda, de maneira tal que
acelere sua rotatividade.
B) É o processo usado para determinar que produtos
ou serviços poderão interessar aos
consumidores, assim como a estratégia que se irá
utilizar nas vendas, comunicações e no
desenvolvimento do negócio.
C) É um conjunto de atividades orientadas para
antever as vendas e os preços de certo produto,
com a finalidade de estimar as receitas futuras e
perscrutar as possibilidades de obter resultados
compensadores, tanto para investimentos
empresariais quanto para investimentos públicos.
D) É uma atividade profissional dedicada à difusão
pública de ideias associadas a empresas,
produtos ou serviços, especificamente,
propaganda comercial.
E) É um modo específico de apresentar a informação
sobre um produto, uma marca, empresa ou
política que visa a influenciar a atitude de uma
audiência para uma causa, posição ou atuação.

Questão 45
Sobre textos jornalísticos para rádio, qual das
alternativas está correta?
A) A redação do texto deve seguir as normas da
ABNT, com espaçamento regular, recuo em
citações e notas de rodapé, e sua leitura deve ser
respeitada.
B) A adjetivação excessiva ou inadequada
enfraquece a qualidade e o impacto da
informação.
C) Os cacófatos devem ser evitados.
D) Nomes estrangeiros e termos técnicos devem ser
omitidos.
E) As siglas seguem uma norma: apenas as menos
conhecidas devem ser desdobradas, ficando as
mais conhecidas isentas de explicação.
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Questão 48

Questão 46

Segundo o Capítulo II, Art. 7, do 'Código de Ética do
Jornalista', em vigor desde agosto de 2007, o
jornalista pode:

Segundo o “Manual de Assessoria de Imprensa”,
editado pela FENAJ, em sua 4ª edição de 2007, em
situações de crise, o assessor deve apresentar certas
condutas ao atender a imprensa, EXCETO:

A) aceitar ou oferecer trabalho remunerado em
desacordo com o piso salarial, a carga horária
legal ou a tabela fixada por sua entidade de
classe, nem contribuir ativa ou passivamente para
a precarização das condições de trabalho.
B) submeter-se a diretrizes contrárias à precisa
apuração dos acontecimentos e à correta
divulgação da informação.
C) impedir a manifestação de opiniões divergentes
ou o livre debate de ideias.
D) eximir-se da responsabilidade por publicações,
imagens e textos de cuja produção não tenha
participado totalmente.
E) expor pessoas ameaçadas, exploradas ou sob
risco de vida, sendo vedada a sua identificação,
mesmo que parcial, pela voz, por traços físicos,
pela indicação de locais de trabalho ou residência,
ou por quaisquer outros sinais.

A) fazer um completo levantamento da situação,
preparando-se com dados, números e
informações atualizadas.
B) evitar o uso de palavras alarmistas ou negativas,
para não ampliar o efeito negativo da ocorrência
com suas palavras.
C) antecipar-se à própria iniciativa da imprensa em
descobrir o que ocorreu.
D) preparar um texto informativo descrevendo o fato
ocorrido e enfatizando as providências da
empresa. O texto deve ter, no máximo, duas
páginas e ser entregue aos repórteres.
E) solicitar a leitura prévia do que será publicado pelo
veículo de comunicação, com o intuito de evitar
maiores conflitos ou a divulgação de informações
em desacordo com a política da empresa.

Questão 47

Questão 49

Ainda segundo o “Manual de Assessoria de
Imprensa” da FENAJ, é função do assessor de
imprensa, EXCETO:

Segundo a história da Assessoria de Imprensa, foi no
ano de 1772 que a primeira atividade correlata foi
desenvolvida. Quatro anos antes da independência
dos Estados Unidos, um grupo de revolucionários
comandado por George Washington, preocupado
com a divulgação de informações oficiais, contratou o
escritor e editor Samuel Adams para desenvolver um
trabalho que mesclasse elementos da comunicação.
Alguns outros trabalhos semelhantes foram
desenvolvidos, porém, somente no ano de 1906, um
jornalista norte-americano utilizou pela primeira vez o
termo assessoria de imprensa e fundou, em Nova
York, o primeiro escritório de assessoria de imprensa
ou relações públicas do mundo, tornando-se o
fundador das Relações Públicas, berço da assessoria
de imprensa. Quem era esse jornalista?

A) organização de coletivas.
B) edição de jornais, revistas, sites de notícia e
material jornalístico para vídeos.
C) elaboração de campanhas publicitárias visando à
promoção da empresa.
D) preparação de textos de apoio, sinopses, súmulas
e artigos.
E) organização do mailling de jornalistas.

A)
B)
C)
D)
E)
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Rupert Murdoch.
Chris Haney.
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Questão 52

Questão 50

As Teorias de Comunicação constituem uma série de
estudos acerca da Comunicação Social que versam
sobre o seu desenvolvimento e a sua aplicação em
todos os aspectos políticos, sociais, econômicos e
tecnológicos. Esses estudos começaram a
desenvolver-se no início do uso da Comunicação de
Massa pelas políticas totalitárias da Europa, no
período entreguerras. A primeira dessas teorias
tratava toda a massa de indivíduos de forma idêntica,
supondo que a informação atingisse a todos da
mesma maneira e sem resistência. Como foi
denominada esta teoria?

De acordo com o tratamento gráfico e visual das
matérias nos jornais, é correto afirmar que:
A) olho é uma fotografia com legenda disposta no
meio da massa de texto, entre colunas, para
ressaltar trechos e substituir quebras; são muito
utilizados em entrevistas.
B) intertítulos ou quebras são títulos colocados no
meio do texto, para dividí-lo em seções e facilitar a
leitura.
C) a distribuição do texto deve ser feita em colunas
verticais de tamanho regular, espaçadas e válidas
para encaixar os elementos. Atualmente, o padrão
em jornais standard é a divisão em 3 colunas.
D) as medidas utilizadas em diagramação são
geralmente em paicas e pontos, sendo que
1 P (uma paica) corresponde a 5 p (cinco pontos).
E) o Trapping é uma técnica desenvolvida para
assegurar que as linhas não mudem de lugar na
impressão final do periódico.

A)
B)
C)
D)
E)

Teoria da Persuasão.
Teoria Empírica de Campo.
Teoria Hipodérmica.
Teoria Funcionalista.
Teoria Crítica.

Questão 53
Em 1948, questionando uma das mais importantes
Teorias da Comunicação, o cientista político
Harold Laswell desenvolveu um modelo
comunicativo chamado de Modelo Laswell que
apontava as lacunas dessa teoria e contribuía para a
sua superação. Para ele, compreender o alcance e o
efeito das mensagens transmitidas pela mídia
requeria responder a algumas questões, EXCETO:

Questão 51
Nos anos de 1960, foi criado nos Estados Unidos um
movimento que iria romper com a estrutura mais
tradicional da reportagem e da transmissão das
notícias. Esse movimento foi chamado de
New journalism e seus principais expoentes foram
Tom Wolfe, Gay Talese, Norman Mailer e Truman
Capote. Como gênero jornalístico, o new journalism
apresentava as seguintes características, EXCETO:

A)
B)
C)
D)
E)

A) união dos estilos e técnicas jornalística e literária
de produção e apresentação dos textos, sempre
com base em muitos dados e pesquisa exaustiva.
B) mistura de narrativa jornalística com a literária,
formando um romance de não ficção.
C) enfoque mais imaginativo e lírico à reportagem,
permitindo ao jornalista inserir-se na narrativa
sem alterar a realidade da notícia sobre a qual
trabalhava.
D) texto que não se encaixasse na categoria da
notícia propriamente dita, a reportagem abrangia
tudo relacionado com histórias de interesse
humano, ou seja, textos que versavam sobre
acontecimentos cômicos ou trágicos na vida de
pessoas comuns.
E) união do estilo cênico e literário, com técnicas
apuradas de produção e apresentação dos textos,
sempre baseados em muita pesquisa e com larga
fonte de dados.

Quem?
Diz o quê?
Através de que canal?
Para quem?
Com que efeito?

Questão 54
O termo indústria cultural foi cunhado a fim de
designar a situação da arte na sociedade capitalista
industrial. Esse termo apareceu pela primeira vez no
capítulo O iluminismo como mistificação das massas,
no ensaio Dialética do Esclarecimento, escrito em
1942, mas publicado somente em 1947. Quem eram
os autores desse ensaio?
A)
B)
C)
D)
E)
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Weber e Benjamin.
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Questão 58

Questão 55

Em regras gerais, a utilização de siglas na redação de
releases e textos jornalísticos e publicitários tem por
função facilitar a leitura e diminuir a repetição de
palavras que cansam o leitor. Porém, mais que
objetivas, as siglas precisam ser claras sem deixarem
dúvidas acerca de seu significado. Assinale a única
alternativa INCORRETA em relação ao uso das
siglas:

No que tange à parte teórica da comunicação, o que
significa gatekeeping?
A) É um conceito jornalístico para edição.
Caracteriza aquele que define o que será
noticiado de acordo como valor-notícia, linha
editorial e outros critérios.
B) Significa a utilização de um recurso técnico para
aprimorar a transmissão de mensagens em seu
trânsito por um canal específico.
C) É a apuração exaustiva de qualquer erro existente
na matéria. Função desempenhada pelo
copydesk, cada vez mais escasso nas redações.
D) Trata do período que decorre entre a cobertura
informativa dos meios de comunicação de massa
e a agenda do público.
E) É a elaboração criativa de peças publicitárias,
com base em apelo textual e imagens
persuasivas.

A) Siglas com quatro letras ou mais devem ser
escritas somente com a inicial em maiúscula,
quando cada uma de suas letras ou parte delas é
pronunciada separadamente, ou com todas as
letras maiúsculas, quando formam uma palavra
pronunciável.
B) Deve-se citar apenas siglas já existentes ou
consagradas; a sigla e o nome que a originou são
escritos de maneira precisa e completa, de acordo
com a convenção ou designação oficial.
C) Quando mencionadas pela primeira vez no texto,
deve-se escrever primeiramente a forma por
extenso, seguida da sigla entre parênteses, ou
separada por hífen.
D) Siglas com até três letras são escritas com todas
as letras maiúsculas.
E) No caso de siglas de origem estrangeira, deve-se
adotar a sigla e seu nome em português, quando
houver forma traduzida, ou adotar a forma original
da sigla estrangeira, quando esta não tiver
correspondente em português, mesmo que o seu
nome por extenso em português não corresponda
perfeitamente à sigla.

Questão 56
Em telejornalismo, o lide também pode ser chamado
de:
A)
B)
C)
D)
E)

chamada.
escalada.
cabeça.
deixa.
nota pé.

Questão 57
Em algumas reportagens de revistas e jornais, sobre
o título há uma pequena informação, geralmente uma
frase curta relacionada com o assunto. Como é
chamada essa informação?
A)
B)
C)
D)
E)

Sutiã.
Chapéu.
Jaqueta.
Olho.
Sombrinha.
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Questão 59
Sobre a ‘Teoria do Agendamento’, é correto afirmar
que:
A) investiga a produção midiática como típico
produto da era capitalista. Pretende desvendar a
natureza industrial das informações contidas em
obras, como filmes e músicas; temas, símbolos e
formatos são obtidos por meio de mecanismos de
repetição e produção em massa, que tornam a
arte adequada para produção e consumo em
larga escala.
B) estuda as funções exercidas pela mídia na
sociedade, e não os seus efeitos. Em lugar de
pesquisar o mero comportamento do indivíduo,
estuda-se a sua ação social como consumidor de
valores e modelos que se adquire
comunitariamente.
C) baseia suas pesquisas na sociologia, concluindo
que a mídia cumpre papel limitado no jogo de
influência das relações comunitárias.
D) estuda a capacidade que os meios de
comunicação possuem para evidenciar um
determinado assunto. Para isso, investiga a
importância da mídia como mediadora entre o
indivíduo e uma realidade da qual este se
encontra distante.
E) afirma que a mensagem da mídia não é
prontamente assimilada pelo indivíduo, sendo
submetida a vários filtros psicológicos individuais.

Questão 60
Artifício inicialmente utilizado por volta de 1861, em
um jornal de Nova York, a técnica da Pirâmide
Invertida veio a adequar-se aos anseios jornalísticos
e, pouco depois, seu uso se expandiu por todo o
planeta, sendo uma máxima até os dias de hoje. Em
que exatamente consiste essa técnica?
A) Fala da ordenação das informações na matéria,
que devem ser dispostas em ordem decrescente
de importância: os fatos mais interessantes são
utilizados para abrir o texto jornalístico, enquanto
os de menor relevância aparecem na sequência.
B) É uma classificação da matéria no lugar em que
ela deve ficar na paginação do jornal, como
factual, artigos e editoriais e narrativas ou
literárias.
C) No relato superficial, porém narrativo e descritivo
de um fato, respeitando sua ordem cronológica.
D) Na estruturação das matérias e na sua disposição
na paginação do jornal, dispondo as notícias com
ilustrações no topo e as 'peladas' mais abaixo.
E) Na diagramação da notícia no jornal, partindo do
maior bloco de texto para o menor, dando a
impressão de uma pirâmide invertida.
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