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1. O caderno de prova contém 40 (quarenta) questões objetivas, numeradas de 1 
(um) a 40 (quarenta). Confira-o, se ele não estiver completo, chame o fiscal. 

2. Verifique, também, seus dados no cartão de respostas e assine no espaço 
indicado no cartão de respostas. 

3. Para evitar possíveis enganos no preenchimento do cartão de respostas oficial, 
anote, primeiramente no caderno de provas, as alternativas corretas para, 
somente, então, proceder ao preenchimento definitivo. Observe atentamente as 
instruções de preenchimento. 

4. Somente serão consideradas, para avaliação, as questões respondidas no cartão 
de respostas que deverá ser preenchido com caneta esferográfica de tinta preta 
ou azul. 

5. Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos, nem a 
utilização de calculadoras, dicionários, telefone celular e de outros recursos 
didáticos e/ou eletrônicos, bem como portar armas de qualquer tipo. 

IMPORTANTE 

A. O CARTÃO DE RESPOSTAS NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO. Portanto, 
somente marque a resposta quando você tiver certeza de que ela é a correta. 

B. O cartão de respostas não pode ser rasurado, sob pena de anulação das 
respostas. 

C. Você deve marcar uma e apenas uma letra em cada questão objetiva no cartão 
de respostas. Devendo as demais letras ficar sem marcação. 

D. Não é permitido usar qualquer outro material estranho ao caderno de prova, 
mesmo para rascunho. 

E. Você dispõe de até 4 (quatro) horas para concluir a prova, incluindo o 
preenchimento do cartão de respostas. 

F. Você somente poderá se retirar da sala de prova objetiva 2 (duas) horas após o 
início da mesma. 

G. Ao finalizar a prova você deverá devolver ao fiscal este caderno de prova e o 
cartão de respostas devidamente assinado, sob pena de caracterização de sua 
desistência no Concurso. 

H. Não se esqueça de assinar a lista de presença. 
I. Os três últimos candidatos deverão entregar a respectiva prova e cartão de 

respostas e retirar-se da sala simultaneamente. 
J. O gabarito das provas objetivas desse concurso será divulgado a partir das 18 

horas de hoje, conforme prevê o edital. 
K. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense deseja-lhe 

BOA PROVA. 
 
  

INSTRUÇÕES PARA O CANDIDATO 
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Considere os textos para responder à questão a seguir: 
 
Texto 1   

O futuro do trabalho 
 
“[...] 
     Seja como for, é preciso resolver os problemas do desemprego e da 
informalidade, que são mais acentuados nos países subdesenvolvidos. O caminho é 
estabelecer políticas de geração de empregos, além de garantir melhores condições 
para os trabalhadores em ocupações precárias. 
     Uma das saídas é a redução da jornada de trabalho: as pessoas trabalham 
menos para que se abram vagas para as desempregadas. Outra estratégia é instituir 
programas de formação profissional e de microcrédito para trabalhadores 
autônomos, desempregados e pequenas empresas.” 
 

Vestibular-Editora Abril, nov., 2002. 

 
Texto 2 

Conflito de gerações 
 
“- Marquinhos... Marquinhos! [...] 
O filho tentou disfarçar, lá no fundo do quintal, tirando meleca do nariz, mas, quando 
a mãe chamava assim, era melhor ir. Na cozinha, a mãe ao lado da geladeira 
aberta, com uma garrafa e um saco plástico vazios nas mãos: 
- Você comeu toda a salsicha?! 
- Não é bem verdade...Eu só usei as salsichas pra acabar com a mostarda. Já 
estava até verde! Alguém ia acabar comendo estragado e ficar doente. 
[...] 
- Você tem resposta pra tudo, não?! 
- Não é bem verdade... é a senhora que sempre pergunta. 
- Você é uma gentinha! Só uma gentinha, tá entendendo? 
O filho ficou olhando praquela mãe batendo com o pé no chão, bem nervosa 
mesmo, mais alta que a geladeira e tudo. Aí foi obrigado a dizer: 
- É... isso eu acho que é verdade.” 
 

BONASSI, Fernando. In: Folha de São Paulo, 23 nov. 2002. 

 
1) Ao analisar a linguagem e o discurso do texto 1 e do texto 2 respectivamente. 
Assinale a alternativa CORRETA: 

A) no texto 1, a linguagem é mais informal, seguindo à norma padrão; 
utiliza-se ainda o discurso indireto, envolvendo questões sociais. No 
texto 2, percebe-se uma linguagem menos informal e um discurso 
direto entre mãe e filho. 

B) no texto 1, a linguagem é coloquial, seguindo à norma padrão; tem-se 
ainda o discurso indireto e direto, aplicado à interpretação do cotidiano. 
Já no texto 2, a linguagem é formal, ocorre ainda um diálogo entre mãe 
e filho.  

C) no texto 1, a linguagem é mais formal, obedecendo à norma culta; 
consegue-se ainda identificar um discurso indireto, aplicado 
interpretativamente às questões sociais. Já no texto 2, além de uma 
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linguagem informal, em que se notam repetições e frases, ocorre, 
também, um diálogo entre mãe e filho.  

D) no texto 1, a linguagem é  formal, segundo à norma culta; tem-se ainda  
a presença do discurso direto que revela questões da comunidade. Já 
no texto 2, a linguagem é culta e o discurso é direto. 

E) no texto 1, a linguagem é menos formal,no entanto, segue à norma 
culta; identifica-se ainda o discurso indireto, aplicado à análise do 
cotidiano. No texto 2,  a linguagem é coloquial e o discurso é direto 
entre mãe e filho. 

 
Leia o texto abaixo para responder às questões 2 e 3. 
 

Desterritorializar 
As buscas mais radicais sobre o que significa estar entrando e saindo da 

modernidade são as dos que assumem as tensões entre desterritorialização e 
reterritorialização. Com isso refiro-me a dois processos: a perda da relação "natural" 
da cultura com os territórios geográficos e sociais e, ao mesmo tempo, certas 
relocalizações territoriais relativas, parciais, das velhas e novas produções 
simbólicas.  

Para documentar essa transformação das culturas contemporâneas, 
analisarei primeiro a transnacionalização dos mercados simbólicos e as migrações. 
Depois, proponho-me a explorar o sentido estético dessa mudança seguindo as 
estratégias de algumas artes impuras. 

1. Houve um modo de associar o popular com o nacional que nutriu, conforme 
notamos em capítulos anteriores, a modernização das culturas latino-americanas. 
Realizada primeiro sob a forma de dominação colonial, logo depois como 
industrialização e urbanização sob modelos metropolitanos, a modernidade pareceu 
organizar-se em antagonismos econômico-políticos e culturais: colonizadores vs. 
colonizados, cosmopolitismo vs. nacionalismo. O último par de opostos foi o utilizado 
pela teoria da dependência, segundo a qual tudo se explicava pelo confronto entre o 
imperialismo e as culturas nacional-populares.  

Os estudos sobre o imperialismo econômico e cultural serviram para conhecer 
alguns dispositivos usados pelos centros internacionais de produção científica, 
artística e comunicacional que condicionavam, e ainda condicionam, nosso 
desenvolvimento. Mas esse modelo é insuficiente para entender as atuais relações 
de poder. Não explica o funcionamento planetário de um sistema industrial, 
tecnológico, financeiro e cultural, cuja sede não está em uma só nação, mas em 
uma densa rede de estruturas econômicas e ideológicas. Também não dá conta da 
necessidade das nações metropolitanas de flexibilizar suas fronteiras e integrar suas 
economias, sistemas educativos, tecnológicos e culturais, como está acontecendo 
na Europa e na América do Norte. 

A desigualdade persistente entre o que os dependentistas chamavam o 
primeiro e o terceiro mundo mantém com relativa vigência alguns de seus 
postulados. Mas ainda que as decisões e benefícios dos intercâmbios se 
concentrem na burguesia das metrópoles, novos processos tornam mais complexa a 
assimetria: a descentralização das empresas, a simultaneidade planetária da 
informação e a adequação de certos saberes e imagens internacionais aos 
conhecimentos e hábitos de cada povo. A disseminação dos produtos simbólicos 
pela eletrônica e pela telemática, o uso de satélites e computadores na difusão 
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cultural também impedem de continuar vendo os confrontos dos países periféricos 
como combates frontais com nações geograficamente definidas. [....] 
 

CANCLINI, Néstor García. Culturas Híbridas - estratégias para entrar e sair da 
modernidade Tradução de Ana Regina Lessa e Heloísa Pezza Cintrão. São 

Paulo: EDUSP, 1997. p. 283-350: Culturas híbridas, poderes oblíquos. 

2) Ao observar estruturação e articulação respectivamente presentes no texto. 
Assinale a alternativa CORRETA:  

A) No desenvolvimento do texto, “disseminação dos produtos simbólicos” 
reave a ideia de “ nações em confronto.” 

B) Na introdução do texto, “entrando e saindo da modernidade” retoma a 
ideia de “territorialização e desterritorialização.”  

C) Na conclusão do texto, “postulados” assume a ideia de “decisões e 
produtos.” 

D) Na introdução do texto, “assumem as tensões entre desterritorialização 
e reterritorialização” trata “da perda da relação da cultura e das 
produções simbólicas.” 

E) No desenvolvimento do texto, “cosmopolitismo” trata “do 
funcionamento planetário.” 

 
3) Verifique nas frases abaixo a flexão das formas verbais e assinale a alternativa 
CORRETA: 

A) houveram modos de associar o popular com o nacional que nutria, 
conforme notavasse em capítulos anteriores, a modernização das 
culturas latino-americanas. 

B) haviam modos de associar o popular com o nacional que nutriam, 
conforme notavasse em capítulos anteriores, a modernização das 
culturas latino-americanas. 

C) o primeiro e o terceiro mundo mantêm com relativa vigência alguns dos 
seus postulados. 

D) o uso de satélites e computadores na difusão cultural, também, impede 
de continuarem vendo os confrontos dos países periféricos como 
combates frontais com nações geograficamente definidas. 

E) o último par de opostos foram utilizados pela teoria da dependência, 
segundo a qual tudo se explicava pelo confronto entre o imperialismo e 
as culturas nacional-populares.  
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4) Leia, logo abaixo, a "Tirinha do Calvin e Haroldo": 
Quem não é Sobremesariano também? 

 
http://verbagem.blogspot.com.br/2009_05_01_archive.html 

Nessa tira, Calvim é incitado por sua mãe a alimentar-se de maneira saudável  com 
comida vegetariana; o garoto, então, utiliza a palavra sobremesariano para 
expressar a sua preferência alimentar. Assinale a alternativa CORRETA quanto à 
formação da palavra utilizada por Calvin. 

A) o termo sobremesariano é construído por derivação e composição, 
produzindo uma palavra perene, instituída como parte do vocabulário 
no diálogo entre Calvin e a sua mãe. 

B) o termo sobremesariano é formado de um sufixo e de um radical, ou 
ainda, de uma palavra primitiva ou uma palavra já derivada, como 
ensina Faraco e Moura. Sobremes + ariano (palavra primitiva + sufixo), 
tornando-se parte do vocabulário oficial, que Calvin vem reproduzir no 
diálogo com a sua mãe. 

C) o termo sobremesariano se constitui de significante (forma fônica) 
associado a conceito novo, logo surge como forma de suprir uma 
necessidade vocabular, seja ela momentânea como no diálogo acima. 

D) o termo sobremesariano ocorre quando, ao unir palavras elas sofrem  
alteração de pronúncia, se dá como uma maneira de Calvin chamar a 
atenção da sua mãe. 

E) o termo sobremesariano é a união de palavras cujas pronúncias foram 
preservadas, assim como: rodapé e hibridismo, aparece, de fato, para 
repercutir a insatisfação de Calvin em relação a comida vegetariana. 
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5) Leia o poema, do escritor modernista, Oswald de Andrade: 
Pronominais 

Dê-me um cigarro 
Diz a gramática 
Do professor e do aluno 
E do mulato sabido 
Mas o bom negro e o bom branco  
Da Nação Brasileira 
Dizem todos os dias 
Deixa disso camarada 
Me dá um cigarro. 

Disponível em: http://pensador.uol.com.br/frase/NTU4NjA3/ Acesso em: 10 nov. 2012. 

Assinale a alternativa INCORRETA referente ao uso da colocação pronominal: 
A) é aceitável utilizar a próclise na liberdade poética. 
B) mostra no poema os distintos usos do pronome.  
C) o pronome antes do verbo não é aceitável gramaticalmente. 
D) afirma que não há normas para o uso de pronomes. 
E) há transformação no uso do pronome. 

 
6) Leia o texto abaixo: 
“Todos os participantes já estavam cientes de que a aventura pela mata seria longa 
e cansativa, mesmo assim o guia insistiu em que, antes da partida, eles se 
alimentassem bem. No início da caminhada, ele relembrou a todos de que o retorno 
seria à noite, ressaltando de que a união era fundamental para a segurança do 
grupo.” 

Disponível em: http://9anoevangelium.blogspot.com.br/2012/04/para-quem-quer-estudar-mais-e-para-quem.html. Acesso em: 10  nov. 2012. 

Assinale a alternativa CORRETA a respeito da palavra em negrito no texto:  
A) é pronome relativo, uma vez que se trata de oração subordinada 

adjetiva. 
B) é conjunção explicativa, uma vez que dá uma informação, trata-se de 

uma oração subordinada explicativa. 
C) é conjunção integrante, uma vez que inicia orações subordinadas 

substantivas. 
D) é conjunção restritiva, uma vez que restringe a ideia, tem-se, aí, uma 

oração subordinada restritiva. 
E) é conjunção aditiva, uma vez que estabelece relações entre frases, 

trata-se de uma oração coordenada sindética aditiva. 
 
7) Leia os períodos: 

I) Os alunos saíram mais cedo da aula para assistir ao novo episódio de 
Jornada nas Estrelas. 
II) Sou Frankenstein, o terrível, e sempre consigo o que estou a fim. 
III) Prefiro rosas, meu amor, à espinhos. 
IV) Depois da manifestação na prefeitura, os alunos retornaram à escola. 
V) A estrada corre paralelamente a ferrovia e chega a cidadezinha. 

Assinale a alternativa CORRETA: 
A) somente a afirmativa I está correta. 
B) somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
C) somente as afirmativas I, II, IV e V estão corretas. 
D) somente as afirmativas I e IV estão corretas. 
E) somente as afirmativas I e II estão corretas.  
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8) Identifique se estão certas (C) ou erradas (E) as orações abaixo em relação às 
regras de concordância verbal ou nominal. 

I) (   ) Dava meio dia no cortiço; as lavadeiras relaxavam. 
II) (   ) Soou uma hora. 
III) (   ) nem um, nem outro sabe matemática. 
IV) (   ) a casa apresentava portões e porta estragada. 
V) (   ) senhoras, fiquem alertas para o chamado. 

Assinale a alternativa CORRETA: 
A) C – C – C -  C – E 
B) E – C – E – C – C 
C) C – C – E – C - E 
D) E – E – C – E – E 
E) C – C – C – E - E 

 
9) 

 
Nessa tira, o tema apresentado é a nova ortografia, portanto, assinale a alternativa 
INCORRETA quanto às mudanças do acordo ortográfico, que passou a vigorar, no 
Brasil, a partir de 1º. de janeiro de 2009. 

A) Não se usa mais acento em ditongos abertos: éi, oi das paroxítonas, 
como, por exemplo, se antes se escrevia: Coréia agora se escreve: 
Coreia. 

B) Continua inalterada a regra em relação ao uso do hífen após o prefixo 
sub, quando o segundo elemento termina com h, como, por exemplo: 
sub-humano.  

C) O acento que diferencia pára e para não existe mais. 
D) Escrever ele detém ou eles detêm está de acordo com o novo acordo 

ortográfico. 
E) Quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começar por 

uma vogal diferente, não ocorre o uso do hífen, como, por exemplo, 
infraestrutura. 
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10) Em relação à oração, identifique a questão INCORRETA quanto à pontuação e 
quanto à função das classes de palavras respectivamente. 

A) Imagine, compadre, quem é que venceu a eleição! O vocábulo 
compadre exerce o papel de substantivo próprio na oração. 

B) Todos preferiram ir ao cinema; eu, ao teatro. O vocábulo preferiram 
exerce o papel de verbo na oração. 

C) No inverno, através dos vidros, ele vê a trama dos finos galhos negros.  
A palavra ele exerce a função de pronome. 

D) Chegou, entrou bem quieto, foi para o seu quarto e não falou com 
ninguém. A palavra quieto trata-se de um adjetivo na oração.  

E) Mãe, estou aqui!  A palavra aqui se trata de um advérbio na oração. 
 
Leia o trecho a seguir, da canção João e Maria, de Chico Buarque e responda às 
questões 11 e 12. 
11) A canção João e Maria, de Chico Buarque, usa o tempo lingüístico como uma 
construção da linguagem.  

[...] 
Agora eu era o rei 
Era o bedel e era também juiz 
E pela minha lei 
A gente era obrigado a ser feliz 
E você era a princesa que eu fiz coroar 
E era tão linda de se admirar 
Que andava nua pelo meu país 

Disponível: http://letras.mus.br/chico-buarque/45140/. Acesso em: 9 nov. 2012. 

Assinale a alternativa CORRETA quanto ao emprego dos tempos verbais: 
A) utiliza-se em lugar do presente o pretérito imperfeito. 
B) tem-se no lugar do presente o pretérito perfeito. 
C) aparece no lugar do presente o pretérito mais que perfeito. 
D) usa-se no lugar do presente o pretérito do subjuntivo. 
E) tem-se no lugar do presente o imperativo negativo. 

 
12) Em relação à palavra bedel presente na canção supracitada, assinale a opção 
INCORRETA quanto a sua significação: 

A) inspetor. 
B) escrivão. 
C) monitor. 
D) chefe de disciplina. 
E) acessor. 
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13) De acordo com a Constituição Federativa do Brasil de 1988, é correto afirmar, 
EXCETO: 
 

A) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em 
regime de colaboração seus sistemas de ensino.  

B) A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito por cento, no 
mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente 
de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

C) O plano nacional de educação, tem objetivo de articular o sistema 
nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, 
objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a 
manutenção e desenvolvimento do ensino. 

D) O ensino público, com pluralismo de idéias e de concepções 
pedagógicas, será ministrado com base nos seguintes princípios: 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. 

E) A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa. 

 
14) De acordo com a Lei 8.112, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores 
públicos Civis da União, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as seguintes 
afirmativas: 

(   ) O servidor poderá receber indenizações a título de:  ajuda de custo, diárias, 
transporte, adicional noturno e auxílio moradia. 

(   ) Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, 
chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de 
Natureza Especial é devida retribuição pelo seu exercício. 

(   ) O servidor vinculado ao regime desta Lei, que acumular licitamente dois 
cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, 
ficará afastado de ambos os cargos efetivos, mesmo se houver 
compatibilidade de horário e local com o exercício de um deles. 

(   ) Ao servidor é permitido em situações de emergência e transitórias cometer 
a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa.  

(   ) Ao servidor é assegurado o direito de requerer aos Poderes Públicos, em 
defesa de direito ou interesse legítimo. O requerimento será encaminhado 
diretamente pelo servidor à autoridade competente para decidi-lo.  

Assinale a alternativa que representa a seqüência correta, de cima para baixo: 
A) F – V – F – V – F. 
B) V – V – F – F – V. 
C) V – F – F – V – V. 
D) F – F – V – F – F. 
E) F – V – V – V – F. 

 
15) De acordo com a Constituição Federativa do Brasil de 1988, assinale V 
(verdadeiro) ou F (falso) para as seguintes afirmativas: 

(   ) São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados 
para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. 

(   ) Ao servidor ocupante de cargo efetivo ou de cargo em comissão declarado 
em lei de livre nomeação e exoneração, aplica-se o regime geral de 
previdência social. 
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(   ) É permitida a acumulação remunerada de cargos públicos de professor, 
exceto, quando houver compatibilidade de horários.   

(   ) Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos 
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o 
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem 
prejuízo da ação penal cabível. 

(   ) Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 
pública, o que não assegura igualdade de condições a todos os 
concorrentes. 

Assinale a alternativa que representa a seqüência correta, de cima para baixo: 
A) F – V – F – V – F. 
B) V – F – F – V – F. 
C) F – F – V – F – V. 
D) V – V – F – V – F. 
E) V – F – F – F – V. 

16) Considerando a Lei 8.112, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores 
públicos Civis da União, relacione as palavras abaixo, numeradas de 1 a 5, com as 
sentenças que seguem: 

1 – posse 
2 – nomeação 
3 – redistribuição  
4 – demissão 
5 – remoção 
 
(   ) Deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo 

quadro, com ou sem mudança de sede. 
(   ) Forma de provimento de cargo público. 
(   ) Investidura em cargo público. 
(   ) Forma de vacância do cargo público. 
(   ) Deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito 

do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo 
Poder. 

Assinale a alternativa que representa a seqüência correta, de cima para baixo: 
A) 3, 2, 1, 4, 5. 
B) 5, 1, 2, 4, 3. 
C) 4, 1, 2, 3, 5. 
D) 5, 2, 1, 4, 3. 
E) 3, 4, 2, 5, 1. 

 
17) Em relação a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnicos 
Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino 
vinculadas ao Ministério da Educação, disposta na Lei 11.091, analise as afirmativas 
a seguir: 

I – O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á, exclusivamente, pela 
mudança de nível de capacitação, chamada Progressão por Mérito 
Profissional.  

II - Planejar e avaliar as atividades são atribuições exclusivas para os cargos 
de nível de classificação “D” e “E” que integram o plano de carreira, 
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enquanto organizar e executar as atividades são atribuições  dos cargos de 
nível “A”, “B” e “C”. 

III - O ingresso nos cargos do Plano de Carreira far-se-á no padrão inicial do 1o 
(primeiro) nível de capacitação do respectivo nível de classificação, 
mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas a 
escolaridade e experiência estabelecidas em Lei. 

IV - Os servidores lotados nas Instituições Federais de Ensino integrantes do 
Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação farão 
jus à Vantagem Pecuniária Individual – VPI. 

V- O Incentivo à Qualificação terá por base percentual calculado sobre o 
padrão de vencimento percebido pelo servidor. 

São VERDADEIRAS as afirmativas: 
A) I e III. 
B) IV e V. 
C) I, III e IV. 
D) II, III e V. 
E) III e V. 

 
18) Pelos normativos do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do 
Poder Executivo Federal, são deveres fundamentais do servidor, EXCETO: 

A) Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu 
caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a 
melhor e a mais vantajosa para o bem comum. 

B) Exercer sua função, poder ou autoridade, mesmo que com finalidade 
estranha ao interesse público, observando as formalidades legais e os 
processos administrativos expressos em lei. 

C) Ser cortês, ter urbanidade e atenção, respeitando a capacidade e as 
limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem 
qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, 
nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social. 

D) Resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de 
contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer 
favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações 
imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. 

E) Cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções 
superiores, as tarefas de seu cargo ou função, tanto quanto possível, 
com critério, segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em boa 
ordem. 

 
19) De acordo com a Lei 11.892, que cria os Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as seguintes 
afirmativas: 

(   ) Os Institutos Federais terão como órgão executivo a reitoria, composta por 
1 (um) Reitor e 5 (cinco) Pró-Reitores, todos eleitos para um mandato de 4 
(quatro) anos, permitida uma recondução ao cargo. 

(   ) É finalidade dos Institutos Federais ofertar educação profissional e 
tecnológica, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação 
profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no 
desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional. 
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(   ) É objetivo dos Institutos Federais ministrar apenas cursos de formação 
inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a capacitação, o 
aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em 
todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional e 
tecnológica. 

(   ) Quanto a estrutura organizacional, os Institutos Federais terão como 
órgãos superiores o Conselho Superior, o Colégio de Dirigentes e o Reitor. 

(   ) É objetivo dos Institutos Federais ministrar em nível de educação superior 
cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação 
pedagógica, com vistas na formação de professores para a educação 
básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática. 

Assinale a alternativa que representa a seqüência correta, de cima para baixo: 
A) V – F – F – F – V. 
B) V – V – V – F – F. 
C) F – V – F – V – V. 
D) F – V – F – F – V. 
E) F – F – V – V – F. 

 
20) Considerando o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal, relacione as palavras abaixo, numeradas de 1 a 5, com as 
sentenças que seguem: 

1 – dignidade 
2 – moralidade  
3 – verdade 
4 – ética 
5 – cortesia 
 
(   ) Deve nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou 

fora dele. 
(   ) O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos  

interesses da própria pessoa interessada ou da Administração Pública. 
(   ) Juntamente com a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço 

público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que 
paga seus tributos direta ou indiretamente significa causar-lhe dano 
moral. 

(   ) O servidor público não poderá jamais desprezar em sua conduta. Assim, 
não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o 
oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o 
desonesto. 

(   ) Na Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, 
devendo ser acrescida da idéia de que o fim é sempre o bem comum.  

Assinale a alternativa que representa a seqüência correta, de cima para baixo: 
A) 1, 3, 5, 4, 2. 
B) 3, 2, 1, 5, 4. 
C) 1, 3, 2, 5, 4. 
D) 4, 1, 5, 3, 2. 
E) 1, 2, 4, 5, 3. 
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21) Analise abaixo as restrições que se aplicam à linguagem jornalística. 
I. Registros de linguagem - Dentro da língua nacional se abrigam usos 

regionais, discursos especializados e pelo menos dois registros de 
linguagem: o formal, próprio da modalidade escrita e das situações tensas, e 
o coloquial, que compreende as expressões correntes na modalidade falada, 
na conversa familiar, entre amigos. 

II. Processo de comunicação – A comunicação jornalística é, por definição, 
referencial, isto é, fala de algo no mundo, exterior, ao emissor, ao receptor e 
ao processo de comunicação em si. Isto impõe o uso quase obrigatório da 
primeira pessoa. 

III. Compromissos ideológicos – As grandes e pequenas questões da ideologia 
estão presentes na linguagem jornalística, porque não se faz jornalismo fora 
da sociedade e do tempo histórico. 

 
A) Está correta a alternativa I 
B) Estão corretas as alternativas I e III 
C) Está correta a alternativa II 
D) Estão corretas as alternativas I e II 
E) Estão corretas as alternativas II e III 

 
22) Erison, Baranek e Chan – citação em Gêneros Jornalísticos: Teoria e Práxis 
(2005, p.41/42) – sistematizam três competências como os saberes principais da 
atividade jornalística, quais são esses saberes? 

A) Saber de informação, Saber de narrativa e Saber de investigação. 
B) Saber de relatar, Saber de analisar e Saber de orientar. 
C) Saber do reconhecimento, Saber de procedimento e Saber de 

narração.  
D) Saber de questionar, Saber de transcrever e Saber de relatar. 
E) Saber de apurar, Saber de informar e Saber de convencer. 

 
23) O jornalismo veicula três categorias específicas de opinião: a do editor, a do 
jornalista e a do leitor, que, juntas, irão oferecer à comunidade a manifestação 
corporativa do discutido fenômeno social da opinião pública. Relacione cada uma 
das três categorias de acordo com a sua descrição correta. 
 
(A) Opinião do Editor 
 
(B) Opinião do Jornalista 
 
(C) Opinião do Leitor 

(    ) O juízo que manifesta sobre os problemas em 
foco e a respeito dos quais informa e comenta 
simultaneamente. 
 
(    ) Se manifesta nas entrevistas, em 
pronunciamentos oficiais de grupos, em cartas, na 
atitude. 
 
(    ) Expressa pelos editoriais e pela linha do jornal. 

A seqüência correta é: 
A) B, C, A 
B) A, B, C 
C) B, A. C 
D) C, A, B 
E) A, C, B 
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24) “A informação transformada em mercadoria com todos os seus apelos estéticos, 
emocionais e sensacionais; e que para isso a informação sofre tratamento que a 
adapta às normas mercadológicas de generalização, padronização, simplificação e 
negação do subjetivismo”.  
A definição de notícia acima é de Ciro Marcondes Filho, O Capital da notícia: 
jornalismo como produção social da segunda natureza (1998, p. 19) e remete à 
impossibilidade de uma notícia... 

A) Objetiva e imparcial  
B) Objetiva e parcial 
C) Imparcial e verdadeira 
D) Parcial e conceitual 
E) Verdadeira e conceitual 

 
25) A multimídia é elemento fundamental da era do webjornalismo. Em um único 
espaço temos a possibilidade de ler, assistir e ouvir o que se passa no mundo de 
forma convergente. As instituições públicas têm usado de sítios institucionais para 
divulgar informações de utilidade pública e de interesse coletivo. Neste novo modo 
de leitura virtual é possível fornecer ao leitor elementos para seguir e ampliar a sua 
interpretação até onde achar que deve, ou até onde o sistema permitir. Uma espécie 
de minibanco de dados particular para cada matéria. A essa possibilidade damos o 
nome de: 

A) Notícia Relacionada 
B) Banco de Dados 
C) Leitura Continuada 
D) Link Direcionado 
E) Texto Complementar 

 
26) As redes sociais tornaram-se o ambiente propício para os interlocutores deste 
século comunicarem-se com seus pares. Dentre as diversas ferramentas disponíveis 
atualmente, uma delas se destaca por ser a rede social que melhor utiliza a 
possibilidade de postagens de scraps, ideal para informação breve e concisa. Essa 
rede social é denominada: 

A) Facebook 
B) Orkut 
C) MySpace 
D) Formspring 
E) Twitter  
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27) O Telejornalismo possui um vocabulário próprio. Relacione corretamente as 
palavras abaixo de acordo com o significado correspondente. 
 
(I) Cabeça 
 
(II) Retranca 
 
(III) Espelho 
 
(IV) Briefing 
 
(V) Escalada 

(    ) Identificação da matéria. É por onde a matéria fica 
identificada em todos os momentos do telejornal.  
(    ) O mesmo que manchete. Frases de impacto sobre os 
assuntos do telejornal que abrem o programa.  
(    ) É o lead. Sempre lida pelo apresentador e dá o gancho da 
matéria. 
(    ) É a relação e a ordem de entrada das matérias no telejornal, 
sua divisão por blocos, a previsão dos comerciais, chamadas e 
encerramento. 
(    ) Resumo de informações de um assunto da pauta que serve 
para uma atualização sobre o tema. 

A seqüência correta é: 
A) V, III, IV, II, I 
B) II, IV, I, III, V 
C) II, V, I, III, IV 
D) V, I, II, IV, III 
E) I, V, II, III, IV 

 
28) Considere as alternativas abaixo: 

I. Informar claramente à sociedade quando suas matérias tiverem caráter 
publicitário ou decorrerem de patrocínios ou promoções.  

II. Combater e denunciar todas as formas de corrupção, em especial quando 
exercidas com o objetivo de controlar a informação.  

III. Denunciar as práticas de assédio moral no trabalho às autoridades e, 
quando for o caso, à comissão de ética competente.  

IV. Preservar a língua e a cultura do Brasil, respeitando a diversidade e as 
identidades culturais.  

V. Opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão, bem como defender os 
princípios expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos.  

Em relação ao artigo 6° do Código de Ética dos Jorn alistas Brasileiros, está correto o 
que consta em: 

A) I, II, III, IV e V. 
B) I, II e V. 
C) I, III e IV. 
D) II, III e IV. 
E) II, III e V. 
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29) O texto jornalístico segue normas universais. Em qualquer veículo impresso ou 
eletrônico o redator deve ser conciso, claro, direto, preciso, simples e objetivo. No 
rádio a mensagem é instantânea e precisa ser compreendida pelo ouvinte assim que 
é lida.  As seguintes alternativas trazem recomendações para a redação de texto no 
rádio, EXCETO: 

A) O texto no rádio pode ser corrido, quando lido por um único locutor, ou 
manchetado, quando lido por dois locutores. 

B) O texto começa com o lead. Procure a novidade, o fato que atualiza a 
notícia e a torna o mais atraente possível. 

C) Na produção de texto de rádio se usam parênteses. Eles facilitam a 
leitura do locutor.  

D) As gírias têm o poder de torna as conversas mais informais. Contudo, 
elas vulgarizam o texto e não devem ser usadas. 

E) Uma sequência lógica e na ordem direta é fundamental ao texto. A 
regra é simples: sujeito + verbo + predicado. 

 
30) Você trabalha em uma Rádio Web e o seu editor-chefe lhe passou duas pautas 
a serem desenvolvidas durante o dia. Boas entrevistas são as que revelam novos 
conhecimentos, esclarecem fatos e marcam opiniões. É papel do repórter nas 
entrevistas, EXCETO: 

A) Planejar o tempo disponível, informar-se sobre o que vai perguntar. É 
fundamental conhecer o entrevistado. 

B) Não interromper o entrevistado sem que ele conclua o pensamento. A 
interrupção no meio da resposta irrita o ouvinte. 

C) Conseguir autorização para entrar em locais públicos ou privados com 
antecedência, sob o risco de não conseguir realizar a reportagem.  

D) Ao longo da entrevista, não ter receio de repetir o nome do 
entrevistado, seu cargo e função. 

E) Colocar-se no lugar do ouvinte e perguntar aquilo que considera mais 
importante sobre o assunto pautado. 

 
31) O jornalismo científico pode ser desenvolvido de várias maneiras: editoriais, 
reportagens e entrevistas. Entretanto, a difusão desse conhecimento precisa ser 
feita com critérios bem determinados. O artigo Jornalismo Científico: Tarefa para 
jornalistas ou cientistas?, de Ronaldo Santa’Anna, aponta alguns critérios, EXCETO:  

A) Interesse humano: perfis de cientistas ou de pessoas afetadas por 
descobertas científicas podem render matérias de qualidade. 

B) Conflito: ficou famosa a disputa por um pesquisador americano e um 
francês sobre a primazia da descoberta do vírus da AIDS. 

C) Necessidades de conhecimento: o ser humano é curioso por natureza.  
Essa curiosidade pode estar ligada à ciência e tecnologia. 

D) Reflexão: as pessoas têm interesse por temas que trabalham aspectos 
fundamentais de debate e apontamentos sobre ciência. 

E) Pioneirismo: pioneirismo e singularidade trazem em si a novidade, um 
dos critérios por excelência do jornalismo. 
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32) Complete a frase abaixo de acordo com as expressões correspondentes: 
A ampliação das atividades das ____________________ nos últimos anos 
levou o profissional jornalista a atuar em áreas estratégicas das empresas, 
tornando-se um _________________. E isso privilegiou a integração de outros 
profissionais – relações públicas, propaganda e publicidade – numa equipe 
multifuncional e eficiente. 

A) Equipes de Comunicação; gestor de conhecimento. 
B) Assessorias de Imprensa; gestor de comunicação. 
C) Assessorias de Imprensa; coordenador de comunicação. 
D) Equipes de Assessoria; diretor de comunicação. 
E) Assessorias Integradas; coordenador de conhecimento. 

 
33) A assessoria de comunicação deve preparar um texto informativo descrevendo 
um fato ocorrido e enfatizando as providências da empresa. O texto deve ter, no 
máximo, duas páginas e ser entregue aos repórteres. Essa ação jornalística deve 
ser desenvolvida em: 

A) Entrevistas coletivas 
B) Contato com a imprensa 
C) Situações de crise  
D) Mídia Training 
E) Sugestão de pauta 

 
34) A empresa britânica EasyGroup, responsável pela linha aérea EasyJet Airline 
Company Limited, conseguiu provar que não é necessário criar uma tipografia 
própria para ter uma identidade visual única. A família tipográfica usada pela easyJet 
é a Cooper Black. Projetada em 1920 por Oswald Bruce Cooper, ele conseguiu algo 
espetacular: uma fonte com serifa que parece sem serifa. Segundo o escritor Simon 
Garfield “A tipografia da lateral de aviões raramente havia sugerido qualquer ideia de 
diversão antes de a easyJet experimentar esse conceito, e o logotipo da empresa se 
tornou tão forte que ninguém conseguiu imitá-lo com sucesso”. 
(Adaptado de http://design.blog.br/design-grafico) 
 
Diante do exposto, podemos afirmar que uma boa tipografia pode fazer a diferença, 
desde que ela esteja bem utilizada no processo de... 

A) Branding 
B) Impressão 
C) Networking  
D) Programação 
E) Trademark 
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35) A comunicação integrada é uma filosofia que direciona a convergência das 
diversas áreas, permitindo uma atuação sinérgica. O composto de comunicação 
organizacional é a junção da ... 

A) Comunicação mercadológica, da comunicação pública, da 
comunicação de gestão e da comunicação sustentável. 

B) Comunicação interna, da comunicação administrativa, da comunicação 
de gestão e da comunicação pública. 

C) Comunicação pública, da comunicação sustentável, da comunicação 
social e da comunicação externa. 

D) Comunicação administrativa, da comunicação institucional, da 
comunicação sustentável e da comunicação externa. A) Comunicação 
institucional, da comunicação mercadológica, da comunicação interna e 
da comunicação administrativa. 

E) Comunicação institucional, da comunicação mercadológica, da 
comunicação interna e da comunicação administrativa. 

 
36) Sinalize qual a denominação correta dada ao veículo de comunicação de uma 
empresa ou entidade, geralmente confeccionado para divulgar os fatos e as 
realizações dessa empresa ou entidade de forma interna ou externa, e que pode 
assumir diferentes configurações, dependendo do público a que se destina. 

A) Newsletters 
B) Press-kit 
C) House Organ  
D) Webmarketing 
E) E-commerce 

 
37) Diariamente, jornalistas são bombardeados com informações sobre ações 
empresariais. Mas a maioria desses documentos preparados para a mídia, os press 
releases, não atinge o alvo e vai parar no lixo — eletrônico ou real.  

(Extraído de http://revistapegn.globo.com) 
 
São ferramentas necessárias para tornar o press release eficiente, EXCETO: 

A) Levar informação precisa, útil e direcionada ao meio de comunicação 
certo. 

B) Selecionar a informação que será divulgada. Dar informação concisa e 
contextualizada. 

C) Colocar os dados relevantes no segundo parágrafo e contextualizar ao 
concluir a redação.  

D) Incluir um título impactante para chamar a atenção do jornalista. 
E) Conhecer os perfis do veículo e do jornalista que vão receber o 

release. 
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38) Você atua na assessoria de comunicação e precisa exportar um folder a ser 
enviado à gráfica para impressão. O programa de edição utilizado é o Corel Draw X5 
e é preciso escolher um formato de arquivo universal que preserve as fontes, as 
imagens e layout do documento, qual seria? 

A) PDF 
B) CMYK 
C) RGB 
D) JPEG 
E) PSD 

 
39) A Assessoria de Comunicação é responsável em abastecer o site institucional da 
organização em que você trabalha com notícias e fotos. Entretanto, é preciso ter um 
cuidado especial quanto a dimensão da foto a ser postada. Utilizando o software 
Adobe Photoshop CS 5, qual o procedimento correto para alterar as dimensões de 
uma foto? 

A) Clique no menu Imagem/Editar Imagem. 
B) Clique no menu Imagem/Tamanho da Imagem.  
C) Clique no menu Editar/Tamanho da Imagem. 
D) Clique no menu Editar/Editar Imagem. 
E) Clique no menu Selecionar/Tamanho da Imagem. 

 
40) Você está construindo um documento no Microsoft Word 2007 que servirá de 
folha de rosto para todos os seus releases a serem entregues à imprensa. Para 
aplicar um cabeçalho com imagem é preciso acessar o menu:  

A) Início 
B) Inserir 
C) Layout da página 
D) Referências 
E) Exibição  


