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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

1. Este caderno de provas contém um total de 60 (sessenta) questões objetivas, sendo 15 de Língua

Portuguesa, 10 de Noções de Direito e 35 de Conhecimentos Específicos. Confira-o.

2. Esta prova terá, no máximo, 4 (quatro) horas de duração, incluído o tempo destinado à transcrição de

suas respostas no gabarito oficial.
3. Não perca tempo em questões, cujas respostas lhe pareçam difíceis, volte a elas se lhe sobrar tempo.
4. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha de respostas, usando caneta esferográfica azul ou preta.
5. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.
6. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com sua folha de respostas, devidamente
preenchidos e assinados.
7. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 2 (duas) horas contadas a partir do
efetivo início das mesmas.
8. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a mesma poderá ser destacada.
9. O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado no endereço eletrônico www.fumarc.org.br, dois
dias depois da realização da prova.
10. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa prova.
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Prezado (a) candidato (a):
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:

Nº de Inscrição

Nome

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA – Cad. 9
INSTRUÇÃO: As questões de 1 a 8 referem-se ao texto a seguir. Leia-o antes de responder a elas.
SEMPRE AS RELATIVAS
Sírio Possenti
o

1 §
Tostão, o que foi jogador de futebol, abandonou a carreira por causa de problemas em seu olho, fruto de
uma bolada. Estudou medicina, psicanálise, foi professor. Abandonou esta nova carreira há uns dez anos (ou
mais?) para tornar-se comentarista esportivo (na TV), espaço que também abandonou. Há alguns anos é colunista
da Folha, que o publica duas vezes por semana.
o
2 §
Na coluna de 13/10/2013, afirma sobre si mesmo que é um colunista que foi jogador, não um jogador
que se tornou colunista. E se queixa de que tem gente que não entende.
o
3 §
Analisa futebol. De vez em quando, cita poemas e evoca a psicanálise. Alguns o consideram um estilista
da língua, outros elogiam sua perspicácia, incluindo sua análise estranha do idiomatismo “correr atrás do prejuízo”,
que ele acha um erro, porque ninguém faria isso, isto é, correr atrás do prejuízo. Mas isso é argumento? Mas esqueceu que se trata de um idiomatismo. Também não chove a cântaros e ninguém bate um papo, literalmente.
o
4 §
Sem dúvida, Tostão é uma boa fonte para o português culto de hoje. É um representante da cultura e
escreve profissionalmente. Com um viés regional, claro, mas uma língua falada em território(s) tão extenso(s) há
de ter vários padrões.
o
5 §
Uma de suas marcas é a ausência dos pronomes em casos como “formei em medicina”. Não tenho certeza absoluta (isto é, não disponho de dados quantitativos), mas diria que Minas – em algumas regiões, pelo menos – é onde esta variante inovadora está mais assentada. E é culta, não apenas popular, como se poderia pensar. Tanto que Tostão a emprega em suas colunas.
o
6 §
Outra marca que se espalha cada vez mais, e que está firme em Minas (mas não só lá) é a chamada
relativa cortadora. Tostão forneceu bons exemplos em sua coluna de 9/10/13, na mesma Folha (Esporte, p. D4).
Escreveu:
o
7 §
“Parafraseando o poeta (ele cita muito Fernando Pessoa), “Tabacaria” pode não ser o mais belo poema
da literatura universal, mas é, para mim, o mais belo, pois é o que mais gosto”. Depois: “Já o Cruzeiro não é o
mais belo time do Brasileiro somente porque é o time que mais gosto e que tenho mais laços afetivos”.
o
8 §
Cortadora é a adjetiva que elimina a preposição. Em vez das formas “de que mais gosto” e “com que /
com o qual tenho mais laços”, ocorrem as formas “que mais gosto” e “que tenho mais laços”.
o
9 §
Uma observação importantíssima: quem usa essas formas não diz “gosto isso” (diz “gosto disso”) nem
“tenho ele mais laços afetivos” (diz “com o qual tenho…”). Ou seja: a queda da preposição só ocorre nas relativas.
É uma regra sofisticada!
o
10 §
Já se pensou que esta variante ocorria apenas ou predominantemente nas regiões rurais. Mas ela se
espalha cada vez mais. Tarallo (A pesquisa sociolinguística, São Paulo, Ática) pesquisou a ocorrência das relati-
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vas desde 1725. Quantificou a ocorrência das diversas formas e descobriu que a cortadora ocorria muito pouco
em 1725. Sua presença nos documentos foi aumentando paulatinamente até 1825. Desde então, cresce vertiginosamente: sua ocorrência é de cerca de 70% já em 1880!
o
11 §
É evidente, mas é bom anotar, que os dados analisados por Tarallo são todos de língua escrita. E é provável que os números fossem mais altos na língua falada também naquele tempo, como são claramente hoje.
o
12 §
As outras relativas, além da cortadora, são a ainda considerada padrão (do tipo “o time de que mais gosto”) e a que retém o pronome pessoal – como se redobrasse o nome retomado por “que” ou “qual” (como em “o
time que mais gosto dele”).
o
13 §
A história da língua revela, quase sem exceções, que, para cada alternativa (variante), existe documentação antiga. Ou seja, praticamente não se inventa nada quando parece que se “criam” novas formas de falar.
Dizendo melhor: quando parece que se cria alguma forma nova, ou ela é velha ou resulta da aplicação de uma
regra antiga.
(Disponível em: <http://terramagazine.terra.com.br/blogdosirio/blog/>. Acesso em: 25 out. 2013).
QUESTÃO 01
I.
II.
III.

Não existe uniformidade no português padrão.
As orações relativas são, para o autor, um tema recorrente.
Na maioria das vezes, o que é visto como inovação linguística é fenômeno preexistente, historicamente arraigado na língua.

Tendo em conta as afirmativas acima, pode-se dizer que, a partir da leitura do texto, são CORRETAS:
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II e III.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.

QUESTÃO 02
I.
II.
III.
IV.

O advogado de que estamos falando é um profissional competente e renomado.
O advogado que estamos falando é um profissional competente e renomado.
O advogado que estamos falando dele é um profissional competente e renomado.
O advogado é um profissional competente e renomado e é dele que estamos falando.

Tendo em conta os períodos acima, resultantes da junção das frases “O advogado é um profissional competente e
renomado.” e “Estamos falando do advogado.”, pode-se afirmar que os diferentes formatos de orações relativas
(orações adjetivas, segundo a Nomenclatura Gramatical Brasileira) discutidos pelo autor do texto estão representados apenas em:
(A)
(B)
(C)
(D)

I e III.
II e III.
I, II e III.
I, II e IV.
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QUESTÃO 03
Todas as alternativas ilustram características do português de Tostão, segundo o autor, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Dentre as muitas experiências curiosas que passei no estrangeiro, há uma que nunca esqueço.
O operário caiu de grande altura, mas, surpreendentemente, não machucou, não sofreu um arranhão sequer.
Um excelente ator negro americano, que eu não consigo recordar o nome, é que faz o papel do investigador.
Quanto ao biografado, o jornalista observa que, se suicidou, conforme alegam alguns, ou se foi assassinado,
segundo creem outros, nem mesmo o tempo dirá.

QUESTÃO 04
I.
II.
III.

o

No 4 §, o autor constrói ironias acerca da incompetência linguística do ex-jogador Tostão.
o
No 12 §, o autor põe em dúvida que construções do tipo “o time de que mais gosto” continuem indefinidamente como padrão na língua portuguesa.
o
Da leitura do 10 § se depreende que as relativas cortadoras inexistiam do século XVII para trás.

Tendo em conta as afirmativas acima, pode-se dizer que são INCORRETAS:
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

QUESTÃO 05
Em todas as alternativas, as aspas foram utilizadas com a mesma finalidade, EXCETO:
o

(A) Uma de suas marcas é a ausência dos pronomes em casos como “formei em medicina”. (5 §)
(B) Em vez das formas “de que mais gosto” e “com que / com o qual tenho mais laços”, ocorrem as formas “que
o
mais gosto” e “que tenho mais laços”. (8 §)
(C) Uma observação importantíssima: quem usa essas formas não diz “gosto isso” (diz “gosto disso”) nem “tenho
o
ele mais laços afetivos” (diz “com o qual tenho…”). (9 §)
o
(D) Ou seja, praticamente não se inventa nada quando parece que se “criam” novas formas de falar. (13 §)
QUESTÃO 06
Assinale a alternativa em que a reformulação do trecho transcrito entre parênteses implique erro ou mudança de
sentido.
(A) Dito de outro modo: praticamente nada é inventado quando, aparentemente, recorre--se a formas novas de
falar.
o
(Ou seja, praticamente não se inventa nada quando parece que se “criam” novas formas de falar. – 13 §).
(B) Ou seja: a supressão da preposição verifica-se tão somente nas relativas. Trata-se de uma regra sofisticada!
o
(Ou seja: a queda da preposição só ocorre nas relativas. É uma regra sofisticada! – 4 §).
(C) Indubitavelmente, Tostão é uma boa fonte para o português culto contemporâneo.
o
(Sem dúvida, Tostão é uma boa fonte para o português culto de hoje. – 4 §).
(D) Contudo, esqueceu-se de que se trata de um idiomatismo.
o
(Mas esqueceu que se trata de um idiomatismo. – 3 §).
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QUESTÃO 07
Assinale a alternativa em que a alteração na pontuação do trecho transcrito entre parênteses NÃO implique erro
ou mudança de sentido.
(A) Há alguns anos, é colunista da Folha que o publica duas vezes por semana.
o
(Há alguns anos é colunista da Folha, que o publica duas vezes por semana. – 1 §).
(B) Tostão (o que foi jogador de futebol) abandonou a carreira por causa de problemas em seu olho, fruto de uma
bolada.
(Tostão, o que foi jogador de futebol, abandonou a carreira por causa de problemas em seu olho, fruto de uma
o
bolada. – 1 §).
(C) Na coluna de 13/10/2013, afirma, sobre si mesmo, que é um colunista, que foi jogador; não um jogador, que
se tornou colunista...
(Na coluna de 13/10/2013, afirma sobre si mesmo que é um colunista que foi jogador, não um jogador que se
o
tornou colunista. – 2 §).
(D) E se queixa de que tem gente, que não entende.
o
(E se queixa de que tem gente que não entende... – 2 §).

QUESTÃO 08
I.
II.
III.
IV.

idiomatismo (3º §):
perspicácia (3º §):
literalmente (3º §):
redobrasse (12º §):

idiotismo
argúcia
à letra
quadruplicasse

Considerando as relações de sinonímia propostas para os termos acima, dado o contexto de sua utilização pelo
autor, pode-se dizer que são CORRETAS:
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II e III.
I, II e IV.
I, III e IV.
II, III e IV.
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QUESTÃO 09
Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE, na ordem em que ocorrem, as lacunas do resumo de
artigo científico a seguir.
Resumo:________. artigo traça considerações sobre parte da obra poética de Cecília Meireles, a qual é dirigida
às crianças. Com o estudo específico de seu livro, Ou isto ou aquilo (1993), pretende-se observar as características de um livro de poemas infantis. Ao analisar ________ livro quanto ao seu nível estético-literário, tem-se por
objetivo destacar sua relevância na literatura infantil e as contribuições da poetisa para ________ gênero literário.
Ao final será considerado o estudo da literatura infantil na escola, evidenciando o caráter pedagógico da poesia
infantil.
(Disponível em: http://www.olhodagua.ibilce.unesp.br/index.php/Olhodagua/article/view/3>. Acesso em: 20 out.
2013).
(A)
(B)
(C)
(D)

Este – este – aquele
Esse – esse – esse
Este – esse – esse
Esse – aquele – este

QUESTÃO 10
Todos têm o direito de requerer e obter informação sobre projeto do Poder Público. Essa informação vai ser prestada no prazo da lei. Isso é válido desde que o sigilo da informação não seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
o

o

Assinale a alternativa em que as informações acima, constantes no § 5 do art. 4 da Constituição do Estado de
Minas Gerais, tenham sido CORRETAMENTE reunidas num único período.
(A) Todos têm direito a requererem e obterem informação sobre projeto do Poder Público, o qual a prestará
prazo legal, excetuada aquela de cujo sigilo seja imprescindível a segurança da sociedade e do Estado.
(B) Todos têm o direito a requerer e obter informações sobre projeto do Poder Público a ser prestada no prazo
lei, ressalvando-se aquela que o sigilo for imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado.
(C) Todos têm direito de requerer e obter informação sobre projeto do Poder Público, a ser prestada no prazo
lei, desde que o sigilo desta seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
(D) Todos têm o direito de requerer e obter informação sobre projeto do Poder Público, a qual será prestada
prazo da lei, ressalvada aquela cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

no
de
da
no

QUESTÃO 11
Assinale a alternativa em que a substituição da preposição em destaque pela dos parênteses implique erro.
(A) O nome do Diretor Financeiro não constou na ata. (de)
(B) Depois que me aposentar, pretendo ir para o exterior. (a)
(C) É de Robert Frost a afirmativa de que o júri consta de doze pessoas escolhidas para decidirem quem tem o
melhor advogado. (em)
(D) Ainda não temos confirmação da organização do congresso, mas, se tudo der certo, vamos a Estocolmo nas
próximas férias de julho. (para)
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QUESTÃO 12
Assinale a alternativa em que a colocação pronominal esteja INCORRETA.
(A) Há tendência no sentido de se esvaziar a cobrança do valor, porquanto empregadores rurais discutiriam se a
incidência se daria sobre o faturamento, o lucro ou, ainda, a folha de salários.
(B) A requerente, então deputada, sustentou que o vereador havia acusado-a de compra de votos, fato que, no
seu entender, teria atingido sua honra.
(C) Pode-se dizer que a atuação desse órgão é de grande relevância, haja vista que o atual governo vem atribuindo-lhe tarefas importantes.
(D) A aprendizagem profissional auxilia os jovens em sua inserção no mercado de trabalho, mas não pode distanciar-se da educação formal.

INSTRUÇÃO: As questões 13 e 14 referem-se ao trecho a seguir, transcrição de parte do verbete “pesar”, tal como consta no dicionário Houaiss. Leia-o antes de responder a elas.
pesar v.
p. de menos us. que apesar de • apesar dos p. apesar do que possa ou se possa ter contra; apesar de tudo <o Rio, apesar dos p., continua uma bela cidade> • em que pese (a) B 1 ainda que (tal coisa) pese, custe, doa, incomode (a alguém) <em que pese aos governistas, votaremos contra> 2 malgrado, apesar de, não obstante <em que pesem as suas contradições, a melhor tese ainda é a dele
GRAM na locução em que pese a, a flexão pese permanece invariável, quando se tratar de pessoa (em que
pese aos governistas, votaremos contra), e concorda com o sujeito, quando se tratar de coisa (em que pesem as
suas contradições, a melhor tese ainda é a dele) [...].
QUESTÃO 13
Assinale a alternativa em que o acento grave tenha sido empregado em consonância com os usos descritos no
trecho acima.
(A) Em que pese à predominância dessas mulheres nesses cursos, sua posição no mercado de trabalho ainda
deixa a desejar quando comparada à dos homens.
(B) Em que pesem às severas críticas que se fazem à escola, ainda não se encontrou um instrumento alternativo
para ajustar as massas ao mundo globalizado.
(C) Em que pese às muitas famílias com crianças em idade escolar fora da escola, não se podem ocultar determinados avanços no campo da educação fundamental.
(D) A escola surgiu para assumir a instrução e, em que pese à suas deficiências, não há indícios de que esteja
prestes a caducar como mecanismo indispensável à organização da sociedade urbano-industrial.
QUESTÃO 14
Em todas as alternativas, a construção em destaque tem o mesmo valor que “em que pese”, EXCETO:
(A) O projeto não prosperou, posto que, além de inconstitucional, não atendia às demandas dos moradores da
região.
(B) Verificam-se, no que diz respeito à distribuição de renda, muitos avanços, os quais, não obstante todas as
críticas, devemos reconhecer.
(C) Acabou estudando Letras, posto que, durante toda a sua vida escolar, tivesse tido mais interesse pelas ciências físicas e biológicas.
o
o
(D) Nada obstante a previsão contida no art. 7 , inc. IX, da Lei n 8.906/94, a sustentação oral é uma das ferramentas mais efetivas ao alcance do advogado nos dias atuais.
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QUESTÃO 15
I.

Um amigo dizia ao outro: – Sabe o que é, rapaz? A minha mulher não me compreende. E a tua? – Sei lá.
Nunca falei com ela a teu respeito.

II.

À noite, enquanto o marido lê jornal, a esposa comenta: – Você já percebeu como vive o casal que mora
aí em frente? Parecem dois namorados! Todos os dias, quando chega em casa, ele traz flores para ela, a
abraça, e os dois ficam se beijando apaixonadamente. Por que você não faz o mesmo: – Mas querida, eu
mal conheço essa mulher...

III.

Um sujeito vai visitar seu amigo e leva consigo sua cadela. Na chegada, após os cumprimentos, o amigo
diz:
– É melhor você não deixar que sua cadela entre nesta casa. Ela está cheia de pulgas.
– Ouviu, Laika? Não entre nessa casa, porque ela está cheia de pulgas!

Tendo em conta as piadas acima, pode-se dizer que o humor é deflagrado pela dubiedade dos termos em destaque em:
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II e III.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
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PROVA DE NOÇÕES DE DIREITO – Cad. 9
QUESTÃO 16
Considerando os elementos característicos da sociedade e do Estado, indicados por Dalmo de Abreu Dallari, estão corretas as afirmativas, EXCETO:
(A) Não há diferença entre o Estado e a sociedade humana no seu todo, pois ambos têm idêntica finalidade.
(B) As manifestações de conjunto, em uma sociedade, devem atender aos requisitos de reiteração, ordem e adequação.
(C) Para o reconhecimento de um agrupamento humano como sociedade, são necessários uma finalidade social,
as manifestações de conjunto ordenadas e o poder social.
(D) Estão presentes todos os elementos componentes do Estado no conceito deste, como a ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo situado em determinado território.

QUESTÃO 17
Tendo em vista o disposto na Constituição Brasileira, é correto afirmar, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Todo o poder emana do povo.
O Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito.
O povo somente poderá exercer o poder por meio de representantes eleitos.
A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito
Federal.

QUESTÃO 18
A respeito do Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais, é correto afirmar, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Cada legislatura terá a duração de quatro anos.
O Poder Legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa.
A Assembleia Legislativa terá comissões permanentes e temporárias.
O número de Deputados vigora na própria legislatura em que é fixado.

QUESTÃO 19
São hipóteses de perda do mandato de Deputado, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

perda dos direitos políticos.
investidura em cargo de Secretário de Estado.
procedimento incompatível com o decoro parlamentar.
condenação criminal em sentença transitada em julgado.
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QUESTÃO 20
Nos termos da Constituição do Estado, NÃO se inclui entre as matérias sobre as quais cabe à Assembleia Legislativa dispor com a sanção do Governador:
(A)
(B)
(C)
(D)

criação, estruturação e extinção de Secretarias de Estado.
crédito suplementar ao orçamento da Secretaria da Assembleia.
sistema tributário estadual, arrecadação e distribuição de rendas.
servidor público da administração direta, autárquica e fundacional.

QUESTÃO 21
São matérias de iniciativa privativa da Mesa da Assembleia, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais.
organização da Secretaria da Assembleia, seu funcionamento e sua polícia.
subsídios do Governador, do Vice-Governador e do Secretário de Estado.
mudança temporária da sede da Assembleia.

QUESTÃO 22
Nos termos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, a atribuição conferida às Comissões que NÃO exclui
a iniciativa concorrente de Deputado é:
(A)
(B)
(C)
(D)

iniciar o processo legislativo.
solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão.
realizar audiência pública com entidades da sociedade civil.
receber petição de qualquer pessoa contra ato ou omissão de autoridade pública.

QUESTÃO 23
No que se refere às proposições do processo legislativo estadual, é CORRETO afirmar:
(A) As proposições arquivadas no fim da legislatura não poderão ser desarquivadas.
(B) Na tramitação do projeto de resolução, todos os prazos regimentais são contados em dobro.
(C) A proposta de emenda à Constituição será aprovada, se obtiver três quintos dos votos dos membros da Assembleia Legislativa.
(D) Em hipótese alguma, poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, matéria constante
em projeto de lei rejeitado.
QUESTÃO 24
Com fundamento na Constituição do Estado de Minas Gerais, é correto afirmar, EXCETO:
(A) Administração pública direta é a que compete a órgão de qualquer dos Poderes do Estado.
(B) Os agentes públicos são dispensados de motivar os atos administrativos que lhes competem praticar.
(C) Incluem-se entre os princípios a que se sujeita a atividade de administração pública os da eficiência e da razoabilidade.
(D) Será permitida, se houver compatibilidade de horários e observado o teto constitucional, a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro técnico ou científico.
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QUESTÃO 25
A modalidade de licitação “realizada entre interessados devidamente cadastrados ou que preencham os requisitos
para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação” é denominada
(A)
(B)
(C)
(D)

leilão.
convite.
concurso.
tomada de preços.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Cad. 9
QUESTÃO 26
Para Wolf (1999) a divisão entre os dois campos de pesquisa (estudos americanos e europeus) nem sempre foi
positiva para o entendimento sobre os processos comunicativos.
Sobre essas escolas, analise as afirmativas abaixo:
1.
2.
3.
4.

Para a teoria crítica, a indústria cultural anula toda individualidade e ideia de resistência.
Para os estudos americanos, os mass media contribuem para integrar o indivíduo na vida social, no consumo
e na apreensão das políticas governamentais.
A teoria crítica entende que os espectadores devem ser tomados como fontes credíveis para se conhecerem
os processos comunicacionais.
Os estudos americanos se desenvolveram em pressupostos que consideraram a manipulação, a persuasão,
os efeitos e as funções da comunicação.

Estão CORRETAS as afirmativas:
(A)
(B)
(C)
(D)

1-2-3.
1-2-4.
1-3-4.
2-3-4.

QUESTÃO 27
Sobre o poder dos meios de comunicação nas teorias que completam a revisão crítica da teoria hipodérmica, é
correto afirmar, EXCETO:
(A) Aspectos emocionais e funções sociais podem interferir nos efeitos da comunicação de massas.
(B) A abordagem deixa de ser global, passando ao estudo das condições ótimas de convencimento da audiência.
(C) A comunicação interpessoal encontra-se em desvantagem quando se defronta com os processos comunicativos oriundos dos mass media.
(D) O poder atribuído aos meios de comunicação é atenuado pela abordagem da Persuasão e dos Efeitos Limitados.
QUESTÃO 28
Analise as afirmativas abaixo, de acordo com a Teoria da Informação de Shannon e Weaver:
1.
2.
3.
4.
5.

A origem do modelo baseia-se na engenharia das telecomunicações, principalmente nas disciplinas matemática, estatística e física.
É essencialmente uma teoria sobre a transmissão ótima das mensagens da fonte ao destinatário.
A finalidade operativa é passar, através de um canal, o máximo de informação com o mínimo de distorção.
O código serve para aumentar a equiprobabilidade inicial da fonte, estabelecendo um sistema de recorrências.
A informação em termos quantitativos se confunde com o significado, valor atribuído a partir de um código.

Estão CORRETAS as afirmativas:
(A)
(B)
(C)
(D)

1-2-3.
1-3-5.
2-3-4.
2-4-5.
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QUESTÃO 29
A teoria que realça o caráter processual da comunicação, que é analisada quer na sua dinâmica interna, quer nas
suas relações com outros processos comunicativos, anteriores ou contemporâneos e na qual se evidenciam a
interação e a interdependência dos fatores que entram em jogo no processo de influência, corresponde a
(A)
(B)
(C)
(D)

Abordagem empírica de campo.
Estudos dos efeitos a longo prazo.
Abordagem empírico-experimental.
Teoria matemática da comunicação.

QUESTÃO 30
Gomes (2007) afirma que em sociedades nas quais a política é secularizada no nível do consumível, a esfera
política é devassada assim como a vida das celebridades, cada vez mais expostas a hiperexposição.
Sobre esse processo, é correto afirmar, EXCETO:
(A) Há uma virtualidade eleitoral constante a interferir na esfera política.
(B) Para reconfigurar uma opinião sobre a política, não é necessário esperar o momento das eleições.
(C) Forma-se um domínio que funciona como uma grande cena da qual a cidadania pode se tornar espectadora e
consumidora.
(D) Os mandatos parlamentares não interferem nas campanhas dos mandatários, uma vez que essas atividades
são distintas.

QUESTÃO 31
Analise as afirmações abaixo com base na concepção de Gomes (2007) sobre os fatores de publicidade que interferem nas negociações políticas, e identifique-as com V ou F, conforme sejam verdadeiras ou falsas.
( ) Estar à frente do executivo ou de grandes empresas representa uma enorme cota de visibilidade midiática em
posse.
( ) Há visibilidade para as presidências da Câmara e do Senado, além das mesas diretoras, das lideranças e das
bancadas.
( ) O tempo de propaganda eleitoral gratuita não tem peso significativo na negociação entre parlamentares, pois
a audiência desses programas no período eleitoral é muito baixa.
( ) A visibilidade parlamentar é dissociada da relação com o Executivo, uma vez que são poderes autônomos.
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

(V) (V) (V) (F).
(V) (V) (F) (F).
(V) (F) (F) (V).
(F) (V) (V) (F).
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QUESTÃO 32
Analise as seguintes afirmativas sobre as pesquisas a respeito da interface entre a comunicação e a política nas
últimas décadas, de acordo com a classificação de Wilson Gomes:
1.
2.
3.
4.
5.

A política contemporânea, do exercício do governo à disputa eleitoral, se estabelece em estreita relação com
a comunicação de massa.
A conversão do discurso político à gramática do audiovisual resulta na descentralidade das estratégias para
produção de afetos e emoções.
As estratégias eleitorais, para serem eficientes, solicitam as competências e habilidades técnicas do marketing, das consultorias de imagem etc.
As estratégias políticas com recursos da comunicação voltam-se diretamente para os públicos dos meios de
informação e entretenimento.
As estratégias eleitorais e políticas em geral supõem uma cultura política sem consumo de imagens públicas.

Estão CORRETAS as afirmativas:
(A)
(B)
(C)
(D)

1-3-4.
1-3-5.
2-3-4.
2-4-5.

QUESTÃO 33
Sobre o problema da perda de sentido da duração real das coisas ou ética da imagem, numere corretamente a
coluna da direita de acordo com a da esquerda:
(1) O debate, o discurso verbal do palanque, a entrevista, o ensaio e o tratado são formas tradicionais de discursos persuasivos empregados também no campo político.
(2) A publicidade não “vende” seus objetos em seu valor de uso,
mas na sua validade como qualificador daquele que o compra, o seu valor de signo.
(3) Tipo de racionalidade que ordena os comportamentos com
vista aos fins, procurando sempre uma equação entre energia
despendida e resultados obtidos.
(4) A ética da dimensão pública prescreve a mediação argumentativa dos conflitos e ensina a buscar o consenso.
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

1-2-3-4.
2-4-1-3.
3-1-4-2.
4-3-2-1.

(

) A propaganda política tem como modelo
de “linguagem” a publicidade

(

) Ao se aproximar da publicidade comercial
a propaganda política submete-se à lógica
social do consumo
) Estratégia retórica e estratégia conotativa
tornam-se a característica da propaganda
midiática.
) A retórica é ineliminável em ambiente de
competição discursiva.

(

(
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QUESTÃO 34
Na nova propaganda política, desigualdade das pré-condições argumentativas e estratégia persuasiva versus
pretensão de verdade constituem problemas
(A)
(B)
(C)
(D)

deontológicos.
éticos.
formais.
legais.

QUESTÃO 35
De acordo com Marques (2009), a deliberação pública é referência fundamental para entender a formação da
esfera pública e contribui para a construção de um sistema democrático marcado pela aproximação entre instâncias formais do governo e espaços informais de discussão entre cidadãos.
De acordo com a concepção da autora, é correto afirmar, EXCETO que
(A) a deliberação deve estabelecer formas de comunicação capazes de garantir a legitimidade das políticas públicas.
(B) a deliberação deve ser baseada no respeito recíproco, possibilitando aos indivíduos interpelar uns aos outros
para validar seus argumentos.
(C) o engajamento na deliberação independe das condições de seus participantes formularem razões próprias e
passíveis de serem compreendidas e aceitas.
(D) a comunicação na deliberação vai além das atividades midiáticas, na medida em que a prática de intercompreensão exigida demanda um movimento em direção ao outro, que pode ser face a face.
QUESTÃO 36
O objetivo da deliberação pública, para Bohman (2009), é solucionar um problema junto com outros que possuem
perspectivas e interesses distintos. Trata-se de um processo que depende de uma definição compartilhada do
problema. De acordo com essa perspectiva, é correto afirmar, EXCETO que
(A) a deliberação, por produzir uma intenção compartilhada, é aceitável para uma pluralidade de agentes que
participam de sua própria formação.
(B) eleger um presidente pode ser comparado a tocar jazz em trio ou construir automóveis em uma fábrica, pois
são atividades compartilhadas.
(C) a deliberação pode alcançar êxito mesmo quando os indivíduos não apresentam seus interesses e diferenças
para atingir a coesão.
(D) por ser uma atividade compartilhada, a deliberação necessariamente depende de coordenação.
QUESTÃO 37
O seu objetivo é solucionar um problema junto com outros que possuem perspectivas e interesses distintos, um
processo que precisa começar com uma definição compartilhada de problemas. Esse conceito se refere a:
(A)
(B)
(C)
(D)

Audiência pública.
Esfera pública.
Acountability pública.
Deliberação pública.
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QUESTÃO 38
De acordo com Benhabib (2009), as sociedades democráticas modernas enfrentam a tarefa de assegurar três
bens públicos: a legitimidade, o bem-estar econômico e um sentido viável de identidade coletiva.
Como consequência da articulação entre esses bens, analise as afirmativas, identificando-as com V ou F, conforme sejam verdadeiras ou falsas.
(
(

) A realização excessiva de um desses bens não coloca em risco a realização dos demais.
) Uma ênfase muito grande na identidade coletiva pode dar origem a um prejuízo imposto a minorias e dissidentes, cujos direitos civis e políticos podem sofrer efeitos negativos.
( ) Demandas de identidades coletivas como formas excessivas de protecionismo e nacionalismo podem isolar
países no contexto mundial.
( ) Uma grande ênfase no bem-estar econômico pode ameaçar um sentido de identidade coletiva através do aumento de competição entre grupos sociais.
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

(V) (V) (F) (V)
(F) (V) (V) (F)
(F) (V) (V) (V)
(F) (F) (V) (V)

QUESTÃO 39
O agente público ou militar que se recusar a fornecer informação requerida nos termos da Lei de Informação Pública, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta
ou imprecisa tem o seu comportamento denominado corretamente de:
(A)
(B)
(C)
(D)

Conduta ilícita.
Abuso de poder.
Desvio de conduta.
Procedimento antiético.

QUESTÃO 40
“A participação, em um processo de mobilização social, é ao mesmo tempo um objetivo a ser alcançado e um
meio para realizar os outros objetivos.” (TORO; WERNECK, 2004). De acordo com os pressupostos defendidos
pelos autores no processo de mobilização, é CORRETO afirmar:
(A) A mobilização pretende apenas unir pessoas, não sendo necessário ter objetivos a serem alcançados.
(B) A ordem social deve ser construída por pessoas preparadas, para que os demais cidadãos se integrem a ela.
(C) As mobilizações independem da vontade coletiva, uma vez que o que triunfa é o interesse pessoal de suas
lideranças.
(D) Quando uma sociedade entende que é ela que constrói a ordem social, adquire a capacidade de autofundação, de construir a ordem desejada.
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QUESTÃO 41
Considere as condições necessárias para que as pessoas possam participar de um processo de mobilização social, de acordo com as sugestões apresentadas por Toro e Werneck, identificando com V as verdadeiras e com F as
falsas.
( ) Para que as pessoas possam participar, é necessário que elas se sintam seguras quanto ao reconhecimento,
à valorização e ao respeito à sua forma de ser.
( ) O mais importante é a ação gregária, socializante. Os demais objetivos são secundários.
( ) Indicar as decisões e ações que estão ao alcance das pessoas dentro de seu campo de atuação e trabalho.
( ) A comunicação deve apoiar o movimento em todos os momentos e contribuir para definir as prioridades da
mobilização.
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

(V) (V) (F) (V)
(V) (F) (V) (V)
(F) (F) (V) (V)
(V) (F) (F) (V)

QUESTÃO 42
Segundo Juan Camilo Jaramillo, a pessoa que, por seu papel social, ocupação ou trabalho, tem a capacidade de
readequar mensagens segundo circunstâncias e propósitos, com credibilidade e legitimidade, exerce o papel de:
(A)
(B)
(C)
(D)

Reeditor social.
Produtor social.
Animador social.
Multiplicador social.

QUESTÃO 43
Analise as seguintes afirmativas, considerando a coletivização no processo de comunicação e mobilização social:
1.
2.
3.
4.
5.

No caso da mobilização, o foco é no compartilhamento da informação e não na sua simples circulação.
Para o sucesso da mobilização, é preciso que a maioria dos que dela participam tenha um comportamento
comunicativo.
A comunicação é o único instrumento de coletivização nos processos de mobilização social.
O que distingue a coletivização da simples divulgação é seu compromisso com os resultados.
Muitas vezes, os veículos e materiais utilizados na coletivização são os mesmos de uma campanha de publicidade.

São afirmativas CORRETAS:
(A)
(B)
(C)
(D)

1-3-4.
1-4-5.
2-3-4.
2-4-5.
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QUESTÃO 44
De acordo com a concepção de Relações Públicas defendida por Gruning; Ferrari; França, (2009), é CORRETO
afirmar:
(A) O entendimento pode não ser o objetivo primordial das relações públicas, desde que os objetivos da organização sejam alcançados.
(B) Para os autores, não há distinção entre públicos e consumidores, pois eles cumprem o mesmo papel em relação à organização.
(C) As relações públicas podem ser definidas como a administração da comunicação entre a organização e seus
públicos.
(D) A vida das organizações pode prescindir de processos de negociação com interesses divergentes.
QUESTÃO 45
Sobre a aplicação de conceitos e técnicas pelos Relações Públicas na comunicação organizacional, numere corretamente a coluna da direita de acordo com a da esquerda:
(1) Com o objetivo de atingir de forma planificada os objetivos globais para a organização. ( ) Integrada
(2) Com o objetivo de utilizar instrumentos para atingir públicos segmentados por interes- ( ) Estratégica
ses comuns.
(3) Com o objetivo de garantir a unidade no processo de comunicação com a concorrên- ( ) Dirigida
cia dos vários setores.
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

1-2-3.
2-1-3.
2-3-1.
3-1-2.

QUESTÃO 46
Ordene CORRETAMENTE as etapas do processo de análise de cenário pelo gestor de Relações Públicas, segundo James E. Gruning:
(1) Monitore grupos de discussão, mídia social etc. sobre problemas e assuntos emergentes concernentes a sua
organização.
(2) Analise, sistematicamente, o conteúdo, categorize toda a informação e crie um banco de dados.
(3) Identifique os stakeholds e os públicos específicos que, provavelmente, poderiam ser afetados.
(4) Monitore a mídia e as fontes impressas para rastrear sua eficácia em lidar com públicos e assuntos emergentes.
(5) Faça pesquisa qualitativa sobre ativistas, inicie contatos pessoais e monitore os problemas, públicos e assuntos emergentes identificados.
(6) Monitore decisões que os gerentes estratégicos da organização estão considerando.
(7) Entreviste, sistematicamente, indivíduos com livre trânsito na sua organização.
A ordenação CORRETA, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

3-6-5-7-2-4-1
4-1-7-3-5-6-2
6-5-1-7-3-2-4
7-3-1-6-4-5-2
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QUESTÃO 47
Sobre o gerenciamento de assuntos emergentes e comunicação de crise, numere corretamente a coluna da direita de acordo com a da esquerda:
(1) As organizações são vulneráveis às crises quando estabelecem
boas e duradouras interações com seus públicos.
(2) As organizações devem aceitar gerir uma crise até mesmo quando
não são culpadas por ela.
(3) Durante uma crise, a organização deve revelar tudo o que sabe
sobre a crise ou os problemas envolvidos.
(4) Numa crise, a organização deve assumir que os interesses dos
seus públicos são tão importantes quanto os seus.

( ) Princípio da transparência
( ) Princípio do relacionamento
( ) Princípio da comunicação simétrica
( ) Princípio da responsabilidade

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

1-2-4-3.
2-3-4-1.
3-1-4-2.
4-3-2-1.

QUESTÃO 48
“O planejamento constitui um processo complexo e abrangente. Possui dimensões e características próprias, implica uma filosofia e políticas definidas e é direcionado por princípios gerais e específicos. Não é algo ‘solto’ e isolado de contextos. Está sempre vinculado a situações e a realidades da vida de pessoas, grupos e das mais diversas organizações e instituições da esfera pública e privada.” (KUNSCH, 2003, p. 204).
De acordo com a concepção de planejamento defendida pela autora, é CORRETO afirmar:
(A) Inclui o princípio da eficiência que se liga a resultados, em função dos quais é preciso escolher alternativas e
ações corretas.
(B) Inclui o princípio da eficácia, que se relaciona com a permanência no ambiente e a perenidade no tempo, no
contexto da obtenção dos objetivos globais.
(C) Inclui o princípio da efetividade, que significa fazer bem-feito, de maneira adequada, com redução de custos,
desempenho competente e rendimento técnico.
(D) Exerce influência generalizada em todas as atividades da organização, provocando modificações necessárias
no que tange aos recursos que estão sendo empregados (humanos, técnicos e tecnológicos).

21
QUESTÃO 49
Considerando, segundo Waldyr Gutierrez Fortes, as características da pesquisa institucional, analise os itens
abaixo:
1) A função de aplicar a pesquisa não constitui uma tarefa específica do profissional de Relações Públicas, mas
é aconselhável que não seja aplicada por uma só pessoa.
2) O objetivo é levantar, metódica e periodicamente, as condições internas, identificando as deficiências, as lacunas e os desequilíbrios existentes na organização.
3) Uma das finalidades de sua aplicação é comparar os próprios desempenhos, por períodos determinados de
tempo, a fim de verificar eventuais afastamentos dos objetivos estabelecidos.
4) Alcança seus melhores resultados se fizer uso de um questionário previamente elaborado, mas que não deve
ser aplicado diretamente pelo próprio analista da pesquisa.
5) Não se esgota numa única aplicação, e torna-se constante para o Relações Públicas, que deve estar alerta
para as modificações que possam ocorrer na organização.
São CORRETOS os itens:
(A)
(B)
(C)
(D)

1-2-4.
1-3-4.
2-3-4.
2-3-5.

QUESTÃO 50
Sobre a conceituação dos tipos de comunicação com que os Relações Públicas trabalham, numere a coluna da
direita de acordo com a da esquerda:
(1) Criada, exclusivamente, para formar imagem positiva de uma organização,
pessoa, de algo ou alguma coisa.
(2) Aquela com a particularidade de estar ligada exclusivamente à alta administração da organização.
(3) Ação estratégica de uma organização, elaborada com base no diagnóstico
global.
(4) Promove o fluxo da informação entre as necessidades da sociedade e as
instituições de interesse público.
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

1-2-3-4.
2-4-1-3.
3-1-4-2.
4-3-2-1.

( ) Corporativa
( ) Pública
( ) Institucional
( ) Organizacional
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QUESTÃO 51
Para Peruzzo (2006), a pesquisa participante é mais uma das alternativas metodológicas de pesquisa na área de
comunicação social. Sobre a pesquisa participante, é CORRETO afirmar:
(A) Na comunicação, a pesquisa pretende observar fenômenos importantes, especialmente aqueles ligados às
experiências populares de comunicação voltadas para o desenvolvimento social.
(B) A pesquisa participante pretende alcançar os objetivos das organizações, trazendo a adesão de comunidades
e grupos para essa finalidade.
(C) A pesquisa participante pretende confirmar o controle da opinião por parte dos meios de comunicação, através
dos estudos de recepção.
(D) Na pesquisa participante, o pesquisador se confunde com os membros do grupo analisado.

QUESTÃO 52
A aplicação da pesquisa de opinião extrapolou os limites do campo político, no qual despontou com intensidade, e
hoje é um reconhecido método de investigação científica para a maioria dos campos de conhecimento. (NOVELI,
2006). Sobre a pesquisa de opinião, NÃO é correto afirmar:
(A) Caso o escopo do estudo não esteja bem definido, a pesquisa pode apresentar dados inúteis ou distorcidos.
(B) O pesquisador deve lançar mão de um rigoroso planejamento e apoio estatístico para corrigir eventuais problemas.
(C) Dependendo das metas, dos prazos e dos custos, as pesquisas podem ser feitas com a aplicação da entrevista pessoal, por telefone ou pelo correio.
(D) Dentre os aspectos positivos, cabe destacar o uso de situações laboratoriais com discussões em grupos que
refletem alta representatividade demográfica.

QUESTÃO 53
Sobre o método do estudo de caso, NÃO é correto afirmar que objetiva
(A)
(B)
(C)
(D)

investigar intervenção que tem um conjunto simples de resultados.
explicar os vínculos causais em intervenções complexas da vida real.
descrever uma intervenção e o contexto da vida real em que ocorreu.
ilustrar tópicos dentro de uma avaliação, às vezes de modo descritivo.

QUESTÃO 54
A entrevista em profundidade com uma lista de questões-chaves que pode ser adaptada e alterada no decorrer de
sua realização é denominada corretamente de:
(A)
(B)
(C)
(D)

linear.
aberta.
fechada.
semiaberta.
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QUESTÃO 55
A técnica que objetiva identificar na organização os níveis de satisfação e insatisfação do indivíduo ou do grupo se
denomina, corretamente, Auditoria de
(A)
(B)
(C)
(D)

imagem.
opinião.
clima organizacional.
perfil organizacional.

QUESTÃO 56
“O cerimonial é a aplicação prática do protocolo, ou seja, das suas regras.” (LOKOWER, 2006, p. 09). Sobre os
símbolos nacionais, é CORRETO afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

Depois de hasteada, a bandeira só poderá ser arriada ao final do dia.
Quando um hino estrangeiro tiver que ser executado, o hino nacional deve ter prioridade.
Quando há várias bandeiras que devem ser arriadas, a bandeira nacional é a primeira a ser arriada.
A bandeira é hasteada diariamente em repartições públicas e órgãos governamentais, seja de nível municipal,
estadual ou federal.

QUESTÃO 57
A estrutura básica de um serviço de cerimonial engloba as seguintes providências, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Elaborar e expedir convites e ofícios.
Recepcionar, identificar e acomodar os convidados.
O mestre de cerimônia deve estabelecer a pauta, indicar a ordem dos discursos e providenciar a nominata.
Indicar o tipo de serviço – qual maneira mais adequada de servir alimentos e bebidas conforme o horário, tipo
de público e formalidade do evento.

QUESTÃO 58
De acordo com as normas do cerimonial público, é correto afirmar, EXCETO:
(A) Todos os convidados devem comparecer ou fazer-se representar nas cerimônias a que comparecer o Presidente da República.
(B) A precedência entre membros do Congresso Nacional e entre membros das Assembleias Legislativas é determinada pela ordem de criação da unidade federativa a que pertençam.
(C) No respectivo Estado, o Governador, o Vice-Governador, o Presidente da Assembleia Legislativa e o Presidente do Tribunal de Justiça terão, nessa ordem, precedência sobre as autoridades federais.
(D) Nos Estados, o Governador presidirá às solenidades a que comparecer, salvo as dos Poderes Legislativo e
Judiciário e as de caráter exclusivamente militar, nas quais será observado o respectivo cerimonial.
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QUESTÃO 59
De acordo com Santaella (2010), pode-se apontar como características das redes virtuais, EXCETO:
(A) Há uma constante necessidade de adaptação das práticas de comunicação que ocorrem em ambientes colaborativos.
(B) As redes virtuais, por representarem territorialidades fluidas, são impermeáveis a hibridações e agenciamentos.
(C) As redes virtuais existem de modo interdependente entre subsistemas que se afetam mutuamente.
(D) As redes virtuais podem ser constituídas por grupos formais e informais.

QUESTÃO 60
De acordo com a classificação proposta por Giacglia (2003), relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, considerando os tipos de eventos.
(1) Geralmente ocorrem palestras, grupos de discussão em um único local.
Procura-se discutir desafios e tendências.
(2) Nesse tipo de evento, geralmente se trabalha com o objetivo de solucionar um problema.
(3) Busca estreitar relacionamentos, criando ambientes menos formais
para aproximação com a organização.
(4) Direcionam-se a segmentos específicos, têm duração média de uma
semana. Empresas especializadas geralmente organizam e comercializam esse tipo de evento.
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

(4) (1) (2) (3)
(4) (3) (2) (1)
(3) (2) (4) (1)
(2) (1) (4) (3)

( ) Feiras
( ) Congressos
( ) Workshops
( ) Eventos sociais
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