COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE
CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS PÚBLICOS
EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR
EDITAL NO 2 DO CONCURSO PÚBLICO 1/2014 - NORMATIVO

Cargo 112
Comunicação Social

Data e horário da prova:
Domingo, 20/7/2014, às 14h

INSTRUÇÕES
•

•
•

Você receberá do fiscal:
o um caderno de questões da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas
de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta;
o um cartão de respostas ótico personalizado.
Verifique se a numeração das questões, a paginação do caderno de questões e a codificação do cartão de respostas ótico estão
corretas.
Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do cartão de respostas,
com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

A confiança em si mesmo é o primeiro segredo do sucesso.
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo.
Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas ótico.
Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova.
Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu cartão de respostas ótico e retirar-se da sala.
Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES o cartão de respostas devidamente assinado.
Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de material
transparente.
Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo
fiscal do IADES: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; tablet eletrônico;
walkman; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica;
palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.
Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas.
Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES.
Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.

INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA E DISCURSIVA
•
•
•
•
•

Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas da prova objetiva e na folha de respostas da prova
discursiva. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no
cartão de respostas.
Leia atentamente cada questão e assinale, no cartão de respostas ótico, uma única alternativa.
O cartão de respostas ótico e a folha de respostas da prova discursiva não podem ser dobrados, amassados, rasurados ou
manchados e nem podem conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica preta ou
azul, o espaço a ela correspondente.
Marque as respostas assim:

Prova Tipo “A”

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Questões de 1 a 25

(D)

LÍNGUA PORTUGUESA
Questões de 1 a 10

(E)

Texto 1 para responder as questões de 1 a 3.

Na agricultura orgânica, não é permitido usar
substâncias as quais exponham ao risco à saúde
humana e o meio ambiente.
Na agricultura orgânica, a utilização de substâncias
que trazem risco à saúde humana e ao meio ambiente
não é permitido.

QUESTÃO 3________________________

O que são alimentos orgânicos
1

4

7

10

13
14

Na agricultura orgânica, não é permitido o uso de
substâncias que coloquem em risco a saúde humana e o meio
ambiente. Não são utilizados fertilizantes sintéticos solúveis,
agrotóxicos e transgênicos. O Brasil, em função de possuir
diferentes tipos de solo e clima, uma biodiversidade incrível
aliada a uma grande diversidade cultural, é sem dúvida um
dos países com maior potencial para o crescimento da
produção orgânica.
Para ser considerado orgânico, o produto tem que ser
produzido em um ambiente de produção orgânica, onde se
utilizam como base do processo produtivo os princípios
agroecológicos que contemplam o uso responsável do solo,
da água, do ar e dos demais recursos naturais, respeitando as
relações sociais e culturais.

Caso o autor resolvesse substituir o trecho destacado na
oração “em função de possuir diferentes tipos de solo e
clima” (linhas 4 e 5), de acordo com a norma-padrão e o
sentido original do texto, a nova redação deveria ser
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

apesar de possuir diferentes tipos de solo e clima.
devido a possuir diferentes tipos de solo e clima.
a fim de possuir diferentes tipos de solo e clima.
com vistas a possuir diferentes tipos de solo e
clima.
como se não bastasse possuir diferentes tipos de
solo e clima.

Texto 2 para responder as questões de 4 a 7.

Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br/desenvolvimentosustentavel/organicos/o-que-e-agricultura-organica>. Acesso em:
5/5/2014, com adaptações.

QUESTÃO 1 _______________________
Considerando as informações veiculadas pelo texto e a
relação entre elas, assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

Agricultura orgânica é aquela que não permite a
utilização de substâncias nocivas à saúde humana e ao
meio ambiente.
Os fertilizantes sintéticos solúveis, os agrotóxicos e os
transgênicos não se enquadram na categoria das
substâncias que colocam em risco a saúde humana e o
meio ambiente.
Os diferentes tipos de solo e clima e a biodiversidade
aliada à grande diversidade cultural justificam a
condição do Brasil como grande produtor de alimentos
orgânicos.
O Brasil ainda não produz alimentos orgânicos.
O respeito às relações sociais e culturais é uma atitude
que se opõe aos princípios agroecológicos.

QUESTÃO 2 _______________________
De acordo com a norma-padrão, assinale a alternativa que
apresenta outra redação possível para “Na agricultura orgânica,
não é permitido o uso de substâncias que coloquem em risco a
saúde humana e o meio ambiente.” (linhas de 1 a 3).
(A)

(B)

(C)

Não é permitido, na agricultura orgânica, a utilização
de substâncias que coloquem em risco a saúde humana
e o meio ambiente.
Na agricultura orgânica, não é permitido o uso de
substâncias os quais coloquem em risco a saúde
humana e o meio ambiente.
Não é permitido, na agricultura orgânica, o uso de
substâncias que oferecem risco à saúde humana e ao
meio ambiente.
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Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/
CARTAZ_0.jpg>. Acesso em: 5/5/2014.

QUESTÃO 4________________________
Com base nas informações e no propósito principal do texto,
assinale a alternativa correta.
(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

O público-alvo do texto, como sugere a imagem,
são os pais e as crianças.
Os netos, público-alvo do texto, agradecerão aos
pais pela vida saudável adquirida com o consumo
de alimentos orgânicos.
O objetivo central do texto é que as crianças
passem a exigir dos próprios pais uma alimentação
mais saudável composta de alimentos orgânicos.
Os filhos, público-alvo do texto, agradecerão aos
pais pela vida saudável adquirida com o consumo
de alimentos orgânicos.
O texto pretende conscientizar pais e mães a
alimentarem seus filhos com produtos orgânicos.
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QUESTÃO 5 _______________________

QUESTÃO 8________________________

Caso o autor resolvesse substituir o termo destacado, em “Dê
alimentos orgânicos para seus filhos.”, por um pronome pessoal
oblíquo, de acordo com a norma-padrão, o novo texto deveria ser

Assinale a alternativa que apresenta uma mensagem coerente
com o texto.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)

Dê eles.
Dê-lhes.
Dê-lhe.
Dê-os.
Dê-o.

(B)

QUESTÃO 6 _______________________

(C)

Com base nas relações morfossintáticas que envolvem o
período “Entre para o mundo da vida saudável”, é correto
afirmar que o verbo tem como referente um sujeito

(D)

(A)
(B)
(C)

(E)

(D)
(E)

oculto ou desinencial que poderia ser representado por tu.
oculto ou desinencial que poderia ser representado por você.
oculto ou desinencial correspondente à terceira pessoa
do plural.
indeterminado.
inexistente.

QUESTÃO 7 _______________________
Caso o autor resolvesse acrescentar à oração “Prefira
alimentos orgânicos” um objeto indireto representado por
produtos industrializados, outra redação possível, conforme a
norma-padrão, seria a seguinte:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Prefira mais alimentos orgânicos que
industrializados.
Prefira mais alimentos orgânicos do que
industrializados.
Prefira bem mais alimentos orgânicos que
industrializados.
Prefira antes alimentos orgânicos do que
industrializados.
Prefira
alimentos
orgânicos
a
industrializados.

produtos

QUESTÃO 9________________________
Do ponto de vista morfossintático e considerando as relações
de coordenação e subordinação, assinale a alternativa correta
acerca do período “Estimativa da Organização Mundial da
Saúde (OMS) mostra que, para cada registro de intoxicação
por agrotóxicos, outros 50 casos deixaram de ser
verificados.” (linhas de 14 a 16).

produtos

(A)

produtos

(B)

produtos

(C)

produtos

(D)
(E)

Texto 3 para responder as questões de 8 a 10.
Uso de agrotóxicos eleva o risco à saúde
de trabalhadores rurais
1

4

7

10

13

16

(23/11/2013)
O
comércio
irregular
de
agrotóxicos pela internet, em parte alimentado por produtos
falsificados, sem registro e vendidos por empresas
fantasmas, eleva o risco à saúde de trabalhadores rurais que
têm contato com produtos químicos. Com predomínio de
minifúndios voltados à produção de uvas e hortigranjeiros,
Bento Gonçalves é o município gaúcho com o maior
número de registros de intoxicação por agrotóxicos no
Sistema de Informação de Agravos de Notificação do
governo federal.
De 2007 à metade deste ano, Bento Gonçalves teve
94 — quase um quinto — dos 458 casos do estado. Mas o
tamanho do problema é maior do que indicam os números.
Estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS)
mostra que, para cada registro de intoxicação por
agrotóxicos, outros 50 casos deixaram de ser verificados.

A internet serve de meio para a comercialização
irregular de agrotóxicos, os quais são produtos
falsificados.
A internet é o principal veículo para a
comercialização irregular de agrotóxicos.
Embora não seja o único veículo para a
comercialização irregular de agrotóxicos, a internet
é a responsável pela venda de produtos
falsificados.
O risco à saúde de trabalhadores rurais expostos a
produtos químicos é elevado pelo comércio
irregular de agrotóxicos via internet.
Bento Gonçalves é o maior produtor de uvas e
hortigranjeiros do Rio Grande do Sul, o que explica
o elevado índice de intoxicação por agrotóxicos.

O verbo “mostra” funciona como transitivo direto e
indireto.
O termo “que” desempenha a função de pronome
relativo.
A segunda oração desempenha o papel de objeto
direto em relação à primeira.
A segunda oração classifica-se como subordinada
adjetiva restritiva.
Cada uma das orações apresenta um tipo diferente
de predicado.

QUESTÃO 10_______________________
Quanto à tipologia, o texto classifica-se, predominantemente,
como
(A)

(B)

(C)
(D)
(E)

dissertativo, pois estabelece uma relação, com base
em uma estimativa, entre o uso de agrotóxicos e o
aumento do risco à saúde de trabalhadores rurais
que têm contato com tais produtos.
narrativo, pois faz um relato de fatos envolvendo
doenças provocadas pelo uso de agrotóxicos no
campo.
dissertativo, pois apresenta uma sequência de fatos.
narrativo, pois relata um fato ocorrido em Bento
Gonçalves.
descritivo, pois destaca as características principais
dos agrotóxicos.

Disponível em: <http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/economia/noticia/
2013/11/uso-de-agrotoxicos-eleva-o-risco-a-saude-de-trabalhadoresrurais-4342272.html>. Acesso em: 5/5/2014, com adaptações.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO
Questões de 11 a 16

QUESTÃO 11 ______________________
Com relação à proposição “se chove, então a safra de grãos
será abundante”, assinale a alternativa correta.
(A)

de menos de 18%.
de exatamente 20%.
que está entre 24% e 26%.
que está entre 28% e 30%.
de mais de 30%.

QUESTÃO 16_______________________

“Chove” é uma condição necessária para a safra de
grãos ser abundante.
“Se a safra de grãos não for abundante, então não
chove” tem o mesmo valor lógico da proposição
apresentada.
A negação pode ser “chove ou a safra de grãos não
será abundante”.
“A safra de grãos será abundante” é uma condição
suficiente para “chove”.
A negação pode ser “não chove ou a safra de grãos
será abundante”.

Um hortifrutigranjeiro quer comprar sementes de frutas e de
hortaliças. Ele dispõe da opção de compra de 5 tipos de
frutas e 4 tipos de hortaliças. Se ele quiser escolher 3 tipos de
frutas e 2 tipos de hortaliças, o número de possibilidades que
ele terá é igual a

QUESTÃO 12 ______________________

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA APLICADA À CONAB
Questões de 17 a 21

(B)

(C)
(D)
(E)

Um avicultor tem, em sua criação, patos e galinhas. Se ele
formar pares de pato e galinha, sobrarão 15 galinhas e, se ele
juntar grupos de dois patos com três galinhas, sobrarão 10
patos. Nesse caso, o avicultor tem
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

30 patos e 45 galinhas.
50 patos e 65 galinhas.
60 patos e 75 galinhas.
80 patos e 95 galinhas.
90 patos e 105 galinhas.

Considere que o número de produtores de grãos que produz
mais que n toneladas é dado pela expressão n −3 × 1010 . O
número de produtores que produz entre 200 e 500 toneladas é

QUESTÃO 17 ______________________
Considere as situações hipotéticas a seguir.

80.
1.170.
1.250.
2.420.
10.080.

Maria, trabalhadora urbana, postulou ação quanto aos
créditos resultantes das relações trabalhistas no curso
dessa relação.
II. Pedro, trabalhador rural, postulou ação quanto aos
créditos resultantes das relações trabalhistas após a
extinção do referido contrato.
III. João, trabalhador urbano, postulou ação quanto aos
créditos resultantes das relações trabalhistas após a
extinção do referido contrato.
IV. Joana, trabalhadora rural, postulou ação quanto aos
créditos resultantes das relações trabalhistas no curso
dessa relação.

Com base nessas situações, bem como nas disposições
vigentes na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.
(A)

QUESTÃO 14 ______________________
Uma fazenda produz soja para exportação. A soja é
transportada até o porto mais próximo por trem ou caminhão.
Uma viagem de trem, com da velocidade do caminhão, gasta
quatro horas a mais que a mesma viagem de caminhão, a uma
velocidade de 60 km/h. Qual é a distância da fazenda ao porto?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B)

(C)

160 km.
240 km.
320 km.
480 km.
560 km.

(D)

QUESTÃO 15 ______________________
Um açougue vende o quilo de carne com lucro de sobre o
preço de compra. Sobre o preço de venda, esse lucro é uma
porcentagem
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60.
90.
120.
240.
350.

I.

QUESTÃO 13 ______________________

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(E)

Pedro e João terão prescritos os eventuais direitos
trabalhistas a partir de dois anos da extinção do
referido contrato, mas, se ajuizarem a ação ao
completar dois anos da extinção do contrato, farão
jus somente aos direitos decorrentes dos últimos
três anos da relação trabalhista.
Pedro terá prescritos os eventuais direitos
trabalhistas a partir de cinco anos da extinção do
referido contrato.
Joana, diferentemente de Maria, não terá prescrição
quanto a eventuais direitos trabalhistas se ajuizada
ação quanto aos créditos resultantes das referidas
relações no curso dessa ação.
João terá prescritos os eventuais direitos
trabalhistas a partir de cinco anos da extinção do
referido contrato.
Pedro e João terão prescritos os eventuais direitos
trabalhistas a partir de dois anos da extinção do
referido contrato, mas, se ajuizarem a ação ao
completar dois anos da extinção do contrato, farão
jus somente aos direitos trabalhistas devidos nos
últimos cinco anos anteriores à propositura da ação.
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QUESTÃO 18 ______________________
A relação de direitos sociais contida no art. 7o da
Constituição Federal vigente é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a mesma somente para os trabalhadores urbanos,
rurais e servidores públicos.
exemplificativa.
a mesma para os trabalhadores urbanos, rurais e
domésticos.
taxativa.
a mesma para os trabalhadores urbanos e
domésticos.

QUESTÃO 19 ______________________
A Lei no 8.171/1991 dispõe acerca da política agrícola no
território brasileiro. A esse respeito, assinale a alternativa que
corresponde: (1) a todas as atividades expressamente
previstas como objeto da referida lei quanto à fixação dos
fundamentos, à definição dos objetivos e das competências
institucionais, à previsão dos recursos e ao estabelecimento
das ações e dos instrumentos da política agrícola; e, (2) à
definição integral de atividade agrícola para a referida lei.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(1) Agropecuárias,
agroindustriais
e
de
planejamento das atividades pesqueira e florestal;
(2) a produção, o processamento e a
comercialização dos produtos, subprodutos e
derivados, serviços e insumos agrícolas, pecuários,
pesqueiros e florestais.
(1) Agropecuárias,
agroindustriais
e
de
planejamento da atividade pesqueira;
(2) a produção, o processamento e a
comercialização dos produtos, subprodutos e
derivados, serviços e insumos agrícolas, pecuários
e pesqueiros.
(1) Agropecuárias e de planejamento da atividade
pesqueira;
(2) a produção, o processamento e a
comercialização dos produtos, subprodutos e
derivados, serviços e insumos agrícolas e
pecuários.
(1) Agropecuárias e agroindustriais;
(2) a produção, o processamento e a
comercialização dos produtos, subprodutos e
derivados, serviços e insumos agrícolas e
pecuários.
(1)
Agropecuárias e de planejamento das
atividades pesqueira e florestal;
(2) a produção, o processamento e a
comercialização dos produtos, subprodutos e
derivados, serviços e insumos agrícolas, pecuários,
pesqueiros e florestais.

QUESTÃO 20 ______________________
A Lei no 8.171/1991 teve vetos apostos pelo presidente da
República, em relação ao texto aprovado pelo Congresso
Nacional. Acerca desse assunto, assinale a alternativa que
indica o capítulo dessa lei que restou por totalmente
esvaziado em face da aposição dos referidos vetos.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Da Assistência Técnica e Extensão Rural.
Da Informação Agrícola.
Da Garantia da Atividade Agropecuária.
Do Fundo Nacional de Desenvolvimento Rural.
Do Produtor Rural, da Propriedade Rural e sua
Função Social.

QUESTÃO 21 ______________________
No que se refere às disposições contidas na Lei
no 8.171/1991, quanto à produção, à comercialização, ao
abastecimento e à armazenagem, assinale a alternativa
correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

As importações de produtos agrícolas necessárias
ao abastecimento interno, inclusive as decorrentes
de acordo com outros países, serão realizadas,
preferencialmente,
pela
iniciativa
privada,
conforme as normas estabelecidas pelo Conselho
Nacional de Política Agrícola (CNPA), ouvida a
respectiva entidade de produtores em nível
nacional.
É liberada a importação de produtos agrícolas e
derivados, desde que atendido o abastecimento
interno e ouvido o Conselho Nacional de Política
Agrícola (CNPA).
Os estoques reguladores devem ser adquiridos,
preferencialmente, de organizações associativas de
pequenos e médios produtores.
A pauta dos produtos amparados pela política de
garantia de preços mínimos será estabelecida pelo
Conselho Nacional de Política Agrícola (CNPA), a
partir de propostas dos estados.
O abastecimento do mercado nacional será feito
pela livre participação da iniciativa privada,
atuando o Poder Público, supletivamente, em sua
ausência ou insuficiência, por meio de programas
especiais de interesse social e a critério do
Conselho Nacional de Política Agrícola (CNPA).

ATUALIDADES
Questões de 22 a 25
Texto 4 para responder as questões 22 e 23.
IBGE revisa projeção da safra agrícola que
deve crescer 1,1% em 2014
(12/3/2014) O Brasil deve produzir, até o fim do
ano, 190,3 milhões de toneladas de cereais, leguminosas e
oleaginosas. A produção é 1,1% maior que a safra agrícola
de 2013, de 188,2 milhões de toneladas. A estimativa consta
do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (PSA),
divulgado hoje (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/201403/ibge-revisa-projecao-da-safra-agricola-que-deve-crescer-11-em-2014>,
com adaptações.
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QUESTÃO 22 ______________________

QUESTÃO 25_______________________

Os principais produtos da safra deste ano, que juntos somam
92,5% da produção nacional de grãos e ocuparão 85,5% da
área a ser colhida, permanecem sendo o

(22/5/2013) O Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
aprovou, nessa terça-feira (21), o calendário respectivo às
eleições do próximo ano. O primeiro turno acontece em 5 de
outubro. O segundo turno será realizado no dia 26 do mesmo
mês. O calendário também estabelece as principais datas de
todo o processo eleitoral, a serem acompanhadas também por
partidos e candidatos.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

arroz, o milho e a soja.
feijão, o trigo e a soja.
arroz, o feijão e a soja.
milho, o trigo e o arroz.
feijão, o milho e o arroz.

Disponível em: <http://www.ebc.com.br/noticias/brasil/2013/05/
primeiro-turno-das-eleicoes-2014-acontece-em-5-de-outubro>.
Acesso em: 10/6/2014, com adaptações.

QUESTÃO 23 ______________________
Entre as regiões do País, a que lidera o volume da produção
de
cereais,
leguminosas
e
oleaginosas,
com
aproximadamente 80 milhões de toneladas, é a Região
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Nordeste
Norte.
Sul.
Sudeste.
Centro-Oeste.

Em relação às eleições deste ano no Brasil, assinale a
alternativa correta.
(A)

(B)
(C)

QUESTÃO 24 ______________________
Com uma impressora 3D, qualquer ideia se
transforma em objeto
Você já deve ter ouvido falar acerca de impressoras
3D, mas provavelmente ainda não tem uma em casa.
Entusiastas garantem, no entanto, que isso vai mudar em
breve: essas máquinas estão se popularizando e promovendo
mudanças profundas no mercado ao oferecerem uma escolha
entre produção em massa e customização, entre indústria e
manufatura. Mais do que isso: a impressão 3D estreita a
fronteira entre o virtual e o físico, o mundo digital e o real.
O setor está deixando de ser apenas um hobby de
poucos para se expandir a um mercado corporativo amplo,
que engloba desde quem deseja apenas experimentar o que
uma impressora 3D pode fazer até aqueles que desenvolvem
produtos bastante específicos. O foco ainda são os
consumidores devido, principalmente, à capacidade de
personalização dessas máquinas, mas também à baixa
disseminação delas.

(D)
(E)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 26 a 50

QUESTÃO 26 ______________________
Com relação às publicações institucionais de organizações
públicas e privadas, assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

Disponível em: <http://www.terra.com.br/noticias/tecnologia/infograficos/
impressao-3d/>. Acesso: em 10/6/2014, com adaptações.

Em relação à impressora 3D mencionada no texto, assinale a
alternativa correta.
(A)

(B)

(C)
(D)

(E)

As impressoras 3D ainda não são comercializadas e
as unidades montadas estão em fase de testes,
principalmente na China.
Uma das vantagens da utilização da impressora 3D é
que ela não necessita de um software específico para
a “impressão”.
Já existe um modelo de impressora 3D capaz de
construir casas.
Uma impressora é capaz de imprimir o modelo de
uma mão mecânica, mas ainda não é possível
imprimir a mão mecânica que consiga se movimentar.
Com esse equipamento, é possível “imprimir” armas,
razão pela qual o respectivo comércio é proibido no
Brasil.
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Haverá eleição para os cargos de presidente da
República, governadores de estados e do Distrito
Federal e prefeitos municipais.
Para o Poder Legislativo, haverá renovação de 100%
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Será utilizada, pela primeira vez, a identificação
biométrica, que valerá para todos os eleitores
brasileiros.
Para os analfabetos e os maiores de 70 anos de idade,
o alistamento eleitoral é facultativo.
Os brasileiros natos ou naturalizados, maiores de 18
anos de idade, que estejam residindo no exterior, em
país onde haja representação diplomática brasileira ou
que esteja vinculado a uma jurisdição consular, são
obrigados a realizar o cadastramento eleitoral e votar.

(C)

(D)

(E)

A abundância de novas tecnologias e a incorporação
de saberes de áreas afins reposicionou o modo de
fazer comunicação nas organizações, diversificando
as fronteiras e os focos de interesse.
A publicação informativa de uma instituição privada
não tem o mesmo compromisso com a objetividade e
com a verdade, características do jornalismo
comercial.
Assim como os veículos comerciais de comunicação,
as publicações institucionais devem ter o chamado
furo jornalístico como uma de suas metas.
Uma das consequências das novas tecnologias é o
fortalecimento das fronteiras entre as diversas áreas
da comunicação.
A dupla função do jornalista que trabalhava para um
órgão do governo como funcionário público e cobria
o governo como repórter, em jornadas duplas de
trabalho, era uma das características comuns em
países latino-americanos que não se aplicou ao
Brasil.
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QUESTÃO 27 ______________________

QUESTÃO 30 ______________________

Assinale a alternativa que melhor descreve as representações
sociais.

Quanto ao Conselho de Comunicação Social, assinale a
alternativa correta.

(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

Ganharam força e visibilidade com as chamadas
redes sociais, nas quais cada indivíduo passa a se
representar por um avatar.
São fenômenos específicos que estão relacionados
com um modo particular de compreender e de se
comunicar, um modo que cria tanto realidade quanto
senso comum.
No contexto das sociedades industriais e pósindustriais, assumem caráter lento ou estático, por
exemplo, um conservadorismo que permitiu o
surgimento do nazismo.
Pelo detrimento do sentido, reforçam e reafirmam a
realidade.
A mediação é resultante da desarticulação entre os
dispositivos tecnológicos e das condições específicas
da produção de sentido.

(A)

(B)

(C)

(D)

QUESTÃO 28 ______________________
(E)
Acerca de comunidade e sociedade, considerando público,
massa e audiência, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

O público existe independentemente da canalização
da atenção.
Uma das características da audiência é o elevado
grau de interação dos indivíduos que a compõem e
desses com os emissores das mensagens.
Um público leitor, esparso e recluso, porém tomado
como um conjunto de indivíduos escolhendo um
mesmo texto, é um exemplo de audiência.
A comunidade é uma estrutura formada pelos grupos
principais, enquanto a sociedade tem um alcance
menor, sendo uma localização geográfica particular,
um tipo particular de relação social.
Na comunidade, não há solidariedade, mas o
contrato. As pessoas agem somente em troca de uma
dádiva ou trabalho equivalente.

QUESTÃO 29 ______________________

QUESTÃO 31 ______________________
Com relação aos métodos científicos de pesquisa, assinale a
alternativa correta.
(A)

(B)
(C)
(D)
(E)

Acerca da fotografia, assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

(B)

(C)

(D)
(E)

O exercício de um pensamento crítico e reflexivo
acerca dos valores e costumes vigentes tem início na
cultura ocidental, na sociedade moderna.
O senso moral e a consciência moral têm como
pressuposto fundamental a ideia de um agente moral,
o qual é assumido pelo conjunto da sociedade.
A moral resulta da reflexão com relação à ética, que
vem do grego ethos, e é constituída de
conhecimentos extraídos da investigação do
comportamento humano.
Tanto a ética quanto a moral são responsáveis por
construir as bases que guiam a conduta do homem.
Moral e ética são palavras que têm origens distintas,
latim e grego, porém têm o mesmo significado.
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Quanto mais amplo o objeto de estudo, mais ampla a
compreensão do problema e, portanto, melhor a
pesquisa.
Toda investigação se inicia por uma teoria.
A teoria é construída para explicar ou compreender
um fenômeno ou um processo.
A hipótese é um dos subprodutos da pesquisa, sendo
sempre reforçada na conclusão do trabalho.
A indefinição da metodologia inviabiliza a
identificação do problema.

QUESTÃO 32 ______________________

No que se refere à ética e à moral, assinale a alternativa
correta.
(A)

Sua lei de criação estabelece, no art. 6o, que a
composição total desse conselho é de 14 membros,
sendo sete representantes da sociedade civil e sete
representantes das empresas de rádio, televisão e
jornal.
Embora tenha apenas atribuições consultivas,
conforme determina o art. 224 da Constituição, o
Conselho de Comunicação Social é um espaço com a
função de debater e aprovar resoluções, estudos e
pareceres acerca de assuntos referentes ao campo das
comunicações,
demandados
pelo
Congresso
Nacional, pelo Poder Executivo e também pela
sociedade civil.
Criado pela Constituição de 1988, o Conselho de
Comunicação Social vem operando desde 1991,
contando hoje com sua sétima composição.
Esse conselho é o órgão deliberativo responsável
pela concessão e renovação de concessão de canais
de rádio e televisão no Brasil.
Ao Conselho de Comunicação Social cabe deliberar
acerca de censura, concessão de canais e demais
questões ligadas aos meios de comunicação.

(C)
(D)

(E)

O enquadramento horizontal, ou retrato (portrait), é
comumente utilizado em registros de paisagem,
grupos, imagens de produtos ou comidas.
Uma câmera DSLR (digital single-lens reflex), ou
seja, câmera digital de reflexo por uma lente, é uma
versão simplificada de câmeras digitais.
O enquadramento leva em consideração elementos
como iluminação e foco.
A regra dos terços consiste na organização do visor
da câmera fotográfica em duas linhas horizontais,
cruzadas por duas linhas verticais, criando nove
blocos, auxiliando o fotógrafo a sempre posicionar
seu objeto no quadrante central.
Muito utilizado na fotografia de paisagens e de
arquitetura, o jogo das linhas serve para aumentar a
profundidade da foto. A convergência das linhas para
um
ponto
proporciona
a
noção
de
tridimensionalidade e profundidade.
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QUESTÃO 33 ______________________

QUESTÃO 37 ______________________

A expressão modelo industrial fordista remete aos conceitos de

Quanto à estrutura de textos jornalísticos, assinale a
alternativa correta.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

série, repetição, homogeneização.
inovação, persistência, qualidade.
pesquisa, método, inovação.
série, baixo custo, qualidade total.
padronização, ausência de identidade, quebra de
paradigma.

(A)
(B)
(C)

QUESTÃO 34 ______________________
A respeito de tipologia e medidas gráficas, assinale a
alternativa correta.

(D)

(A)

(E)

(B)

(C)
(D)
(E)

Uma imagem vetorial é construída a partir de
equações de pixels.
O DPI, ou pixel por polegada, é a medida da
densidade da colocação dos pontos de uma
impressora no papel.
A palavra pixel resulta da aglutinação de duas
palavras em inglês, picture e excelence.
Um pixel é o menor componente de uma imagem
virtual.
Pontos por polegada e pixels por polegada são
sinônimos.

QUESTÃO 38 ______________________
Considerando a teoria da imagem, assinale a alternativa
correta.
(A)

(B)

QUESTÃO 35 ______________________
No que se refere a softwares gráficos, assinale a alternativa
correta.
(A)
(B)

(C)
(D)
(E)

GIMP é um software livre de manipulação de
imagens.
Entre os principais softwares gráficos que trabalham
com imagens vetoriais, estão o Freehand, o
Fireworks e o Page Maker.
Uma imagem vetorial é aquela formada por mapas de
bits.
O software livre, ou free software, é aquele que é
distribuído gratuitamente.
A infografia é um artifício para a inserção de uma
quantidade maior de texto em uma notícia, sem
torná-la pesada.

Nariz de cera ou lead é o parágrafo introdutório de
um texto.
Um texto noticioso contém informação e análise do
fato.
Diferentemente do sutiã, linha fina é uma pequena
linha de texto usada sobre ou logo abaixo do título
para destacar informações da matéria. Esse recurso
também é utilizado para instigar a curiosidade do
leitor acerca do assunto do texto.
Foto-legenda é o texto de apenas uma linha, inserido
embaixo da fotografia ou ilustração.
O gancho é uma forma de se contextualizar a
matéria, com base em um fato atual.

(C)
(D)
(E)

As primeiras reflexões acerca das imagens artificiais
ou fabricadas são registradas na sexta edição do livro
A República de Platão.
Os modernos teóricos do estudo das imagens de
tradição essencialmente americana consideram a
imagem enquanto signo, tratando a sua análise de
descobrir as próprias relações, quer com o objecto
que representa, quer com os outros sistemas de
signos utilizados em sociedade.
Uma fotografia é um exemplo de imagem não
material.
A propriedade da temporalidade da imagem refere-se
ao momento histórico em que foi produzida.
Uma das principais propriedades da imagem
fabricada é a sua materialidade, onde se estabelece
uma primeira distinção entre imagens materiais, tais
como um quadro, uma fotografia ou uma estátua, e
não materiais, como uma imagem mental ou uma
projeção holográfica.

QUESTÃO 39 ______________________

QUESTÃO 36 ______________________

No que se refere às mídias globais e locais, considerando a
mídia Ninja, assinale a alternativa correta.

Com relação ao jornalismo digital, assinale a alternativa
correta.

(A)

(A)

(B)

(B)
(C)
(D)
(E)

Esse jornalismo é apenas uma versão online dos
jornais impressos, diferentemente do webjornalismo.
Entre as suas características, estão a instantaneidade,
a hipertextualidade e a interatividade.
Hipertextualidade é o termo designado à capacidade
de registro de grandes quantidades de texto.
A interação ou interatividade ocorre quando há
comunicação intermediada por tecnologias.
A perenidade não pode ser considerada como uma
característica do jornalismo digital em função do
caráter temporário dos conteúdos.

CONCURSO PÚBLICO – CONAB

(C)

(D)

(E)

Mídia Ninja é outro nome dado aos manifestantes
que tomaram as ruas do Brasil em junho de 2013.
O programa de televisão Pânico é um exemplo de
jornalismo Ninja.
A mídia convencional divulgou o fenômeno do
jornalismo Ninja à exaustão, com o intuito de
preparar a população para uma nova forma de se
produzir e distribuir notícias.
Ninja, sigla para Narrativas Independentes,
Jornalismo e Ação, representa uma proposta de
mudança radical no conceito e no processo de
produção jornalística.
O programa de televisão CQC é um exemplo de
jornalismo Ninja.

112 – Comunicação Social - Prova Tipo “A”

PÁGINA 8/12

QUESTÃO 40 ______________________

QUESTÃO 44 ______________________

Assinale a
corretamente.

Quanto à estrutura da notícia, assinale a alternativa correta.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

alternativa

que

define

fotojornalismo

Fotografia produzida por um jornalista.
Fotografia publicada em um jornal.
Fotografia publicada em um jornal, em uma revista
ou em qualquer outro meio jornalístico.
Narrativa clara e objetiva produzida por meio de
imagens.
Registro da realidade atual.

QUESTÃO 41 ______________________
Com relação à comunicação organizacional, assinale a
alternativa correta.
(A)
(B)
(C)

(D)
(E)

Na comunicação, interface significa a superfície que
separa duas fases de dois sistemas distintos.
Usabilidade é o grau de aplicação, o uso prático, que
um sistema pode oferecer.
A convergência da psicologia, da neurociência, da
linguística, da ciência da computação e da
inteligência artificial dá origem ao campo
interdisciplinar chamado ciência cognitiva.
A hipertextualidade é um conceito diretamente
proporcional à dimensão do texto.
O surgimento das novas mídias foi fundamental para
a criação da ciência cognitiva.

QUESTÃO 42 ______________________
No que se refere à arquitetura de informação, assinale a
alternativa correta.
(A)
(B)

(C)
(D)

(E)

Ela é a ciência de desenvolver sistemas web.
Após a elaboração do mapa de navegação de uma
página na internet, a arquitetura de informação se
ocupa em tornar essa página atrativa para os
usuários.
A entropia da informação foi considerada por
Einstein como a primeira lei de todas as ciências.
Em tecnologia da informação (TI), a arquitetura de
informação consiste no design de ambientes
informacionais.
Essa arquitetura é a arte de fidelizar usuários de uma
página na internet.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O sublide é informação secundária contida no lead.
Quanto mais rica a linguagem, mais fácil a
compreensão do leitor.
Frases longas facilitam a explicação do fato.
A cacofonia é o recurso mais utilizado em rádio.
“Manteve inalterado” é um exemplo de redundância.

QUESTÃO 45 ______________________
A respeito de redação em jornalismo impresso, assinale a
alternativa correta.
(A)

(B)
(C)
(D)

(E)

Enquanto a notícia tem a objetividade como uma de
suas características, a reportagem faz investigações,
tece comentários, argumenta.
O nariz de cera tem uma função importante na
estruturação de um texto jornalístico.
De acordo com o estilo do redator, a conclusão em
uma notícia pode ter sua posição flexível.
Nem sempre o lide traz as informações principais de
uma notícia, como no caso do uso do recurso do
chamado nariz de cera, por exemplo.
Intertítulo é a linha que fica entre o título e o início
da matéria.

QUESTÃO 46 ______________________
Considerando o contexto relativo a mídias locais, assinale a
alternativa correta.
(A)
(B)
(C)

(D)

(E)

A promoção do jornalismo de qualidade independe
da existência de um sistema democrático de mídia.
O sistema de autorregulação da mídia foi
introduzido no Brasil na Constituição de 1988.
O Conselho de Comunicação Social é o principal
gestor da regulação dos meios de comunicação no
Brasil.
A flexibilização do horário do programa Voz do
Brasil é fruto de um processo de autorregulação da
mídia.
Inspiradas pelo fenômeno da Responsabilidade
Social das Empresas (SER), as iniciativas de
autorregulação da mídia ainda precisam ser
aprimoradas.

QUESTÃO 43 ______________________

QUESTÃO 47 ______________________

Acerca da comunicação comunitária, assinale a alternativa
correta.

Assinale a alternativa que apresenta o conjunto de fatores
que melhor favorecem a segmentação de audiência.

(A)

(A)
(B)
(C)
(D)

(B)
(C)
(D)
(E)

É feita por integrantes da própria comunidade e trata
de assuntos voltados diretamente a ela.
É aquela que circula em um espaço restrito.
É a informação compartilhada por pessoas ou grupos
de um determinado local.
Integra o conjunto de ações voltadas para o alcance
das metas do século, elaborado pela Unesco.
É um exemplo de comunicação comunitária o
programa Globo Comunidade.
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(E)

Interesses pessoais, etnia, credo.
Hábitos de consumo, faixa etária, bairro.
Escolaridade, aptidão, talentos.
Time de futebol, filmes preferidos, predileção por
doces.
Sexo, grau de escolaridade, tendência política.
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QUESTÃO 48 ______________________

Área livre

Com relação à redação publicitária, assinale a alternativa
correta.
(A)
(B)

(C)

(D)
(E)

A publicidade é uma técnica pessoal ou empresarial
de divulgação de um produto ou serviço.
A publicidade tem como objetivo criar e consolidar
conceitos e normas comportamentais a médio e longo
prazos.
Por ser um fenômeno típico da sociedade de massas,
a publicidade ocorre em meios de divulgação em
massa, como o rádio, a televisão, o jornal, a revista e
os portais da internet.
O briefing é o resumo da campanha estruturada para
atender ao interesse do cliente.
O slogan é a missão da empresa anunciante
associado à sua marca.

QUESTÃO 49 ______________________
A respeito da segmentação de audiência, assinale a
alternativa correta.
(A)
(B)
(C)

(D)

(E)

A segmentação nos canais de televisão aberta
acontece principalmente nos telejornais.
Na televisão a cabo, a segmentação ocorre por
horário das programações.
Embora maciça em termos de números, a audiência
segmentada não é uma audiência de massa em termos
de simultaneidade e uniformidade da mensagem
recebida.
Originalmente pensada como segmentadora de
audiência, a televisão a cabo terminou se
consolidando como massificadora, diante do número
crescente de assinantes em todo o mundo.
Mesmo subdividida pelos diversos canais da
televisão a cabo, os usuários dessa tecnologia de final
do século 20 permanecem massificados e não
segmentados.

QUESTÃO 50 ______________________
No que se refere às novas tecnologias em rádio, assinale a
alternativa correta.
(A)
(B)

(C)
(D)
(E)

O modo de trabalho nos veículos de comunicação
não se altera com a introdução de novas tecnologias.
A notícia em tempo real é uma das características
típicas do rádio que o fazem permanecer relevante,
mesmo diante das novas tecnologias de
comunicação.
Depois de 90 anos de história no Brasil, o rádio está
desaparecendo ante o surgimento das novas mídias.
A internet propiciou a decadência do rádio no Brasil
e no mundo.
Incapaz de manter a interatividade com o usuário, o
rádio tende a desaparecer.
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PROVA DISCURSIVA
Orientações para a elaboração do texto da prova discursiva.
•
•
•
•
•
•
•

A prova discursiva consiste na elaboração de um texto dissertativo e (ou) descritivo.
A prova discursiva deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada de
material transparente.
A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada e não deverá conter, em outro local
que não o apropriado, nenhuma palavra ou marca que a identifique, sob pena de anulação da prova discursiva.
A detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição de texto definitivo acarretará anulação da
prova do candidato.
A folha de texto definitivo é o único documento válido para a avaliação da prova discursiva.
O espaço para rascunho, contido no caderno de provas, é de preenchimento facultativo e não valerá para avaliação da
prova discursiva.
O texto deverá ter extensão mínima de 20 (vinte) linhas e máxima de 40 (quarenta) linhas, com base no tema a seguir
apresentado.

Leia, com atenção, a informação a seguir.
Considerando as políticas públicas em torno da produção e da distribuição de alimentos no Brasil, redija um texto dissertativo
e (ou) descritivo abordando a elaboração de uma justificativa para um plano de comunicação que envolva todos os elos da cadeia
produtiva.

Área livre – Rascunho na página seguinte
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