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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para responder às questões de 01 a 15.

Lixo? Lixo serve pra tudo. A gente encontra a
mobília da casa, cadeira pra pôr uns pregos e ajeitar,
sentar. Lixo pra poder ter sofá, costurado, cama,
colchão.Até televisão.

É a vida da gente o lixão. E por que é que
agora querem tirar ele da gente? O que é que eu vou
dizer pras crianças? Que não tem mais brinquedo?
Que acabou o calçado? Que não tem mais história,
livro, desenho?

E o meu marido, o que vai fazer? Nada? Como
ele vai viver sem as garrafas, sem as latas, sem as
caixas? Vai perambular pela rua, roubar pra comer?

E o que eu vou cozinhar agora? Onde vou
procurar tomate, alho, cebola? Com que dinheiro vou
fazer sopa, vou fazer caldo, vou inventar farofa?

Fale, fale. Explique o que é que a gente vai
fazer da vida? O que a gente vai fazer da vida? Não
pense que é fácil. Nem remédio pra dor de cabeça eu
tenho. Como vou me curar quando me der uma dor no
estômago, uma coceira [...]? Vá, me fale, me diga, me
aconselhe. Onde vou encontrar tanto remédio bom?
E esparadrapo e band-aid e seringa?

O povo do governo devia pensar três vezes
antes de fazer isso com chefe de família. Vai ver que
eles tão de olho [...] aqui. Nesse terreno. Vai ver que
eles perderam alguma coisa. É. Se perderam, a gente
acha. A gente cata. A gente encontra. Até bilhete de
loteria, lembro, teve gente que achou.

. Vai ver que é isso,
descobriram que lixo dá lucro, que pode dar sorte,
que é luxo, que lixo tem valor.

Por exemplo, onde a gente vai morar, é? Onde
a gente vai morar? Aqueles barracos, tudo ali em
volta do lixão, quem é que vai levantar? [...] Esse
negócio de prometer casa que a gente não pode
pagar é balela, é conversa pra boi morto. Eles jogam
a gente é num esgoto. Pr'onde vão os coitados
desses urubus?Acachorra, o cachorro?

[...] Isso tudo aqui é uma festa. Os meninos, as
meninas naquele alvoroço, pulando em cima de
arroz, feijão. Ajudando a escolher. A gente já conhece
o que é bom de longe, só pela cara do caminhão. Tem
uns que vêm direto de supermercado, açougue. Que
dia na vida a gente vai conseguir carne tão barato?
Bisteca, filé, chã-de-dentro – o moço tá servido?
Amoça?

Os motoristas já conhecem a gente. Têm uns
que até guardam com eles a melhor parte. É coisa
muito boa, desperdiçada. Tanto povo que compra o
que não gasta – roupa nova, véu, grinalda. [...]
Agora, o que deu na cabeça desse povo? A gente
nunca deu trabalho. A gente não quer nada deles que
não esteja aqui jogado, rasgado, atirado. A gente não

Muribeca

Vai ver que é
isso, coisa da Caixa Econômica

quer outra coisa senão esse lixão pra viver. Esse lixão
para morrer, ser enterrado. Pra criar os nossos filhos,
ensinar o nosso ofício, dar de comer. Pra continuar na
graça de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não faltar
brinquedo, comida, trabalho.

Não, eles nunca vão tirar a gente deste lixão.
Tenho fé em Deus, com a ajuda de Deus eles nunca
vão tirar a gente deste lixo.Eles dizem que sim, que
vão. Mas não acredito. Eles nunca vão conseguir tirar
a gente deste paraíso.
FREIRE, Marcelino. . Cotia:Ateliê, 2000. p. 23-5.Angu de sangue

Sobre o texto leia as afirmativas a seguir.

I. A frase que inicia o texto expressa uma ideia
contrária ao senso comum, por isso provoca
estranhamento.

II. Não há trechos em que descreve o protagonista:
o leitor o conhece apenas por sua fala.

III. A presença dos interlocutores é concretizada no
texto, através das reações que a fala da
personagem provoca.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) I.
B) I e II.
C) I e III.
D) II e III.
E) III.

Questão 01

Releia:

“E por que é que agora querem tirar ele da
gente?”

“Agora, o que deu na cabeça desse povo?”

Pela leitura dessas frases, tem-se a indicação de que:

A) o fato de os produtos virem do lixo interfere no
aproveitamento deles pelos moradores do lixão.

B) o lixão a céu aberto polui o ambiente, causando
danos graves e/ou irreversíveis ao ambiente e à
saúde.

C) foi tomada alguma medida quanto ao lixão de que
trata o texto.

D) os lixões não têm utilidade, não servem para
nada.

E) as pessoas veem o lixão como um “paraíso”, pois
é dele que tiram seu sustento.

Questão 02
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Na frase, “E por que é que agora querem tirar ele da
gente?” há, de acordo com a norma culta, um
problema de:

A) mau emprego do pronome oblíquo.
B) falta de concordância adequada.
C) ausência de pontuação correta.
D) inadequação vocabular.
E) emprego incorreto de forma verbal.

Questão 05

Em “O que é QUE eu vou dizer pras crianças?”, o
componente destacado é um(a):

A) pronome apassivador.
B) conjunção subordinativa.
C) partícula expletiva.
D) pronome relativo.
E) pronome interrogativo.

Questão 06

“A gente não quer outra coisa senão esse lixão pra
viver. Esse lixão para morrer, ser enterrado. Pra criar
os nossos filhos, ensinar o nosso ofício, dar de comer.
Pra continuar na graça de Nosso Senhor Jesus
Cristo. Não faltar brinquedo, comida, trabalho.”

Afrase “Agente não quer outra coisa senão esse lixão
pra viver. Esse lixão para morrer”, como efeito
expressivo, mostra o(a):

A) uso de linguagem denotativa.
B) presença de ideias opostas.
C) ênfase na ação de viver.
D) tendência ao exagero.
E) invocação de elemento personificado.

Questão 07

“A gente já conhece o que é bom de longe, só pela
cara do caminhão.”

A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos
gramatical, sintático e semântico, analise as
afirmativas a seguir.

I. o pronome O é substantivo demonstrativo e
assume a função de objeto direto da primeira
oração.

II. DE LONGE adquire valor de temporalidade.

III. QUE, dentro da oração a que pertence, assume
papel de objeto direto.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):

A) I.
B) II.
C) I e III.
D) I e II.
E) II e III.

Questão 08

Sobre os elementos destacados do fragmento “O
povo do governo devia pensar três vezes antes de
fazer isso com chefe de família.”, leia as afirmativas.

I. O verbo “dever” como auxiliar da expressão
DEVIA PENSAR está no futuro do pretérito do
modo indicativo.

II. ISSO é objeto direto da oração a que pertence.

III. DE FAMÍLIAé uma locução adjetiva.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) I.
B) II.
C) I e II.
D) I e III.
E) II e III.

Questão 03

“Não, eles nunca vão tirar a gente dESTE lixão.”
O uso da forma destacada do demonstrativo, no
contexto, se justifica porque:

A) refere-se ao tempo presente.
B) indica o que se referiu por último.
C) faz referência a ideias já introduzidas no texto.
D) localiza o lixão em relação ao emissor.
E) localiza o lixão em relação ao destinatário.

Questão 04
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Observe as formas verbais destacadas nas frases:

1. “Vá, me FALE, me diga”
2. A gente não quer nada deles que não ESTEJA

aqui jogado, rasgado, atirado.”

Sobre elas é correto afirmar que:

A) as duas formas estão no imperativo.
B) a forma 1 indica pedido e subserviência e a forma

2, dúvida.
C) as duas formas indicam possibilidade e não fato

real.
D) as duas formas pertencem ao imperativo.
E) a forma 1 indica uma posição autoritária.

Questão 09

Sobre o valor semântico da preposição destacada em
“Lixo pra poder ter sofá, costurado, cama, colchão.
ATÉ televisão.”, pode-se afirmar corretamente que:

A) indica limite no tempo.
B) assinala limite no espaço.
C) insere limite de extensão.
D) assinala ideia de inclusão.
E) assinala limite na quantidade.

Questão 10

As frases de um texto são organizadas em relações
semânticas.

No caso da frase “Como vou me curar QUANDO ME
DER UMA DOR NO ESTÔMAGO, UMA COCEIRA
[...]?”, a oração em destaque apresenta a seguinte
relação:

A) espacial.
B) explicativa.
C) temporal.
D) consecutiva.
E) concessiva.

Questão 11

De acordo com os estudos de regência verbal e com o
padrão culto da língua, o verbo destacado em
“TENHO fé em Deus.” é:

A) intransitivo.
B) transitivo direto.
C) transitivo indireto.
D) de ligação.
E) transitivo direto e indireto.

Questão 12

A elaboração do texto escrito envolve uma série de
decisões relativas ao emprego dos sinais gráficos.
No trecho “Tanto povo que compra o que não gasta –
roupa nova, véu, grinalda.”, o travessão foi usado
para:

A) apontar um aposto enumerativo.
B) indicar o discurso do narrador.
C) transcrever o discurso alheio.
D) assinalar interrupções gerais.
E) estabelecer um comentário delimitador.

“Não, eles nunca vão tirar a gente deste LIXÃO.
Tenho fé em Deus, com a ajuda de Deus eles nunca
vão tirar a gente deste LIXO.” Sobre os vocábulos
destacados, leia as afirmativas.

I. Lixão é o depósito de resíduos e, no contexto, o
sufixo perde o valor aumentativo.

II. Lixo tem duplo sentido no contexto, um deles é
miséria, degradação.

III. O s d o i s v o c á b u l o s s e a p r o x i m a m
semanticamente, mas, quanto à classe
gramatical, se distanciam.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) I e II.
B) II e III.
C) I e III.
D) I.
E) II.

-ão

Há muitos substantivos da Língua Portuguesa
formados por derivação regressiva. Assinale a
alternativa em que o vocábulo destacado contraria
esse caso.

A) “Que acabou o CALÇADO?”
B) “com a AJUDA de Deus eles nunca vão tirar a

gente deste lixo.”
C) “Esse NEGÓCIO de prometer casa”
D) “O povo do GOVERNO devia pensar três vezes.
E) “descobriram que lixo dá LUCRO.”

Questão 13

Questão 14

Questão 15
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A organização de grandes eventos sempre envolve
uma transformação da rotina do lugar em que ocorre,
como aconteceu no Brasil para a Copa do Mundo e
outras modificações estão sendo realizadas para as
Olimpíadas. Outro exemplo de atenção especial foi à
atribuída a evento recente, os Jogos Panamericanos,
realizados na cidade de:

A) Boston.
B) Ottawa.
C) Toronto.
D) Chicago.
E) Vancouver.

Questão 16 O Programme for International Student Assessment
(Pisa) – Programa Internacional de Avaliação de
Estudantes – é uma iniciativa de avaliação
comparada, aplicada a estudantes na faixa dos 15
anos, idade em que se pressupõe o término da
escolaridade básica obrigatória na maioria dos
países. O programa é desenvolvido pela OCDE
(Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico). No Brasil, o Pisa é coordenado pelo
Instituto Nacional de Estudos e pesquisas
EducacionaisAnísio Teixeira, o mesmo que coordena
outras provas como o ENEM.

Em 2015, a aplicação do Pisa abrange outras áreas
do conhecimento, como é o caso de:

A) noções de robótica.
B) competência financeira.
C) compreensão da língua inglesa.
D) interpretação de textos.
E) matemática básica.

Disponível em:<http://www.seed.se.gov.br/noticia.asp?
cdnoticia=9178> –Adaptado.

O tema do desenvolvimento sustentável já está
presente há décadas na pauta de debates de quase
todo o mundo. A questão energética está diretamente
relacionada ao desenvolvimento sustentável, já que é
parte fundamental para o crescimento econômico e
pode ser fonte de intensa degradação ambiental. No
Brasil, nos últimos meses ocorreram fatos que são
exemplos do desenvolvimento sustentável mais
equilibrado. Entre os fatos a seguir, o que promoveu o
aumento energético com base em uma fonte de
energia renovável foi:

A) aumento do consumo do gás natural explorado
na bacia de Santos.

B) inauguração de mais um grande Parque Eólico
no Rio Grande do Sul.

C) expansão das usinas termonucleares para os
estados do nordeste.

D) aumento dos investimentos para a exploração do
petróleo no Pré Sal.

E) acionamento das termoelétricas devido ao longo
período de estiagem.

O Brasil vem sofrendo os efeitos de uma crise
econômica de maneira bem intensa. Com isso uma
série de medidas são tomadas pelo governo, como é
o seguinte caso:

A) diminuição sistemática da taxa básica de juros
Selic.

B) aumento das exportações com o câmbio mais
favorável.

C) forte valorização do real frente ao dólar e ao euro.
D) corte de gastos e investimentos em diferentes

áreas.
E) fim do uso do IPCA como índice para medir a

inflação.

Nos últimos meses, a política externa entre Estados
Unidos e Cuba vem sendo reestabelecida de
diferentes maneiras. Entre os fatos a seguir, o que
marcou de maneira significativa a reaproximação
diplomática entre os dois países no mês de julho de
2015, foi a(o):

A) reabertura da embaixada cubana na cidade de
Washington.

B) apoio dos EUA à construção de usinas
termonucleares em Havana.

C) fim do embargo econômico promovido pelos
Estados Unidos.

D) realização de eleições em Cuba para a escolha
de um novo presidente.

E) assinatura de um acordo que promove a entrada
de Cuba no Nafta.

Questão 19

Questão 20

Questão 18

Questão 17

ATUALIDADES
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Segundo a Constituição Federal vigente e suas
disposições sobre direitos políticos:

A) o plebiscito é uma forma democrática de
participação popular indireta.

B) os analfabetos são elegíveis desde que maiores
e alistáveis.

C) o voto é facultativo para os maiores de dezesseis
e menores de setenta anos.

D) para concorrer a outros cargos, prefeitos devem
renunciar ao mandato três meses antes do pleito
eleitoral.

E) o voto das pessoas analfabetas, que são também
inelegíveis, é facultativo.

Questão 21 Conforme Lei nº 9.784/1999 devem ser observados
os seguintes prazos no âmbito do processo
administrativo federal:

A) quinze dias úteis de antecedência, no mínimo,
para intimar o cidadão na hipótese de solicitação
de comparecimento pessoal.

B) dez dias para manifestação do interessado após
o encerramento da instrução processual.

C) dez anos para a Administração anular os atos
administrativos de que decorram efeitos
favoráveis para os destinatários, salvo má-fé.

D) trinta dias, no máximo, para emissão de parecer
de órgão consultivo, salvo norma especial ou
necessidade de maior prazo.

E) quinze dias para interpor recurso administrativo,
contados da data da ciência ou divulgação oficial
da decisão.

Salvo hipótese de guerra, calamidade pública ou
grave perturbação da ordem interna, à exceção de
contrato administrativo não cumprido só poderá ser
alegada pelo contratado após:

A) atraso superior a noventa dias nos pagamentos
devidos pela Administração Pública em razão de
obras, serviços ou fornecimentos.

B) suspensão da execução do contrato, por ordem
escrita da Administração Pública, por mais de
sessenta dias.

C) atraso superior a sessenta dias nos pagamentos
devidos pela Administração Pública em razão de
obras, serviços ou fornecimentos.

D) suspensão da execução do contrato, por ordem
escrita da Administração Pública, por mais de
trinta dias.

E) atraso de pagamento ou suspensão da execução
do contrato em razão de obras, serviços ou
fornecimentos por mais de quinze dias.

Questão 23

Questão 22

LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Por disposição do regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, das autarquias e das
fundações públicas federais – Lei nº 8.112/1990 –,
posse e exercício, em circunstâncias normais, devem
ocorrer, respectivamente, até:

A) quinze dias contados da nomeação e trinta dias
contados da posse.

B) trinta dias contados da nomeação e trinta dias
contados da posse.

C) trinta dias contados da nomeação e quinze dias
contados da posse.

D) sessenta dias contados da nomeação e trinta
dias contados da posse.

E) dez dias contados da nomeação e um dia
contado da posse.

Questão 24

Suponha que um técnico da Secretaria Extraordinária
de Grandes Eventos, por negligência, tenha
esquecido de guardar em local seguro e apropriado
um determinado equipamento. Em razão disso, tal
bem é furtado por terceiro. Nesta hipótese, estaria
configurado o crime de:

A) corrupção passiva.
B) prevaricação.
C) condescendência criminosa.
D) peculato culposo.
E) facilitação de descaminho.

Questão 25
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Sobre o Press Release, pode-se afirmar que deve
respeitar os seguintes pontos, EXCETO:

A) ser redigido com palavras simples, frases e
parágrafos curtos.

B) primar pela clareza, concisão e correção
gramatical.

C) destacar datas e locais dos eventos divulgados.
D) não ter limite de páginas.
E) trazer o logotipo da assessoria e da organização.

Questão 26 Na hora de escrever uma matéria, o jornalista deve
pensar que está escrevendo para diferentes tipos de
leitores ao mesmo tempo. Uma técnica bastante
utilizada é a pirâmide invertida. Ela é adequada pois:

A) o limite entre um lide atraente e uma escrita
prolixa e repetitiva é tênue.

B) auxilía o repórter a fugir do óbvio, tornando a
leitura mais dinâmica.

C) a narrativa noticiosa não se estrutura a partir da
ordem cronológica dos acontecimentos.

D) permite que o autor adeque as informações ao
seu estilo textual.

E) temporiza e situa o acontecimento, antes de
apresentar mais detalhes sobre o fato ocorrido.

Em “Isto é tudo: ele estava triste.”, há um exemplo de
mecanismo coesivo, denominado:

A) anáfora.
B) catáfora.
C) metáfora.
D) hipônimo.
E) nomalização.

A comunicação organizacional estuda como se
processa o fenômeno comunicacional dentro das
organizações, no âmbito da sociedade global.

Neste âmbito, é possível afirmar que:

A) com a evolução e a sofisticação da área de
comunicação, ela foi deixando de ser parte do
cotidiano das empresas, sendo incorporada aos
serviços das agências de publicidade e
assessorias de imprensa.

B) a comunicação interna facilita e substitui o
funcionamento da comunicação no sistema
organizacional, por meio de seus fluxos, níveis e
redes.

C) na comunicação interna adequada, os
funcionários devem ser vistos como clientes
internos e tratados como tal.

D) a comunicação institucional é a responsável
direta pelo resultado comercial e de vendas de
uma organização.

E) a comunicação administrativa permite viabilizar
todo o sistema organizacional, por meio de uma
confluência de fluxos e redes.

Sobre o instrumento conhecido como clipping, pode-
se afirmar que:

I. reúne matérias veiculadas, de interesse do
assessorado.

II. ajuda a avaliar a exposição dos concorrentes e
do setor de atuação, evidencia a imagem do
cliente na mídia, com as devidas percepções de
quando e por que ela se altera.

III. é exclusivamente uma atividade de coleta de
textos. Atualmente, é a automática operação de
recorte e colagem de palavras.

Está correto o que se afirma apenas em:

A) I.
B) II.
C) III.
D) I e II.
E) I e III.

Questão 29

Questão 31

Questão 30

Questão 27

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

“Ajuda o porta-voz a não cair nos artifícios que os
repórteres usam para arrancar uma informação.
Mas ajuda vários outros jornalistas a terem, durante
as entrevistas, informações transmitidas com clareza
e confiança.”

Essa descrição se refere a qual ferramenta
jornalística?

A) Media Training
B) Press Release
C) Mailing List
D) Follow Up
E) Workshop

(MAFEI, Maristela)

Questão 28
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Sobre os benefícios da realização de pesquisas
antes de entrevistas, pode-se afirmar que:

I. possibilita o repórter a realizar uma nova
abordagem sobre o tema proposto.

II. possibilita uma abordagem mais profunda do
tema e aumenta o número de perguntas ao
entrevistado, fazendo com que a entrevista seja
mais longa.

III. elimina assuntos abordados em exaustão.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) I.
B) II.
C) III.
D) I e II.
E) I e III.

Questão 33

É o conteúdo dos textos principais sobre o
assessorado, o conjunto de informações básicas
sobre sua performance, sua atividade, seu histórico e
outros. São informações padronizadas para serem
distribuídas à imprensa nas ocasiões de coletivas,
entrevistas individuais e demais divulgações, como
material de apoio.

Essa definição se refere ao:

A) Mailing List.
B) Press Release.
C) Clipping.
D) Press Kit.
E) Follow Up.

Dentre as orientações para o texto jornalístico em
meios impressos, é correto:

A) usar parágrafos longos.
B) o uso de siglas.
C) utilizar formas discursivas de primeira pessoa.
D) buscar sínteses linguísticas.
E) evitar dividir os parágrafos em períodos.

Assinale a alternativa que possui a denominação de
um elemento estrutural da narrativa.

A) Figuratividade
B) Espaço
C) Simultaneidade
D) Metáfora
E) Predomínio de atributos

Em uma redação jornalística, as reportagens passam
por uma edição que avalia quais se encaixam no
posicionamento do veículo. Essa mesma editoria
também é encarregada de encomendar, selecionar e
publicar artigos de autores de fora da redação. Essa
função é exercida pela editoria:

A) de opinião.
B) nacional.
C) geral.
D) de cultura.
E) de esportes.

São deveres do encarregado de elaborar pautas,
EXCETO:

A) sugerir perguntas.
B) encaminhar informações complementares.
C) buscar assuntos imediatos, do dia.
D) conseguir autorizações para acesso a locais de

interesse do repórter.
E) e l abo ra r agenda com os p r i nc i pa i s

acontecimentos previstos nos fins de semana e
feriados.

Questão 36

Questão 38

Questão 37

Questão 35

Questão 34

Qual dos termos a seguir pode ser utilizado em uma
coesão sequencial frástica de causa?

A) “contudo”
B) “desde que”
C) “em razão disso”
D) ”a fim de”
E) “além disso”

Questão 32
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Toda pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade
pública, que for acusado ou ofendido em uma
publicação, tem direito à resposta. Sobre este direito,
é correto afirmar:

A) A resposta pode ser formulada pela própria
pessoa, seu representante legal ou qualquer
terceiro que se sinta ofendido.

B) A resposta deve ter dimensão igual à notícia
incriminada, garantido o mínimo de 100 linhas, no
caso de impressos.

C) A resposta deve ser formulada por escrito, dentro
do prazo de 10 dias.

D) A resposta pode vir em qualquer publicação,
desde que seja realizada pelo veículo ou agência
incriminada.

E) O pedido de resposta deve ser atendido em até
72 horas pelo veículo ou agência responsável, a
contar da notificação judicial.

Questão 40

Qual o formato editorial adequado para distribuição
em eventos temáticos, tais como seminário e feiras,
com grande circulação de pessoas, com a finalidade
de apresentar uma instituição ou seus produtos?

A) Folder
B) Folheto
C) Jornal
D) Expediente institucional
E) Revista

Em estudos qualitativos, a quantidade de dados
coletados pode ser bastante grande. Por isto, os
pesquisadores precisam tomar decisões de como
categorizar e representar os dados. Sobre esta
redução de dados, pode-se afirmar:

A) quando temas semelhantes são encontrados,
deve-se desenvolver um código semelhante para
cada um deles.

B) a codificação eletrônica é mais ágil, facilitando a
comparação, mas traz dados mais superficiais.

C) as anotações de campo devem ser descartadas
logo assim que os dados forem inseridos no
banco de dados.

D) as porções de transcrições que não contenham
informações relevantes devem ser catalogadas e
receber um código apropriado.

E) na categorização, os pesquisadores dividem as
seções da transcrição em categorias e rótulos.

São deveres do jornalista, EXCETO:

A) divulgar todos os fatos que sejam de interesse
público.

B) submeter-se às diretrizes contrárias à divulgação
correta da informação.

C) lutar pela liberdade de pensamento e expressão.
D) prestigiar as entidades representativas e

democráticas da categoria.
E) respeitar o direito à privacidade do cidadão.

Questão 43

Questão 42

Questão 41

Um artigo é um tipo de texto jornalístico que se
caracteriza por:

A) texto opinativo que reflete o ponto de vista
assumido pelo veículo de comunicação.

B) texto que apresenta análise e crítica sobre
determinada obra cultural-científica.

C) breve texto de perfil noticioso, geralmente
composto de um único parágrafo.

D) relato de maior densidade e profundidade que a
notícia, de caráter investigativo.

E) texto assinado, que reflete a opinião do autor a
respeito de algum fato ou tema da atualidade.

Questão 39
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O funcionalismo pode ser compreendido como uma
corrente teórica, com base no pensamento
sociológico, no qual os processos sociais são
estruturados em sistemas. Sobre essa vertente,
pode-se afirmar:

I. Nesse ambiente social, a comunicação adquire
um papel dispensável para a troca de
informações, na indicação das posturas e
condutas de convívio social, e estabelecer
relacionamentos entre os atores sociais.

II. Amídia funciona como um vigilante

III. Ao relevar tudo o que pode ser uma ameaça ao
sistema de valores de uma sociedade, e dessa
forma, as pessoas podem conviver naturalmente
frente aos problemas sociais que possam
acontecer.

IV. Torna duvidosa a capacidade do ser humano em
apreender, criar, transmitir e entender que as
convenções utilizadas na comunicação é
condição básica para a transformação e
evolução positiva da sociedade.

Está correto o que se afirma somente em:

A) I.
B) II.
C) III.
D) I e II.
E) I e III.

Questão 44

Em um relatório de pesquisa, qual a parte que tem
como função comunicar e discutir os dados
recolhidos durante a pesquisa, ou seja, os resultados
da mesma?

A) Índice
B) Prefácio
C) Desenvolvimento
D) Introdução
E) Conclusão

Questão 46

A hipótese dos usos e das gratificações traz como
grande diferença:

A) a afirmação de que a teoria da informação deve
ser deixada de lado, e que a comunicação deve
ser vista e observada a partir de um modelo
circular.

B) a investigação da apropriação que os indivíduos
fazem das mensagens recebidas dos veículos,
encarando o receptor como um agente ativo.

C) a relação aprendizagem/herança, na qual a
intenção é descobrir se o indivíduo herda a sua
estrutura cognitiva por meio de atributos
genéticos, ou se isso depende da interação com
o meio social.

D) a valorização por determinada informação e o
descarte de outra frente às inúmeras divulgadas
pelos diversos veículos de comunicação.

E) as perturbações psíquicas que remetem a
perturbações da comunicação do indivíduo com
o seu meio, logo o comportamento humano é
influenciado e pode ser uma indicação do meio
social em que está inserido.

Questão 45

A realização de uma sondagem obedece vários
passos. O primeiro deles é:

A) definição de amostra.
B) elaboração de questionário.
C) tratamento dos dados.
D) definição de unidades.
E) aplicação dos questionários.

Questão 47
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No âmbito da comunicação organizacional, são
barreiras semânticas as(os):

A) que são relacionadas a problemas genéticos ou
de má-formação dos órgãos vitais da fala.

B) preconceitos e estereótipos que fazem com que a
comunicação fique prejudicada.

C) que ocorrem devido a barulho, ambientes e
equipamentos inadequados.

D) que decorrem da forma como as organizações
atuam e processam as informações.

E) decorrentes do uso inadequado de termos não
comuns ao receptor.

Questão 51

Quais são as cores que compõem a Escala Europa?

A) Ciano, magenta, amarelo e preto
B) Vermelho, verde e azul
C) Preto e branco
D) Vermelho, verde e azul violeta
E) Mistura de até 2 cores da escala Pantone

O aproveitamento do papel tem impacto direto no
custo de impressão de um material gráfico. Portanto,
é recomendável estipular o formato do material a ser
impresso de acordo com a área útil de impressão do
papel que dará entrada na máquina de impressão.
Este cálculo deve ser feito subtraindo quantos
centímetros de cada uma das dimensões da folha?

A) 3 cm
B) 4 cm
C) 5 cm
D) 2,5 cm
E) 6 cm

Questão 54

Questão 53

No mix da comunicação organizacional integrada,
a ferramenta que faz parte da comunicação
mercadológica é:

A) relações públicas.
B) jornalismo empresarial.
C) feiras e exposições.
D) editoração multimídia.
E) assessoria de imprensa.

Questão 52

Observe a figura a seguir.

Através dela, pode ser representada qual hipótese
dos efeitos sociais da comunicação?

A) Agulha hipodérmica
B) Efeitos limitados da comunicação
C) Intervalo do conhecimento
D) Teoria da Cultivação de Gerbner
E) Fluxo em duas etapas

É um eixo central no âmbito da comunicação pública:

A) imprensa.
B) sociedade.
C) ambiente interno.
D) ouvidoria social.
E) formadores de opinião.

No âmbito Modernismo x Pós-Modernismo, qual dos
argumentos a seguir exemplifica uma crítica da Pós-
Modernidade em relação à Modernidade?

A) Só o conhecimento escolar é considerado válido.
B) Arazão é o princípio e o critério das coisas.
C) O conhecimento leva o ser humano à felicidade.
D) Ademocracia como forma de governo racional.

O trabalhador não é mais um servo da gleba.E)

Questão 48

Questão 50

Questão 49
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Aimportância do efeito de profundidade de campo em
uma fotografia é:

A) proteger a câmera da luz.
B) controlar o tempo de exposição do filme ou do

sensor digital.
C) dar à foto sensação de tridimensionalidade.
D) compensar a falta de luz.
E) permitir a entrada de luz para sensibilizar o

sensor ou o filme.

Questão 58

Observe a foto a seguir.

Ela representa qual tipo de composição fotográfica?

A) Simétrica
B) Sobreposição
C) Radial
D) Sombras
E) Horizontal

Questão 59

É considerado um argumento dissertativo:

A) ponto de vista.
B) lógica.
C) abordagem temática.
D) testemunhos.
E) referências.

Quem é o jornalista responsável, em um veículo, pela
organização gráfica do jornal a partir do projeto
gráfico genérico ou de cada editoria?

A) Editor
B) Diretor de redação
C) Artista gráfico
D) Diagramador
E) Fotógrafo

Sobre Opinião Pública, observe as afirmações a
seguir.

I. A opinião pública de uma organização é
continuamente influenciada por fatores sobre os
quais a organização não exerce nenhum
controle.

II. Aaplicação da pesquisa de opinião pública segue
parâmetros distintos da metodologia da pesquisa
científica.

III. As pesquisas de opinião pública se isentam da
apresentação de um relatório final, análise e
interpretação.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) I.
B) II.
C) III.
D) I e II.
E) I e III.

Questão 55

Questão 56

Questão 57
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Observe as fotos a seguir.

Sendo X a foto à esquerda e Y a foto à direita,
pode-se afirmar que a foto:

A) X foi tirada com uma velocidade maior que a
foto Y.

B) Y foi tirada com uma abertura menor que a foto X.
C) X tem foi tirada em um momento com menos

incidência de luz.
D) Y foi tirada com uma velocidade e abertura maior

que a foto X.
E) X foi tirada com uma velocidade e abertura maior

que a foto Y.

Questão 60


