CADERNO: 2

RELAÇÕES PÚBLICAS
CÓDIGO: NS-38
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 - A duração das provas será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo de
preenchimento do Cartão de Respostas.
2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela
não retornar, será eliminado.
3 - Os 3 (três) últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na
sala até que todos tenham finalizado suas provas e somente poderão sair
juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
4 - O candidato NÃO poderá levar o seu Caderno de Questões (Provas
Objetivas) e NÃO poderá copiar o gabarito (assinalamentos). A imagem
do seu Cartão de Respostas será disponibilizada na página do concurso
em http://concursos.biorio.org.br na data prevista no cronograma.

AGENDA
l
l
l
l
l

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

l

1 - Confira atentamente se este Caderno de Questões (Provas), que
contém 50 (cinquenta) questões objetivas, está completo.
2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e somente
uma correta.
3 - Confira se os seus dados pessoais, o cargo escolhido, indicados no cartão
de respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a
conferência, você deve assinar o cartão de respostas no espaço apropriado.
4 - Confira atentamente se o cargo e o número do caderno que estão
no caderno de questões é o mesmo do que consta em seu cartão de
respostas e na etiqueta com seus dados colada na mesa/cadeira onde
foi designado para sentar. Se notar qualquer divergência, notifique
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.
5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, amassado,
dobrado nem manchado.
6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada
errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.
7 - No decorrer da prova objetiva o fiscal de sala irá colher a sua digital no
selo que está no seu cartão de respostas.
8 - O fiscal de sala não poderá prestar qualquer esclarecimento sobre o
conteúdo da prova. Caso discorde de qualquer questão o candidato
deverá entrar com recurso administrativo contra as questões na data
prevista no cronograma.

l
l

l
l
l
l

l
l
l

06/12/2015 (Manhã e Tarde), PROVAS
OBJETIVAS/RECEBIMENTO DE TITULOS.
07/12/2015, Divulgação do Gabarito Preliminar
das Provas Objetivas/Exemplares das Provas.
10/12/2015, Disponibilização das Imagens
dos Cartões Respostas das Provas Objetivas.
11/12 e 14/12/2015, Interposição de Recursos
contra as questões das Provas Objetivas.
23/12/2015, Divulgação dos Gabaritos
Definitivos das Provas Objetivas.
23/12/2015, Resultado do Recurso contra
as questões das Provas Objetivas.
29/12/2015, Divulgação Relação Preliminar
das Notas das Provas Objetivas.
05/01 a 06/01/2016, Interposição de
Recursos contra a Relação Preliminar de
Notas da Prova Objetiva.
07/01/2016, Resultado do Recurso contra a
Relação Preliminar de Notas da Prova Objetiva.
07/01/2016, Divulgação da Relação Final
das Notas das Provas Objetivas.
16/01/2016, Relação dos candidatos que
terão os seus títulos analisados.
18/01 a 19/01/2016, Interposição de
Recursos contra a Relação Preliminar de
Notas da Avaliação de Títulos.
25/01/2016, Resultado do Recurso contra as
Notas Preliminares da Avaliação de Títulos.
25/01/2016, Divulgação da Relação Final
das Notas da Avaliação de Títulos.
26/01/2016, Resultado Final do Concurso.

INFORMAÇÕES:
l Tel: (21) 3525-2480 das 09 às 18h
l Internet: http://concursos.biorio.org.br
l E-mail: ifrj2015@biorio.org.br
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 3

O título dado ao texto – Saltando as muralhas da Europa –
representa:

TEXTO

(A) uma crítica aos imigrantes que não respeitam as leis
internacionais.
(B) uma referência a uma ameaça à segurança da União
Europeia.
(C) uma alusão à dificuldade da Europa em aceitar refugiados.
(D) um elogio à política alemã de aceitar imigrantes e refugiados.
(E) uma indicação das dificuldades dos refugiados diante de
dificuldades políticas.

SALTANDO AS MURALHAS DA EUROPA
De um lado está a Europa da abundância econômica e
da estabilidade política. De outro, além do Mediterrâneo,
uma extensa faixa assolada pela pobreza e por violentos
conflitos. O precário equilíbrio rompeu-se de uma vez
com o agravamento da guerra civil na Síria. Da Síria,
mas também do Iraque e do Afeganistão, puseram-se
em marcha os refugiados. Atrás deles, ou junto com
eles, marcham os migrantes econômicos da África e da
Ásia. No maior fluxo migratório desde a Segunda Guerra
Mundial, os desesperados e os deserdados saltam as
muralhas da União Europeia.
Muralhas? Em tempos normais, os portais da União
Europeia estão abertos para os refugiados, mas fechados
para os imigrantes. Não vivemos tempos normais. Os
países da Europa Centro-Oriental, Hungria à frente,
fazem eco à xenofobia da extrema-direita, levantando
as pontes diante dos refugiados. Vergonhosamente, a
Grã-Bretanha segue tal exemplo, ainda que com menos
impudor.
A Alemanha, seguida hesitantemente pela França,
insiste num outro rumo, baseado na lógica demográfica
e nos princípios humanitários. Angela Merkel explica
a seus parceiros que a Europa precisa agir junta para
passar num teste ainda mais difícil que o da crise do
euro. “O futuro da União Europeia será moldado pelo
que fizermos agora, alerta a primeira-ministra alemã.
(Mundo, outubro 2015)

QUESTÃO 4

“De um lado está a Europa da abundância econômica e da
estabilidade política. De outro, além do Mediterrâneo, uma
extensa faixa assolada pela pobreza e por violentos conflitos”.
Esse primeiro período do texto se estrutura:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a partir da antítese de elementos diversos.
no confronto entre duas épocas de valores distintos.
com base na comparação de duas civilizações diferentes.
com fundamento na oposição política e religiosa.
na semelhança entre regiões europeias, africanas e asiáticas.

QUESTÃO 5

De alguns segmentos do texto o leitor pode fazer uma série de
inferências. A inferência inadequada do segmento “O precário
equilíbrio rompeu-se de uma vez com o agravamento da guerra
civil na Síria” é:

QUESTÃO 1

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

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

O segmento do texto em que predomina uma visão objetiva é:

“Em tempos normais, os portais da União Europeia estão
abertos para os refugiados, mas fechados para os imigrantes”.
Entre “refugiados” e “imigrantes” há uma diferença:
econômica e religiosa.
religiosa e política.
política e causal.
causal e social.
social e econômica.

QUESTÃO 6

(A) “A Alemanha, seguida hesitantemente pela França, insiste
num outro rumo, baseado na lógica demográfica e nos
princípios humanitários”.
(B) “Angela Merkel explica a seus parceiros que a Europa
precisa agir junta para passar num teste ainda mais difícil
que o da crise do euro”.
(C) “Os países da Europa Centro-Oriental, Hungria à frente,
fazem eco à xenofobia da extrema-direita, levantando as
pontes diante dos refugiados”.
(D) “Vergonhosamente, a Grã-Bretanha segue tal exemplo,
ainda que com menos impudor”.
(E) “No maior fluxo migratório desde a Segunda Guerra
Mundial, os desesperados e os deserdados saltam as
muralhas da União Europeia”.

QUESTÃO 2

O autor do texto mostra um conjunto de posições políticas; o
posicionamento que não é defendido no texto é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

já havia uma guerra civil na Síria há algum tempo.
existia um tênue equilíbrio nas tensões da região.
haviam ocorrido rompimentos em países do local referido.
a guerra civil na Síria envolvia outros países vizinhos.
um conflito interno de um país pode afetar nações
próximas.

favorável à política adotada pela Alemanha.
oposta ao posicionamento da Inglaterra.
condenatória dos imigrantes e favorável aos refugiados.
contrária aos políticos da extrema-direita.
irônica em relação à posição da França.
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QUESTÃO 7

matter is that there all are kinds of jobs available and just
because you don’t get this job promotion doesn’t mean
that you will never get one. In addition, people change
jobs all the time, and you always have that option of going
elsewhere if you are unhappy at your present location.

Xenofobia significa “aversão pelo estrangeiro”; a palavra abaixo
cuja explicação etimológica está correta é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

fotofobia / aversão por fotografias.
acrofobia / aversão por locais altos.
aerofobia / aversão por viagens aéreas.
homofobia / aversão ao gênero humano.
tanatofobia / aversão por doenças.

Remember that no one can predict the future with
one hundred percent certainty. Even if the thing that
you feared does happen there are circumstances and
factors that you can’t predict which can be used to your
advantage. […] Remember: We may be ninety-nine
percent correct in predicting the future, but all it takes is
for that one percent to make a world of difference.

QUESTÃO 8

“O futuro da União Europeia será moldado pelo que fizermos”;
a forma inadequada da correspondência entre os tempos
verbais sublinhados é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(http://bprschicago.org/how-to-deal-with-the-stress-and-anxieties-in-thepublic-relations-industry-2/)

seria/fizessem.
é/fazem.
era/faziam.
fora/fizeram.
foi/façam.

QUESTÃO 9

As regards the content of the text, analyse the assertions
below:
I - One way of administering stress is to do the task all at once
and finish it up as fast as possible.
II- Upcoming situations cannot be wholly anticipated and
controlled.
III- One should ask questions on thoughts that may cause
anxiety.
IV- Even if unhappy with a job, one should keep it as jobs are
hard to obtain.

LÍNGUA INGLESA
TEXT 1
How to Deal with the Stress and Anxieties in
the Public Relations Industry

Choose the correct answer:

Stress and anxiety are very common in today’s public
relations industry. As a result, here is a list of techniques
that a person can use to help manage the daily stresses
and anxieties of their public relations industry profession.

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

Sometimes, we get stressed when everything happens all
at once. When this happens, a person should take a deep
breath and try to find something to do for a few minutes
to get their mind off of the problem. A person could take
a walk, listen to some music, read the newspaper or do an
activity that will give them a fresh perspective on things.

only I and II are correct.
only I and III are correct.
only II and III are correct.
only II and IV are correct.
only III and IV are correct.

QUESTÃO 10

The verb phrase in “a person should take a deep breath”
implies:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

When facing a current or upcoming task at your job that
overwhelms you with a lot of anxiety, divide the task
into a series of smaller steps and then complete each
of the smaller tasks one at a time. Completing these
smaller tasks will make the stress more manageable and
increases your chances of success.

advice.
ability.
obligation.
permission.
possibility.

QUESTÃO 11

When a person is “fearful”, this person is:

Challenge your negative thinking with positive statements
and realistic thinking. When encountering thoughts that
make you fearful or depressed, challenge those thoughts
by asking yourself questions that will maintain objectivity
and common sense. For example, you are afraid that if
you do not get that job promotion then you will be stuck
at your job forever. This depresses you; however your
thinking in this situation is unrealistic. The fact of the

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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sad.
sorry.
brave.
afraid.
regretful.
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QUESTÃO 12

QUESTÃO 14

The verb in “When encountering thoughts” can be replaced
without change in meaning by:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

The word “barely” in “has barely changed” can be replaced by:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

coming in.
coming out.
coming back.
coming round.
coming across.

TEXT 2

wholly.
usually.
scarcely.
recurrently.
sufficiently.

QUESTÃO 15

Mark the statements below as TRUE (T) or FALSE (F), according
to the information in the text:

Women in Computing

( ) Specialists are worried about the low wages women get in
computing and engineering.
( ) “SheEO” aims at assisting women who want to engage in
the world of business.
( ) The position of women in the technological world today
poses no threats for the next generation.
The statements are, respectively:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(http://static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/Pix/
pictures/2013/3/19/1363705626950/women-at-computers-003.jpg
accessed October 26th, 2015)

The Next Generation

QUESTÃO 16

Technology is rapidly evolving, but the low number
of women in computer science and engineering
remains stagnant and experts say that this could
have major implications for the future.
“Computing is at the heart of everything,”
says Dr. Telle Whitney, CEO of the Anita Borg
Institute and co-founder of Grace Hopper
Celebration. “To be missing half the population is
a significant loss to our world.
In 2014, women made up only 22 percent of
the science, technology, engineering, mathematics,
and computer science (STEM) workforce. The
number of Canadian women working in STEM fields
has barely changed in the past three decades.
“Women look at the world a little differently
than men and I think we have a huge opportunity
to disrupt and play a big role in the technology
space,” says Vicki Saunders, founder of SheEO, an
initiative that supports female entrepreneurs.[…]

http://www.glasbergen.com/stress-management-cartoons/

The device being offered in the cartoon is special because it
will help the employee:

(MACLEAN’S, October 12th, 2015, p. 1)

QUESTÃO 13

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

The objective of this text is to show that women:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F – T – T.
T – F – T.
F – F – T.
F – T – F.
T – T – F.

think and act the same way men do.
should be part of technological workforce.
must be subsidized in areas like engineering.
prefer to work as leaders in non-profit organizations.
have had a widespread participation in computing sciences.
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adjust bad and good feedback.
hear all the gossip in the office.
understand different languages.
stop listening to silly comments.
keep all the noise in the office out.

RELAÇÕES PÚBLICAS

CADERNO 2

LEGISLAÇÃO E ÉTICA

QUESTÃO 20

Avalie se os Institutos Federais têm, entre outras, as seguintes
finalidades e características:

QUESTÃO 17

I.

Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos
os seus níveis e modalidades, formando e qualificando
cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos
setores da economia, com ênfase no desenvolvimento
socioeconômico local, regional e nacional.
II. Desenvolver a educação profissional e tecnológica como
processo educativo e investigativo de geração e adaptação
de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e
peculiaridades regionais.
III. Promover a integração e a verticalização da educação
básica à educação profissional e educação superior,
otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e
os recursos de gestão.
IV. Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência
de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à
preservação do meio ambiente.

A Lei nº 12.527/11 preconiza que os procedimentos nela
previstos destinam-se a assegurar o direito fundamental de
acesso à informação e devem ser executados em conformidade
com os princípios básicos da administração pública e com
as seguintes diretrizes, EXCETO UMA, que está ERRADA.
Assinale-a.
(A) Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo
como exceção.
(B) Divulgação de informações de interesse público tão
somente mediante solicitação.
(C) Utilização de meios de comunicação viabilizados pela
tecnologia da informação.
(D) Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência
na administração pública.
(E) Desenvolvimento do controle social da administração
pública.

Estão corretos:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 18

Avalie se as definições a seguir estão corretas, de acordo com
a Lei nº 12.527/11:
I.

autenticidade: qualidade da informação que pode ser
conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou
sistemas autorizados.
II. disponibilidade: qualidade da informação que tenha
sido produzida, expedida, recebida ou modificada por
determinado indivíduo, equipamento ou sistema.
III. integridade: qualidade da informação não modificada,
inclusive quanto à origem, trânsito e destino.
IV. primariedade: qualidade da informação coletada na
fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem
modificações.

QUESTÃO 21

Avalie se os objetivos dos Institutos Federais incluem ministrar,
em nível de educação superior, as seguintes modalidades de
cursos:
I.
II.

Estão corretas apenas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

I e II.
I e IV.
III e IV.
I, II e III.
II, III e IV.

III.
IV.
V.

QUESTÃO 19

Cursos superiores de tecnologia visando à formação de
profissionais para os diferentes setores da economia.
Cursos de licenciatura, bem como programas especiais
de formação pedagógica, com vistas à formação de
professores para a educação básica, sobretudo nas áreas
de língua portuguesa, ciências sociais e matemática, e
para a educação profissional.
Cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação
de profissionais para os diferentes setores da economia e
áreas do conhecimento.
Cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento
e especialização, visando à formação de especialistas nas
diferentes áreas do conhecimento.
Cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado
e doutorado que contribuam para promover o
estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e
tecnologia, com vistas no processo de geração e inovação
tecnológica.

De acordo com a Lei 11.892/2008, os Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia - Institutos Federais possuem
natureza jurídica de ____, detentoras de ____ administrativa,
patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. As
lacunas ficam corretamente preenchidas respectivamente por:

Estão corretos:

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

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

fundações públicas / autonomia.
autarquia / autonomia.
fundações públicas / dependência.
autarquia / dependência.
empresas públicas / tutela.
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I, II e III, apenas.
III, IV e V, apenas.
I, II, III e IV, apenas.
I, III, IV e V, apenas.
I, II, III, IV e V.
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QUESTÃO 22

De acordo com a Lei 8027/90, que dispõe sobre normas de
conduta dos servidores públicos civis da União, das Autarquias
e das Fundações Públicas, são faltas administrativas puníveis
com a pena de suspensão por até noventa dias, cumulada, se
couber, com a destituição do cargo em comissão, entre outras,
as seguintes, EXCETO UMA, que está ERRADA. Assinale-a.

QUESTÃO 24

Mídia extensiva é uma definição para o meio que domina as ruas
e os locais de grande fluxo de pessoas, proporciona impacto
visual por seu tamanho e amplia a visibilidade da campanha de
comunicação por estar situado em local estratégico, além de
favorecer a frequência média e a continuidade da veiculação.
Um exemplo de mídia extensiva é:

(A) retirar, sem prévia autorização, por escrito, da autoridade
competente, qualquer documento ou objeto da repartição.
(B) opor resistência ao andamento de documento, processo
ou à execução de serviço.
(C) recusar fé a documentos públicos.
(D) atuar como procurador ou intermediário junto a
repartições públicas.
(E) atribuir a outro servidor público funções ou atividades
estranhas às do cargo, emprego ou função que ocupa,
exceto em situação de emergência e transitoriedade.

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

a televisão.
o outdoor.
a televisão paga.
o jornal.
o rádio.

QUESTÃO 25

Quando uma empresa ou instituição adota a técnica de
administração que aplica planejamento mercadológico ao
seu funcionamento, com o objetivo de motivar, estimular ou
entusiasmar, de modo consciente e não apenas ocasional, aos
que participam de sua força de trabalho, ela está recorrendo à
prática de:

QUESTÃO 23

Avalie se, de acordo com a Lei 8027/90, as seguintes afirmativas
são falsas (F) ou verdadeiras (V):
 Aos casos de improbidade administrativa, insubordinação
grave em serviço e revelação de segredo de que teve
conhecimento em função do cargo ou emprego, entre
outros, aplica-se a penalidade de demissão.
 Constitui infração grave, passível de aplicação da pena
de demissão, a acumulação remunerada de cargos,
empregos e funções públicas, vedada pela Constituição
Federal, estendendo-se às autarquias, empresas públicas,
sociedades de economia mista da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, e fundações mantidas
pelo Poder Público.
 Os servidores públicos civis são obrigados a declarar, no
ato de investidura e sob as penas da lei, quais os cargos
públicos, empregos e funções que exercem, abrangidos
ou não pela vedação constitucional, devendo fazer prova
de exoneração ou demissão, na data da investidura, na
hipótese de acumulação constitucionalmente vedada.

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

QUESTÃO 26

A multiplicação de plataformas comunicacionais em uma
velocidade que desafiaria o poder de imaginação dos
mais criativos pensadores dos últimos séculos acentuou,
nas corporações, a necessidade de estabelecer níveis de
organização cada vez mais sofisticados. O planejamento das
ações de comunicação se constitui hoje em uma condição
fundamental para qualquer iniciativa no âmbito das empresas.
Entre as alternativas listadas abaixo, aponte a que NÃO faz parte
da montagem de um projeto de planejamento estratégico de
comunicação.

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

comunicação externa.
comunicação interna.
endomarketing.
marketing de relacionamento.
trading marketing.

V, V e V.
V, F e F.
F, V e F.
F, V e V.
F, F e V.

(A) estabelecer o objetivo comunicacional para a organização,
qualquer que seja a natureza de sua atividade.
(B) promover o levantamento de informações da organização
com a devida análise de seu posicionamento no mercado
e o diagnóstico de seus pontos fortes e fracos.
(C) evitar, em um primeiro momento, qualquer relacionamento
com agentes externos, como profissionais de imprensa, de
modo a manter o planejamento isento de influências que
venham a comprometê-lo.
(D) produzir planos de ação que venham a nortear o trabalho
a ser implementado.
(E) promover a constante avaliação dos resultados obtidos,
a fim de alcançar os objetivos do planejamento no prazo
determinado.
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QUESTÃO 29

A exemplo de qualquer pessoa que procure ser bem aceita
na sociedade, as corporações precisam desenvolver posturas
positivas que conquistem e consolidem sua imagem diante
do público que pretende atingir. Esse esforço engloba o
relacionamento adequado de seus funcionários com o público
e uma atuação profissional pautada por princípios éticos, aliada
à correta percepção de sua influência na vida das comunidades
nas quais atua. Nesse sentido, pode-se dizer que a afirmativa
mais adequada na descrição dos objetivos das atividades de
Relações Públicas é:

Apontada como uma poderosa ferramenta para que as
empresas possam dialogar com a sociedade, a comunicação
externa é um instrumento fundamental para construir e
edificar a imagem empresarial. A constatação faz dela,
como política de comunicação clara e definida, um fator
estratégico para o sucesso da corporação. No entanto, nem
todos os integrantes de uma empresa reconhecem o papel da
comunicação externa e, de forma consciente ou inconsciente,
colocam obstáculos para sua realização. Aponte a alternativa
que constitui um desses obstáculos no desenvolvimento de
uma política de desenvolvimento da comunicação externa por
uma companhia.

(A) buscar a conscientização de todos da empresa sobre o
papel e a responsabilidade que tem por seu conceito junto
à opinião pública.
(B) promover junto a cada funcionário um espírito de
competitividade que o leve a exaltar as qualidades da
empresa na constante comparação com suas concorrentes.
(C) ajudar a diretoria a remover qualquer resquício de situações
do passado cuja lembrança venha a comprometer sua
aceitação perante o público no presente.
(D) intensificar ações de modo a estreitar as relações de seus
assessorados com a classe política do país onde atua, de
modo a ampliar sua atuação no âmbito do poder público.
(E) incentivar o relacionamento do comando da empresa com
os ocupantes dos cargos executivos na mídia por meio de
um tratamento especial, de forma a conquistar espaços
generosos sem a necessidade de comercializá-los.

(A) a consciência por parte das equipes de que a corporação
precisa respeitar o direito democrático e universal à
informação.
(B) o entendimento por parte dos empregados e executivos
sobre o dever de informar à sociedade sobre suas
atividades.
(C) a percepção de que a informação tem valor estratégico
para a empresa e faz parte do negócio.
(D) o temor de funcionários dos mais diferentes níveis
hierárquicos de que a divulgação de determinadas
informações pode prejudicá-los.
(E) o incentivo às mudanças na mentalidade dos empregados
e na própria cultura da empresa a fim de torná-la mais
transparente para a sociedade.

QUESTÃO 28

QUESTÃO 30

Os mais recentes estudos acadêmicos demonstram preocupação
especial com a avaliação dos projetos desenvolvidos no âmbito
das Relações Públicas. Um dos pensamentos difundidos na
questão é o de que assim como o planejamento estratégico
em Relações Públicas e Comunicação Organizacional deve ter
objetivos e metas previamente estabelecidos, a avaliação deve
se preocupar em alcançar resultados, aplicando instrumentos
e técnicas específicas, capazes de mensurar resultados,
verificando se os objetivos traçados inicialmente foram
atingidos. Avalie se os procedimentos que devem ser adotados
em um processo de avaliação da atuação das Relações Públicas
a seguir são falsos (F) ou verdadeiros (V):

Assim como acontece na maioria das carreiras, o profissional
de Relações Públicas também está submetido a um Código
de Ética que norteia sua atividade, bem com suas relações
com o empregador, clientes, colegas e entidades de classe. O
documento também impõe restrições a sua atuação. Entre as
alternativas abaixo, aponte a atitude que NÃO é coibida pelo
Código de Ética das Relações Públicas.
(A) utilizar qualquer método, meio ou técnica para criar
motivação inconsciente que, privando a pessoa de seu
livre arbítrio, tire dele a responsabilidade de seus atos.
(B) desviar para atendimento particular próprio, com
finalidade lucrativa, clientes que tenham atendido em
virtude de sua função técnica em organizações diversas.
(C) disseminar informações falsas ou enganosas ou permitir a
difusão de notícias que não possam ser comprovadas por
meio de fatos conhecidos e demonstráveis.
(D) admitir práticas que possam levar a corromper ou a
comprometer a integridade de canais de comunicação ou
exercício da profissão.
(E) assumir responsabilidades somente por tarefas para as
quais esteja capacitado, reconhecendo suas limitações e
renunciando a trabalho que possa ser por elas prejudicado.

 É necessário mapear os imprevistos que afetaram a ação e
comprometeram seu êxito.
 Verificar se houve o correto atendimento ao orçamento
apresentado.
 Questionar o que se pode fazer para tornar mais bem
sucedidas ações semelhantes que venham a ser adotadas
no futuro.
 Identificar falhas humanas ao longo do processo e sugerir
punições aos responsáveis.
Os procedimentos são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V – V – V – V.
V – V – V – F.
F – V – F – V.
V – F – F – V.
F – F – F – V.
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QUESTÃO 31

QUESTÃO 33

Entre suas definições mais recorrentes, a identidade
institucional é apontada como o conjunto de características
próprias e exclusivas de uma organização, o que acaba refletindo
sua personalidade. Ela é planejada de forma a permitir que
tal personalidade adicione um valor à empresa. Com base
nas afirmações abaixo, aponte a sequência que expressa
mais adequadamente os princípios que contribuem para a
construção da identidade institucional de uma corporação ou
órgão público.
I.

II.

III.

IV.

V.

Ao longo dos últimos dez anos, poucas instituições suscitaram
tantas críticas e reflexões como a imprensa, seu poder e sua
influência sobre a sociedade. Desde as discussões sobre sua
regulamentação, defendida por integrantes do governo, até o
questionamento sobre seu comportamento, evidenciado nas
manifestações de 2013, a atuação da mídia tornou-se tema
de debate permanente em diferentes fóruns de discussões.
No entanto, ela continua presente e fundamental para o
planejamento de qualquer ação no âmbito das Relações
Públicas. Nesse sentido o conhecimento do trabalho dos
profissionais de imprensa e o investimento na relação com as
instituições jornalísticas são fundamentais para a estratégia das
empresas e órgãos públicos. Com base nesses princípios, avalie
se a melhor postura a ser adotada com os representantes da
mídia inclui as seguintes recomendações:

Em uma sociedade formada por mais de uma geração
conscientizadas desde a infância sobre a importância
da conservação do planeta, uma empresa associada
ao cumprimento da legislação ambiental vai gerar,
inevitavelmente, um valor positivo associado a sua
imagem.
A identidade institucional deve ser construída quando
a empresa já se encontra consolidada junto à sociedade
como um todo. Empresas recém-criadas devem voltar
dedicação especial à observação de companhias que
apresentem estrutura definitiva para, a partir de então,
voltar-se para a criação de sua própria identidade.
Existem valores que contribuem para a formação da
identidade institucional das corporações: os intangíveis,
agregados de elementos que não podem ser observados
pelos sentidos, como eficiência e credibilidade; e os
tangíveis, que podem ser observados pelos sentidos, como
marca, logomarca e estrutura arquitetônica, entre outros.
As estratégias de personalização de uma instituição têm
que atingir um resultado, ao longo dos anos, que faça com
que qualquer cliente possa reconhecê-la entre muitas
outras.
Os aspectos positivos ou negativos fazem parte da imagem
corporativa e se refere às espécies de ideias e impressões
que as pessoas têm da organização em geral.

I.

II.

III.

IV.

A sequência correta é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I – II – III – IV.
I – III – IV – V.
II – III – IV –V.
I – II – IV – V.
I – II – III – V.

V.

QUESTÃO 32

Uma pesquisa realizada em 2011 pelo Instituto Ethos indicava
que 15% da população da cidade de São Paulo afirmava levar
em conta a reputação do fabricante antes de comprar qualquer
produto. O resultado reforça a importância do conceito entre
os consumidores, em particular, e a sociedade, em geral. Ao
investir na construção de sua reputação, a empresa costuma
esperar o reconhecimento do cidadão. Este, por sua vez,
espera diferentes qualidades da empresa, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Procure agir com cordialidade e simpatia com os repórteres
e editores dos diferentes veículos de comunicação, mesmo
que as perguntas não sejam agradáveis à instituição que
você representa.
Pelas características do trabalho nas redações, os
repórteres costumam interagir com descontração e
informalidade com seus entrevistados. Por isso, em
situações mais tensas, procure amenizar os encontros com
brincadeiras que deixem à vontade os profissionais de
imprensa, criando um clima de boa vontade em relação às
situações defendidas por você.
Por mais delicada que seja a situação de sua empresa
no momento de uma entrevista, ela não pode sair
enfraquecida em nenhum embate com representantes
da imprensa. Por isso, mesmo as perguntas mais ríspidas
devem ser respondidas no mesmo tom, para evitar
qualquer interpretação que conote uma situação de
subserviência ou inferioridade nos embates com a mídia.
O profissional de Relações Públicas precisa manter o
controle emocional em todos os contatos que mantém,
por mais delicados que se apresentem. Nos encontros com
representantes da imprensa, é comum serem identificadas
perguntas inadequadas ou sem nenhuma relação com
o tema que está sendo tratado. Mesmo nesses casos,
o repórter não deve ser interrompido até que conclua
sua pergunta. Somente depois disso o representante da
empresa deve começar a responder a pergunta.
O profissional de Relações Públicas deve evitar ao máximo
ser surpreendidos com perguntas delicadas. É fundamental
que ele se prepare para as entrevistas, anotando as
prováveis perguntas e analisando as respostas mais
apropriadas.

Estão corretas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

postura ética.
responsabilidade financeira.
compromisso social.
engajamento político.
atuação sustentável.
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I – IV – V.
I – II – III.
I – III – IV.
II – III – V.
II – III – IV.
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QUESTÃO 34

(C) dentro dos princípios que norteiam a cultura
organizacional está a comunicação formal, desenvolvida
espontaneamente através de uma estrutura mantida
fora dos canais de comunicação estabelecidos pelo
organograma das empresas.
(D) a comunicação é uma ferramenta importante, o que enseja
um uso consciente de suas possibilidades, concentradas
nos cargos com poder de decisão proporcional à escolha
das melhores estratégias comunicacionais no âmbito da
empresa.
(E) a comunicação vai ocorrer pela qualidade das relações que
se estabelecem, assim como pela credibilidade que cada
indivíduo manifesta com a organização.

(A) o envio de informações aos funcionários e colaboradores,
dizendo o que está sendo feito para solucionar a crise e o
que se espera da força de trabalho durante o período que
durar o problema.
(B) para evitar a divulgação de notícias desencontradas por
parte da mídia, a direção deve distribuir informações
internas a serem compreendidas pelos funcionários caso
venham a ser procurados por veículos de comunicação.
(C) as perguntas em torno da crise não devem ficar sem
resposta, mesmo que a empresa ainda não tenha
identificado todas as causas ou definido as providências
adequadas. Por mais sinceras que possam ser, respostas
como “eu não sei” ou “ainda estamos investigando” podem
indicar hesitação ou falta de conhecimento. Respostas
imprecisas podem ser corrigidas posteriormente.
(D) no esforço de comunicação entre a empresa e a sociedade,
devem-se utilizar todas as plataformas existentes para
atualizar a população sobre os movimentos feitos para
a resolução da crise. Nesse aspecto, as contas mantidas
pelas empresas nas mídias sociais precisam ser utilizadas
para atualização constante das informações.
(E) quando a crise envolve vítimas, o porta-voz da empresa
deve ser orientado a se colocar no lugar delas e de suas
famílias, procurando dar respostas que estejam de acordo
com as necessidades delas.

Atividade que já mereceu a criação de cursos de graduação
devido à sua importância, a organização de eventos é
uma ferramenta imprescindível ao trabalho realizado por
profissionais de Relações Públicas. Eles fazem parte da
estratégia de grandes corporações ou daquelas em processo
de desenvolvimento e são utilizados para diversos fins, como
lançamento de produtos e serviços ou a simples fidelização dos
clientes já conquistados. Dependendo do grau de sofisticação,
a preparação de um evento exige uma série de tarefas a serem
executadas pelos profissionais, entre as quais NÃO está
diretamente ligada:

Diferentes fontes classificam os planos de administração
de crises como projetos desenvolvidos por profissionais de
relações públicas e de administração de alto escalão para
reduzir os potenciais danos causados por uma crise. Eles
se referem ao fluxo de informações entre uma empresa,
seus funcionários, a mídia, ao governo, os representantes
da Justiça e o público em geral durante uma crise. Para
enfrentar situações críticas, é recomendada, em caráter
preventivo, a preparação de um Plano de Comunicação de
Crises. No entanto, quando ela ocorre, as empresas precisam
atuar rapidamente. Entre as respostas adequadas para uma
situação a serem adotadas pela empresa, com atuação direta
de seus profissionais de Relações de crise estão as propostas
abaixo, EXCETO:

QUESTÃO 36

(A) orientar constantemente os funcionários contratados para
atender aos participantes do evento.
(B) cuidar do lazer e bem-estar dos participantes e seus
familiares em programações que não estão diretamente
ligadas ao evento.
(C) supervisionar com as equipes contratadas o funcionamento
do material a ser utilizado durante o evento, como
computadores e equipamentos multimídia.
(D) realizar a apresentação de autoridades que estiverem
presentes à mesa diretora do evento.
(E) contratar serviços que poderão ser indispensáveis ao
evento, como serviços audiovisuais e de alimentos e
bebidas.

QUESTÃO 35

QUESTÃO 37

O conjunto de comportamentos, saberes e saber-fazer
característico de um grupo humano no interior de uma
organização pode ser definido como parte de uma cultura
organizacional. Ela propicia que os comportamentos que
pertencem a essa organização sejam adquiridos por meio de
um processo de aprendizagem e transmitidos ao conjunto de
seus membros. Dentro do conceito de cultura organizacional,
pode-se afirmar que:

As empresas estruturadas com base em conceitos do marketing
de relacionamento costumam manter cadastros de dados,
permanentemente atualizados, com o objetivo de analisar o
cliente, a fim de conhecê-lo e antecipar suas necessidades,
de modo a tentar supri-las sempre que for necessário. Essa
ferramenta consiste em um software criado especificamente
para esse fim, denominado:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) a comunicação deve ser complexa entre os grupos para que
se estabeleça e maximize a coordenação e a cooperação.
(B) o sucesso de uma organização está diretamente relacionado
à hierarquização estrutural em que ela se baseia. Portanto,
processos comunicacionais devem ser desenvolvidos com
cautela, para evitar dispersão no ambiente de trabalho.
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Data customer.
AVM.
Data organizer.
CRM.
Sharing data.
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QUESTÃO 38

QUESTÃO 41

Em todas as instituições, públicas ou privadas, é consenso entre
os gestores a importância da comunicação como ferramenta
fundamental ao estabelecimento de um alto nível de confiança
entre elas e seu público. Essa constatação torna imprescindível
a atuação dos profissionais de Relações Públicas, que têm, na
maioria dos casos, a responsabilidade de ser a consciência
crítica do público dentro das organizações. A ausência desses
profissionais gera problemas dos quais um exemplo é:

“Um aglomerado de sinais possíveis de serem transmitidos
por um canal”. Esta definição, apresentada pela teoria da
informação, refere-se a um dos elementos mais importantes
da teoria da comunicação:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a emissão.
a recepção.
o signo.
a mensagem.
o símbolo.

(A) a adoção de estratégias de comunicação utilizando
planejamentos elaborados por profissionais formados a
partir do estudo dos conceitos e na prática cotidiana das
Relações Públicas.
(B) o enfrentamento de situações recorrentes de modo a
convencer o público de que as atividades são realizadas
dentro dos princípios da coesão.
(C) a execução de planejamentos e programas parciais das
Relações Públicas sem a integração adequada das áreas
que trabalham a comunicação
(D) a conscientização por parte dos gestores de que as funções
desempenhadas por profissionais de Relações Públicas,
por menos amenas que se apresentem em determinadas
situações, são vitais para o sucesso de uma política de
comunicação corporativa.
(E) a não contratação de profissionais preparados para lidar
com problemas específicos relacionados à política de
comunicação da instituição.

QUESTÃO 39

Perto de completar meio século de existência, a Lei nº 5.377,
de 11 de dezembro de 1967, foi aprovada com a missão de
disciplinar a profissão de Relações Públicas. Em relação às
atividades a serem exercidas pelos profissionais do setor, avalie
se os itens abaixo são verdadeiros (V) ou falsos (F):
 Informação de caráter institucional entre a entidade e o
público através dos meios de comunicação.
 Coordenação e planejamento de pesquisas da opinião
pública, para fins institucionais.
 Planejamento e supervisão da utilização dos meios
audiovisuais, para fins institucionais.
 Planejamento e execução de campanhas de opinião
pública.
 Ensino das técnicas de Relações Públicas.

QUESTÃO 42

A Teoria da Comunicação define veículos de comunicação como
instrumentos que permitem a recepção ou a transmissão da
informação, utilizando uma linguagem específica e assumindo
formas com características de mensagens. Hoje, ele está associado
fundamentalmente ao surgimento da comunicação à distância.
Com base nessa definição a seguinte sequência que exprime com
exatidão a evolução dos veículos de comunicação em escala global.

Os itens são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V – V - F – V – V.
V – V – V – F – V.
F – F – F – V – V.
V – F – V – V – F.
V – V – V – V – V.

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

QUESTÃO 40

No momento de se elaborar um plano de comunicação de
marketing, é necessário combinar elementos existentes
em diferentes atividades profissionais, como Publicidade
e Relações Públicas. Os conhecimentos adquiridos e
aperfeiçoados ao longo do tempo por esses profissionais serão
fundamentais na elaboração e execução do planejamento
em todas as suas etapas. Entre essas etapas está a seleção
dos canais a serem utilizados na comunicação da empresa
com o público-alvo e que são entre mídia de massa e mídia
segmentada. Entre os canais citados abaixo, aponte o que
NÃO está relacionado entre aqueles que englobam os
objetivos de uma mídia segmentada.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

telégrafo – telefone – rádio – televisão – internet.
livro – jornal – revista – rádio – televisão.
pergaminho – jornais – livros – revistas – televisão.
telégrafo – telégrafo sem fio – rádio – televisão – redes sociais.
rádio – cinema – televisão – sites – facebook.

QUESTÃO 43

As pesquisas on-line contribuíram para sanar uma das maiores
dificuldades das realizadas pelos métodos tradicionais: a
quantidade significativa de pessoas que não respondem
as pesquisas, seja qual for a metodologia utilizada. A
popularização dos ambientes tecnológicos ajuda a vencer
esse obstáculo. No entanto, os novos meios ainda apresentam
algumas deficiências. Aponte o item que NÃO constitui um
obstáculo para a eficiência das pesquisas on-line.

e-mail marketing.
mídia eletrônica.
SMS.
mala direta.
twitter.

(A) a falta de um entrevistador para dar assessoria ao entrevistado.
(B) a incapacidade de se encontrar entrevistados que atendam
ao público-alvo da pesquisa.
(C) o tamanho dos questionários que limita a realização das
pesquisas.
(D) o canal utilizado acarreta diferenças nas taxas de respostas.
(E) necessidade de buscar formas de adaptar os procedimentos
de pesquisa a esse novo veículo.
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QUESTÃO 44

QUESTÃO 46

Entre muitas variações, os eventos podem ser classificados
com base em diferentes atividades. o tipo de evento, muito
usado por publicitários, que tem por objetivo provocar ideias
com vistas a se chegar a uma solução para um problema e que
permite uma análise ampla das várias possibilidades para uma
questão é:

“Um serviço aberto ao consumidor ou cidadão, em um espectro
mais amplo, para escutar as reivindicações, denúncias,
sugestões, e também os elogios referentes aos diversos
serviços disponíveis à população, em geral, e ao cliente, em
particular.” O texto descreve a seguinte ferramenta criada no
âmbito das relações entre as instituições e a sociedade:

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

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

o colóquio.
a conferência.
o seminário.
a palestra.
o brainstorming.

QUESTÃO 45

QUESTÃO 47

Assim como o planejamento estratégico em Relações Públicas
e Comunicação Organizacional deve ter objetivos e metas
previamente estabelecidos, a avaliação deve se preocupar
em alcançar resultados, verificando e os objetivos traçados
inicialmente foram atingidos. Dessa forma, a avaliação abre
espaço para a reestruturação das práticas de comunicação
e verifica o alcance dos objetivos propostos. Com base nas
definições acima, avalie se as afirmações atribuídas ao processo
de avaliação a ser desenvolvido pelos profissionais de Relações
Públicas são verdadeiras (V) ou falsas (F):

Por mais bem elaborado que seja, qualquer planejamento em
comunicação não estará completo sem a fase final de avaliação
dos resultados, que se segue ao controle de veiculação, no
caso de campanhas destinadas a apresentar os objetivos
das instituições. Com base nesses princípios, as seguintes
afirmativas fazem parte dos processos que incluam os planos
de comunicação em toda a sua extensão, EXCETO:
(A) a avaliação final dos resultados de todos os estudos
desenvolvidos na área de controle da veiculação deve
ser confrontada com as propostas estabelecidas no
planejamento.
(B) todas as informações contidas no planejamento de mídia,
bem como suas respectivas fontes e referências, deverão
ser registradas no trabalho.
(C) como forma de otimizar os processos de veiculação,
parte integrante dos planejamentos de comunicação,
os executivos encarregados de sua fiscalização devem
minimizar a participação dos veículos impressos, cuja
superação pelos meios digitais vem se intensificando de
forma vertiginosa nos últimos cinco anos.
(D) o controle de veiculação deverá ser feito
concomitantemente à execução da campanha, e
qualquer alteração no planejamento deverá ser corrigido
imediatamente.
(E) no caso de campanhas realizadas por meio da televisão,
é necessário aferir se os índices de audiência realmente
atingiram os números previstos no planejamento.

 A avaliação é responsável por monitorar a verba aplicada
no projeto.
 Entre as funções desempenhadas pelos profissionais
de Relações Públicas nos processos de avaliação está a
verificação em torno da otimização do tempo.
 Não faz parte do processo de avaliação a quantificação
das informações repassadas pela instituição aos meios de
comunicação.
 Após concluída a avaliação, seus responsáveis
devem mapear os imprevistos que afetaram a ação e
comprometeram seu sucesso.
 A avaliação precisa se concentrar em aspectos objetivos da
ação, evitando reflexões sobre percepções subjetivas que
os clientes e o público em geral possam manifestar.
as afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

central de relacionamento.
ouvidoria.
SAC.
consultoria.
conselho de regulamentação.

V – V – F – V – V.
F – V – F – F – V.
F – F – V – F – V.
V – V – F – V – F.
V – F – V – F – V.

QUESTÃO 48

Também chamado de composto de marketing, ou composto
mercadológico, o marketing mix é o conjunto de instrumentos
controláveis pelos executivos de marketing, por meio dos quais
podem obter melhor ajuste entre a oferta que a empresa faz ao
mercado e a demanda existente. O marketing mix é composto
por quatro conjuntos de variáveis, identificados como “os
quatro Ps”. A sequência correta dos “quatro Ps” é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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produto – pesquisa – praça – promoção.
prazo – pesquisa – praça – produto.
preço – prazo – praça – promoção.
produto – preço – praça – promoção.
promoção – praça – produto – pesquisa.

RELAÇÕES PÚBLICAS

CADERNO 2

QUESTÃO 49

QUESTÃO 50

Entre diferentes definições, o marketing de relacionamento
também é apresentado como o processo destinado a garantir
satisfação contínua e reforço aos indivíduos e organizações
que são clientes atuais ou já foram clientes. Ele deve ser
desenvolvido como forma de garantir que os clientes sejam
identificados, reconhecidos, comunicados, aditados em
relação à satisfação e respondidos. As seguintes ferramentas
são utilizadas no marketing de relacionamento, EXCETO:
(A) personalização: todas as ações são direcionadas e personalizadas.
As empresas podem e devem dirigir mensagens distintas a cada
cliente, adequadas a suas circunstâncias e histórias.
(B) memorização: todas as ações deverão ser registradas em
memória contendo a identidade, as características, preferências
e detalhes das interações mantidas com os clientes.
(C) receptividade: as empresas devem passar a falar menos e
escutar mais. Também devem permitir que seja o cliente
quem vai decidir se quer ou não manter uma relação.
(D) orientação para o cliente: as empresas devem concentrar
maior atenção no consumidor, suas necessidades e todas
as formas para que sejam satisfeitas.
(E) iniciativa: cabe à empresa toda e qualquer iniciativa do
contato, como receptor e emissor das comunicações com
o cliente.

Um dos símbolos nacionais, a correta disposição da Bandeira
Brasileira em solenidades oficiais está regulamentada pela Lei
5.700/71, principalmente em seu posicionamento em relação
às demais bandeiras que fazem parte do ato. Com base na
legislação, avalie as afirmativas a seguir:
I.
II.
III.

IV.
V.

No caso de um número ímpar de bandeiras, a brasileira
deve ocupar o lugar de honra, ou seja, ao centro.
Quando o número de bandeiras for par, o local exato para
a Bandeira Nacional fica na posição centro-direita.
Em solenidades em que estejam presentes bandeiras
estaduais, a Bandeira Nacional é colocada ao centro,
seguindo a ordem de constituição histórica dos estados:
uma à direita e outra à esquerda, sucessivamente.
Em casos onde exista a participação de um estado e um
município específico, a Bandeira Nacional fica ao centro, à
do estado à esquerda e a do município à direita.
As bandeiras deverão estar situadas à esquerda da mesa
de honra, do ponto de vista de quem olha da mesa para o
auditório.

Estão corretas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I – II – III.
I – II – IV.
III – IV – V.
II – IV – V.
I – III – V.
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