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Prova Objetiva
INSTRUÇÕES

Ÿ

Ao receber sua folha de respostas, marque, imediatamente, no campo indicado, o tipo de
prova que você recebeu (A), conforme modelo ao lado. Esta marcação é obrigatória e a sua
ausência ou a marcação de mais de um campo implicará a anulação da sua prova.

A

B

VA

Ÿ

Verifique se este caderno contém 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco)
alternativas de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto ou
tenha qualquer defeito, solicite ao chefe de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas
reclamações posteriores nesse sentido.

O

Ÿ No momento da identificação, verifique, na folha de respostas, se as informações relativas a você estão corretas.
Ÿ Quando autorizado pelo chefe de sala, no momento da identificação, escreva, no espaço apropriado de sua folha de

PR

respostas, com sua caligrafia usual, a seguinte frase:

‘‘A educação é a chave do progresso moral.’’

Ÿ Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova. Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do
material, à identificação — que será feita no decorrer da prova — e ao preenchimento da folha de respostas.

Ÿ Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada
com material transparente.

Ÿ É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou) em qualquer outro
meio, que não os permitidos.

Ÿ Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas e retirar-se da sala.
Ÿ Você só poderá levar este caderno de questões após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova.
Ÿ Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato conclua sua prova.
Ÿ Ao terminar a prova, chame o chefe de sala, devolva-lhe sua folha de respostas devidamente assinada e deixe o local de
prova.

Ÿ A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente
caderno ou na folha de respostas poderá implicar a anulação da sua prova.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS
QUESTÃO 4 _________________________________

7

10

13

16

19

22

25

O texto é predominantemente
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Darcy Ribeiro. O povo brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.

QUESTÃO 5 _________________________________
Mantendo-se a correção gramatical e o sentido original do
texto, o vocábulo “porém” (linha 4) poderia ser substituído
por
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

No que se refere ao emprego dos pronomes no texto,
assinale a alternativa correta.

De acordo com o texto,

(B)

(E)

os povos indígenas se espalhavam do litoral brasileiro
até o Paraguai.
o Brasil foi, no período pré-colonial, uma grande ilha.
a bipartição dos povos indígenas ocorria por falta de
entendimento dos dialetos por eles falados.
os povos indígenas estavam em constante movimento
no território onde hoje é o Brasil.
havia apenas índios de fala tupi no Brasil quando os
portugueses aqui chegaram.

VA

(D)

QUESTÃO 2 _________________________________

(A)

“uma nação” (linha 12) exerce a função de objeto
direto.
“pelos rios principais” (linha 8) exerce a função de
objeto indireto.
“a esses povos Tupi” (linha 18) exerce a função de
objeto indireto.
“que alguns deles se sobrepusessem aos outros”
(linhas 19 e 20) exerce a função de objeto direto.
“Nada disso” (linha 25) exerce a função de objeto
direto.

PR

(B)

O

No texto, o termo

(C)

(D)
(E)

O pronome “eles” (linha 3) refere-se a “índios de fala
tupi” (linha 5).
O autor emprega o pronome “nosso” (linha 12) em
referência a si mesmo e aos povos indígenas que
ocupavam o território brasileiro.
O pronome “eles” (linha 12) retoma “índios de fala
tupi” (linha 5).
As formas pronominais “los” e “os”, em “viviam a
servi-los, os uniformizando” (linha 22), possuem o
mesmo referente no texto.
O pronome isso em “disso” (linha 25) retoma toda a
ideia expressa nos parágrafos precedentes do texto.

AP

(A)

(B)
(C)

conquanto.
porquanto.
mas.
portanto.
entretanto.

QUESTÃO 6 _________________________________

QUESTÃO 1 _________________________________

(A)

narrativo.
expositivo.
prescritivo.
descritivo.
literário.

A

4

A costa Atlântica, ao longo de milênios, foi percorrida
e ocupada por inumeráveis povos indígenas. Disputando os
melhores nichos ecológicos, eles se alojavam, desalojavam e
realojavam, incessantemente. Nos últimos séculos, porém,
índios de fala tupi, bons guerreiros, se instalaram,
dominadores, na imensidade da área, tanto à beira-mar, ao
longo de toda a costa atlântica e pelo Amazonas acima,
como subindo pelos rios principais, como o Paraguai, o
Guaporé, o Tapajós, até suas nascentes.
Configuraram,
desse
modo,
a
ilha
Brasil,
prefigurando, no chão da América do Sul, o que viria a ser
nosso país. Não era, obviamente, uma nação, porque eles
não se sabiam tantos nem tão dominadores. Era, tão-só,
uma miríade de povos tribais, falando línguas do mesmo
tronco, dialetos de uma mesma língua, cada um dos quais,
ao crescer, se bipartia, fazendo dois povos que começavam
a se diferenciar e logo se desconheciam e se hostilizavam.
Se a história, acaso, desse a esses povos Tupi uns
séculos mais de liberdade e autonomia, é possível que
alguns deles se sobrepusessem aos outros, criando
chefaturas sobre territórios cada vez mais amplos e forçando
os povos que neles viviam a servi-los, os uniformizando e
desencadeando, assim, um processo oposto ao de expansão
por diferenciação.
Nada disso sucedeu. O que aconteceu, e mudou total
e radicalmente seu destino, foi a introdução no seu mundo
de um protagonista novo, o europeu.
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C

1

AD

Texto para responder às questões 1 e 8.

(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 7 _________________________________
A conjunção empregada no início do terceiro parágrafo
introduz no texto uma ideia de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

tempo.
concessão.
oposição.
dúvida.
condição.

QUESTÃO 8 _________________________________
QUESTÃO 3 _________________________________
Seriam mantidos a correção gramatical e o sentido original
do texto caso fosse suprimida a vírgula empregada logo
após
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“realojavam” (linha 4).
“porém” (linha 4).
“guerreiros” (linha 5).
“Brasil” (linha 10).
“aconteceu” (linha 25).

IFAP/2016

Seriam preservados a correção gramatical e o sentido do
texto se substituísse
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“foi percorrida e ocupada” (linhas 1 e 2)
percorreu-se e ocupou-se.
“Configuraram” (linha 10) por configurou-se.
“tão-só” (linha 13) por muito sós.
“miríade” (linha 14) por infinidade.
“acaso” (linha 18) por ao acaso.
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Texto para responder às questões 9 e 10.

7

10

Os princípios que regem a Administração Pública podem ser
divididos em dois grupos: os expressos e os implícitos ou
reconhecidos. A propósito desse assunto, assinale a
alternativa correta.
(A)

(B)

José de Alencar. Iracema. Rio de Janeiro: Ediouro, 1997, p. 27.

(C)
QUESTÃO 9 _________________________________
No último parágrafo do texto, o emprego das formas verbais
“exclamou” e “recuando” expressa ações
ocorridas em sequência.
simultâneas.
apenas iniciadas no passado.
habituais.
que se prolongam no tempo.

(E)

LI
C

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

QUESTÃO 10 ________________________________
Conclui-se do texto que
o guerreio se aproximou de Iracema aos poucos.
Iracema estava perdida.
o guerreiro pretendia atacar Iracema.
o medo de Iracema era maior que sua raiva.
Iracema usava sapatos com saltos.

QUESTÃO 11 ________________________________

PR

(C)

comanda com responsabilidade técnica e legal,
contudo sem responsabilidade constitucional ou
política.
comanda com responsabilidade constitucional e
política, mas sem responsabilidade profissional pela
execução.
estabelece seus objetivos, conduzindo os negócios
públicos.
executa atos decisórios que impliquem a fixação de
metas, de diretrizes ou de planos governamentais.
comanda
com
responsabilidade
técnica,
legal,
constitucional e política.

O

(B)

VA

O Estado, pessoa jurídica de direito público interno,
compreende tanto atribuições de governo como de
administração pública. No desempenho da atividade de
administração pública, o Estado
(A)

(D)
(E)

QUESTÃO 14 ________________________________
O art. 130 da Lei n.º 8.112/1990 prevê expressamente que
a suspensão seja aplicada em caso de reincidência das faltas
punidas com advertência e de violação das demais
proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade
de demissão, não podendo exceder noventa dias. Sendo
assim, caso o Instituto Federal do Amapá (Ifap), após
apuração de responsabilidade, aplique, motivadamente, a
pena de suspensão pelo prazo de afastamento, que não
poderá ser superior a noventa dias, estará exercendo o
poder

AP

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

(D)

A CF, no caput do art. 37, estabelece, de forma
expressa, alguns princípios básicos. São eles:
legalidade, impessoalidade, moralidade, supremacia
do interesse público, publicidade e eficiência.
Os
princípios
da
proporcionalidade,
da
indisponibilidade, da autotutela e da eficiência são
princípios implícitos ou reconhecidos.
Prevê-se, expressamente, que a Administração Pública
seja regida pelos princípios da legalidade, moralidade,
economicidade, publicidade e impessoalidade.
De acordo com o princípio da legalidade, os agentes
públicos têm autonomia de vontade, ou seja, possuem
liberdade para fazer o que for necessário, desde que
não haja proibição legal.
O princípio da moralidade administrativa impõe ao
agente administrativo a observância dos princípios
éticos, da boa-fé e da lealdade, e não apenas a
conformidade com a norma jurídica.

A

4

Iracema passou entre as árvores, silenciosa como
uma sombra; seu olhar cintilante coava entre as folhas, qual
frouxo raio de estrelas; ela escutava o silêncio profundo da
noite e aspirava as auras sutis que aflavam.
Parou. Uma sombra resvalava entre as ramas; e nas
folhas crepitava um passo ligeiro; se não era o roer de
algum inseto. A pouco e pouco o tênue rumor foi crescendo
e a sombra avultou.
Era um guerreiro. De um salto a virgem estava em
face dele, trêmula de susto e mais de cólera.
Iracema! exclamou o guerreiro recuando.

AD

1

QUESTÃO 13 ________________________________

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

QUESTÃO 15 ________________________________
No que se refere a tipos e formas de controle
Administração Pública, assinale a alternativa correta.
(A)

QUESTÃO 12 ________________________________

(B)

A Constituição Federal de 1988 (CF), no seu art. 37, § 1.º,
ao proibir que constem nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem a promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos em publicidade de atos, programas,
obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, busca
atender ao princípio da

(C)

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

(E)

publicidade.
moralidade.
impessoalidade.
autotutela.
legalidade.

IFAP/2016

vinculado.
de polícia.
de continuidade do serviço público.
discricionário.
normativo.

(D)

da

Trata-se de controle interno o julgamento das contas
dos administradores públicos pelos tribunais de
contas.
No ordenamento jurídico brasileiro, não é possível o
exercício do controle social.
De acordo com a CF, o controle externo tem como
titular o Poder Legislativo e é exercido com o auxílio
do Poder Judiciário.
O controle judicial é exercido sobre os atos
administrativos
praticados
apenas
pelo
Poder
Executivo.
Segundo a CF, o controle contábil, financeiro e
orçamentário da administração pública ocorre,
mediante controle externo, a cargo do Congresso
Nacional e, mediante controle interno, a cargo de cada
Poder.
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QUESTÃO 16 ________________________________

QUESTÃO 19 ________________________________

Nos termos da Lei n.º 9.784/1999, que regula o processo
administrativo federal, é correto afirmar que

a delegação de competência a outros órgãos ou
titulares é admitida ainda que não exista relação de
subordinação hierárquica.

(C)

órgão é definido como a unidade de atuação dotada de
personalidade jurídica.

(D)

será permitida, em caráter excepcional e por motivos
relevantes

devidamente

temporária

de

justificados,

competência

realizar

uma

expansão

de

suas

a

atribuída

avocação
a

licitatório objetivando a construção de um novo edifício que
abrigará novas salas de aula e dois laboratórios. Tendo em
vista tratar-se de licitação na modalidade de concorrência,
deverá ser observado o disposto na Lei n.º 8666/1993.
Considerando esse caso hipotético, assinale a alternativa
correta de acordo com o referido diploma legal.
(A)

Os tipos de licitação previstos na Lei n.º 8.666/1993
não

órgão

se

aplicam

aos

servidores públicos.

hierarquicamente superior.
(E)

deseja

a Lei n.º 9.784/1999 será aplicada integralmente,

(B)

mesmo nos casos de existência de lei própria que
regule processo administrativo específico, a qual (lei

(C)

relacionados

a

São modalidades de licitação o maior preço e a melhor
técnica.

própria) será aplicada apenas subsidiariamente.

concursos

A

seus preceitos se aplicam, obrigatoriamente, à União,
aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios.

(B)

Ifap

AD

(A)

O

instalações. Para isso, decidiu realizar um procedimento

Em casos de urgência e relevância, o diretor do Ifap
poderá criar outra modalidade de licitação que não
esteja prevista na Lei n.º 8.666/1993.

QUESTÃO 17 ________________________________

O edital de licitação não poderá ser objeto de
impugnação por pessoa ou empresa não participante
do procedimento licitatório.

LI
C

João, servidor público federal já estável, mediante

(D)

aprovação em concurso público, foi nomeado para cargo de

(E)

Todas as fases e etapas do procedimento licitatório

devem ser de acesso público a qualquer tempo, tendo

provimento efetivo do Ifap. Por tratar-se de aprovação em

em vista o disposto no art. 37 da CF, que dispõe,

concurso público para outro cargo, João foi submetido a

como princípio da Administração Pública, acerca da

estágio probatório. Após regular avaliação de desempenho,

publicidade.

a comissão, constituída para essa finalidade, decidiu pela

inabilitação de João para o exercício do novo cargo. Dessa

AP

forma, João retornou ao cargo anteriormente ocupado.

QUESTÃO 20 ________________________________

Nos termos da Lei n.º 8.112/1990, a situação hipotética
descrita refere-se a

Os

contratos

administrativos

são

firmados

entre

a

Administração Pública e o contratante particular, seja pessoa

(A)

readaptação.

(B)

reversão.

(C)

recondução.

(D)

reintegração.

(E)

aproveitamento.

física ou jurídica, e regidos pela Lei n.º 8.666/1993. Acerca

VA

desse instrumento, assinale a alternativa que apresenta
item de formalização dos contratos administrativos.
(A)
(B)

O

QUESTÃO 18 ________________________________

convite. Já na licitação por concorrência, é obrigatório
o instrumento do contrato.

PR

Lei n.º 8.112/1990, determina que

(B)

(C)

a destituição de cargo em comissão exercido por não

modificar

administrativos. Qualquer alteração só poderá ser

casos de infrações sujeitas à penalidade de demissão.

realizada em comum acordo com a contratada, sob

configura abandono de cargo a ausência intencional do

pena de anulação do contrato.

ao

serviço por

mais de sessenta dias,

interpoladamente, durante o período de doze meses.

(D)

será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do

servidor que for demitido ou destituído do cargo em
comissão

pelo

cometimento

de

crime

contra

a

Administração Pública.
(E)

os

contratos

Caso o contrato administrativo seja firmado entre a
contratado não ensejará a rescisão do contrato, pois
as

punível com advertência.
não poderá retornar ao serviço público federal o

unilateralmente

Administração Pública e uma pessoa física, a morte do

inativo que houver praticado, na atividade, falta
(D)

A Administração Pública não possui a faculdade de

ocupante de cargo efetivo será aplicada somente nos

servidor

(C)

A nota de empenho pode substituir o instrumento de
contrato no caso de uma licitação na modalidade

O regime disciplinar do servidor público federal, previsto na

(A)

Em nenhuma hipótese, é permitido contrato verbal
com a Administração Pública.

obrigações

poderão

ser

assumidas

por

seus

herdeiros legais, se houver.
(E)

Contratos

de

prestação

de

serviços

a

serem

executados de forma contínua poderão ter a sua
duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos

se entende por inassiduidade habitual a falta ao

com vistas à obtenção de preços e condições mais

serviço,

vantajosos

sem

consecutivos.
IFAP/2016

causa

justificada,

por

trinta

dias

para

a

Administração,

desde

que

a

prorrogação dure, no máximo, 36 meses.
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QUESTÃO 21 _________________________________________________________________________________

A figura acima foi extraída do Microsoft Excel, versão em Português, e se refere à aquisição de materiais de consumo pelo Ifap.
Com base nessas informações e na figura, assinale a alternativa que apresenta o resultado da execução da fórmula
=ÍNDICE(C2:C4;CORRESP(A7;B2:B4;0)), incluída na célula B7.

QUESTÃO 22 ________________________________

AD

A

(A) 0,78
(B) 2
(C) 15,60
(D) 20
(E)
Caneta
______________________________________________________________________________________________________
QUESTÃO 24 ________________________________
Assinale a alternativa que apresenta ação que agravaria a

LI
C

situação de um computador com sistema Windows cujo
processo de inicialização (boot) esteja muito lento.
(A)

desfragmentar o disco rígido

(B)

desabilitar serviços desnecessários

(C)

excluir arquivos desnecessários ou temporários no
disco rígido

adicionar mais memória ao sistema

(E)

aumentar

AP

(D)

As vagas para provimento de cargos em uma empresa

pública estão distribuídas de acordo com a tabela acima.

o

número

de

programas

que

iniciam

automaticamente

Considerando essas informações e a tabela apresentada,

assinale a alternativa que apresenta o tipo de gráfico que
mais bem representaria visualmente a contribuição de cada
(Total de Vagas).
(A)

QUESTÃO 25 ________________________________

VA

valor individual (Número de Vagas) em relação ao valor total

gráfico de barras

gráfico de colunas

(C)

gráfico de linhas

(D)

gráfico de pizza

(E)

gráfico de dispersão

O

(B)

PR

QUESTÃO 23 ________________________________
A área de notificação do Windows é uma parte da barra de
tarefas que mostra o relógio do sistema, o volume do som e
outros ícones que trazem mensagens a respeito do estado
do sistema. A propósito desse assunto, a presença do ícone

A figura acima foi extraída de uma planilha do Microsoft
Office Excel, versão em português, e refere-se ao reajuste
salarial de determinada categoria funcional. O reajuste foi
concedido com base no seguinte critério: aumentos de 20%
para os salários com valores inferiores a R$ 2.000,00 e de

(escudo vermelho com um “X” no centro) nessa área
tem por objetivo alertar o usuário do computador acerca de
(A)

uma

possível

falha

na

instalação

do

driver

de

dispositivo.
(B)
(C)

10% para os demais casos. Com base nessas informações,
assinale a alternativa que apresenta a fórmula que, ao ser
aplicada à célula C3, calcula corretamente esse percentual
de aumento.

ausência de conexão de rede.

(A)

algum problema em um dos componentes da Central

(B)

=SE(B3<2000;10;20)
=SE(C3<2000;20;10)
=E(B3<=2000;20;10)

de Segurança do Windows.

(C)

(D)

bloqueio de janelas de pop-ups no Internet Explorer.

(D)

=SE(B2<2000;20;10)

(E)

uma falha na atualização do Windows.

(E)

=SE(B3<2000;20;10)

IFAP/2016
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QUESTÃO 26 ________________________________

QUESTÃO 30 ________________________________

Em uma primeira convocação para a prova prática de
um concurso público para cargo de nível superior, a
coordenação do concurso distribuiu os candidatos em salas
de 35 lugares, sendo que uma sala ficou incompleta, com
dezoito candidatos. Em uma segunda chamada, foram
convocados mais 42 candidatos.

Considerando que P, Q e R sejam proposições simples,
assinale
a
alternativa
que
apresenta
proposições
equivalentes.

Considerando-se que tenham sido utilizadas salas com 35
lugares, a quantidade de candidatos que ficou na sala
incompleta foi igual a

P∧(Q∨R) e (P∨Q)∧(P∨R)
P∧(Q∧R) e (P∧Q)∨(P∧R)
P→Q e (¬P)→(¬Q)
¬(P∧Q) e (¬P)∨(¬Q)
P↔Q e (P→Q)∨(Q→P)

A

QUESTÃO 27 ________________________________

LI
C

Considerando-se que um conjunto A tenha trinta elementos,
um conjunto B tenha quarenta elementos e que a
quantidade de elementos do conjunto A\B — conjunto dos
elementos que estão em A, mas não estão em B — seja
igual à quantidade de elementos do conjunto A∩B, a
quantidade de elementos do conjunto AUB será igual a
55.
56.
57.
58.
59.

AP

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

RASCUNHO

21.
22.
23.
24.
25.

AD

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

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

QUESTÃO 28 ________________________________

3.272.
3.274.
3.276.
3.278.
3.280.

O

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

VA

Considerando-se que uma sala de aula tenha trinta alunos,
incluindo Roberto e Tatiana, e que a comissão para
organizar a festa de formatura deva ser composta por cinco
desses alunos, incluindo Roberto e Tatiana, a quantidade de
maneiras distintas de se formar essa comissão será igual a

PR

QUESTÃO 29 ________________________________
P
V
V
F
F

Q
V
F
V
F

[(¬P→Q)∧Q]→¬P

A tabela acima mostra o início da construção da
tabela-verdade para a proposição [(¬P→Q)∧Q]→¬P, em que
P e Q são proposições simples e — ¬P significa “não P”. Ao
se completar a tabela, é correto afirmar que a coluna
referente à proposição [(¬P→Q)∧Q]→¬P, de cima para baixo
e na ordem em que aparecem, conterá os elementos
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

VVVF.
FVVV.
VFFV.
VVFF.
FFVF.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31 ________________________________

QUESTÃO 35 ________________________________

A escola norte-americana utiliza a pragmática funcionalista
estrutural que estuda a sociedade como um organismo onde
as suas diferentes parcelas exercem um determinado papel,
necessário para o seu conjunto e os seus componentes
visam contribuir para uma estabilidade e ordem social, não
havendo necessariamente uma hierarquia entre elas.

É dever do jornalista, de acordo com o art. 6.º, capítulo II,
do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros:

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

Jurgen Habermas e Paul F. Lazarsfeld.
Harold Lasswell e Herbert Marcuse.
Stuart Hall e Erich Fromm.
Harold Lasswell e Carl Hovland.
Paul F. Lazarsfeld e Stuart Hall.

medianiz.
borda longa.
margem.
grid.
borda curta.

As comissões são constituídas por cinco membros.
As comissões de ética são órgãos independentes,
eleitas por voto direto, secreto e universal dos
jornalistas.
Não podem fazer denúncias públicas sobre casos de
desrespeito aos princípios do código.
Serão escolhidas junto com as direções dos sindicatos
e da Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ),
respectivamente.
A Comissão Nacional de Ética será responsável pela
elaboração de seu regimento interno e, ouvidos os
sindicatos, do regimento interno das comissões de
ética dos sindicatos.

AP

VA

Thaís Nicoleti. O dilema dos títulos jornalísticos. Folha de São Paulo.
Internet: <http://thaisnicoleti.blogfolha.uol.com.br>.

O

Outro nome possível para a “linha fina” é

PR

chapéu.
retranca.
intertítulo.
sutiã.
olho.

QUESTÃO 34 ________________________________
Assinale a alternativa que apresenta o tipo de texto que é o
principal texto de opinião em um órgão de informação e que
representa, tradicionalmente, o ponto de vista desse órgão
de informação sobre um importante tema da atualidade e
pode não ser assinado (subentende-se uma assinatura
coletiva).

IFAP/2016

(A)
(B)

(D)

O leitor assíduo de jornais sabe que a reportagem tem um
título principal, que deve informar sucintamente o fato
relevante, um subtítulo (conhecido no jargão como ‘linha
fina’).

artigo
editorial
coluna
crônica
escalada

De acordo com o artigo 15 do Código de Ética dos
Jornalistas Brasileiros, as transgressões ao código serão
julgadas pelas comissões de ética dos sindicatos e, em
segunda instância, pela Comissão Nacional de Ética. Acerca
dessas comissões, assinale a alternativa incorreta.

(C)

QUESTÃO 33 ________________________________

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

(E)

LI
C

Em produção gráfica, o nome dado à margem extragrande
entre duas páginas opostas é

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

(D)

QUESTÃO 36 ________________________________

QUESTÃO 32 ________________________________

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

(C)

A

Considerando as informações do texto, são autores da Mass
Communication Research, também chamada de escola
americana:

(B)

buscar provas que fundamentem as informações de
interesse público.
defender a soberania nacional em seus aspectos
político, econômico, social e cultural.
manter relações de respeito e solidariedade no
ambiente de trabalho.
tratar com respeito todas as pessoas mencionadas nas
informações que divulgar.
combater e denunciar todas as formas de corrupção,
em especial quando exercidas com o objetivo de
controlar a informação.

AD

Bruna Martins Bulegon e Elisangela Carlos Machado Mortari. A
Contribuição do Mass Comunication Research para as
Teorias das Relações Públicas. Anais do XXXII
Congresso Brasileiro de Ciências da
Comunicação, 2009.

(A)

(E)

QUESTÃO 37 ________________________________
O modelo comunicativo básico dessa primeira grande escola
de comunicação é o do estímulo e da resposta, que
provocaria efeitos instantâneos, mecânicos e amplos, de tal
forma que se uma pessoa fosse atingida pela propaganda
poderia ser facilmente controlada, manipulada e levada a
agir. A teoria hipodérmica e o modelo comunicativo, focado
no esquema estímulo/resposta é baseado na psicologia
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Gestaltista.
Analítica.
Behaviorista.
Construtivista.
Associativa.

QUESTÃO 38 ________________________________
No jargão jornalístico, suíte significa
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

resumo da manchete da edição.
assunto principal do suplemento do dia.
cobertura especial de um evento.
sequência de uma notícia, em edições subsequentes.
notícia fria.
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QUESTÃO 39 ________________________________
A conferência é um evento mais formal e é definida como
(A)

(B)

(C)
(D)

(E)

QUESTÃO 44 ________________________________
O art. 222 da Constituição Federal, cuja redação foi alterada

reunião na qual um especialista ou representante de
uma empresa, entidade ou governo se coloca à
disposição de jornalistas para responder perguntas.
reunião promovida por entidades associativas com o
objetivo de debater assuntos de um ramo profissional
específico.
reunião
fechada
cujo
objetivo
é
esclarecer
determinado tema ou tomar alguma decisão.
apresentação de um tema informativo (geral, científico
ou técnico) por uma autoridade em determinado
assunto para um grande número de pessoas.
exibição pública de produção técnica, artística,
industrial ou científica.

pela Emenda Constitucional 36, de 2002, afirma que
(A)

compete ao Poder Executivo outorgar e renovar
concessão, permissão e autorização para o serviço de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o
princípio da complementaridade dos sistemas privado,
público e estatal.

(B)

a

propriedade

de

empresa

jornalística

e

de

radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa
de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez
anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis

QUESTÃO 40 ________________________________
Não é exemplo de correspondência para eventos o(a)

(D)

é vedada toda e qualquer censura de natureza política,
ideológica e artística.

AD

os meios de comunicação social não podem, direta ou
indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio.

carta comercial.
ofício impresso.
circular impressa.
e-mail.
clipagem.

(E)

é vedada toda e qualquer censura de natureza política,
ideológica e artística.

LI
C

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

A

brasileiras e que tenham sede no País.
(C)

QUESTÃO 45 ________________________________

QUESTÃO 41 ________________________________

Assinale a alternativa que apresenta um critério substantivo
de seleção das notícias.
quantidade de pessoas que o acontecimento envolve
disponibilidade de materiais
tempo de transmissão
concorrência
competição

QUESTÃO 42 ________________________________

O

apêndice.
sumário.
sublide.
cabeça.
interlide.

VA

Lide é o nome que se dá ao primeiro parágrafo do texto
jornalístico informativo, no qual as perguntas principais
cobre um acontecimento (“o quê”, “quem”, “quando”,
“como”, “onde” e “por quê”) devem ser respondidas. No
Brasil, o segundo parágrafo do texto jornalístico informativo
é, muitas vezes, chamado de

QUESTÃO 43 ________________________________
Assinale a alternativa que apresenta um princípio que rege a
produção e a programação das emissoras de rádio e
televisão no Brasil, de acordo com o art. 221 da Constituição
Federal de 1988.
(A)

(B)
(C)

(D)
(E)

consiste em contato pessoal entre repórter e fonte, isto é,
uma ou mais pessoas que tenham informações a prestar.

Respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da
família.
Ter obrigatoriamente finalidades educativas, artísticas,
culturais, diversionais e informativas.
O prazo da concessão ou permissão será de dez anos
para as emissoras de rádio e de quinze para as de
televisão.
Regionalização da produção cultural, artística e
jornalística, sem percentuais estabelecidos em lei.
Percentual de 8% da programação diária destinada à
publicidade.

IFAP/2016

(A)

checagem

(B)

clipagem

(C)

entrevista

(D)

opinião

(E)

direito de resposta

QUESTÃO 46 ________________________________
O processo de impressão que é baseado na repulsão natural
entre a água e substâncias gordurosas (no caso a tinta),
cuja imagem é gravada numa chapa em um sistema
semelhante ao da tela serigráfica, é denominado

PR

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

matéria jornalística, em qualquer meio de comunicação que

AP

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

Assinale a alternativa que apresenta a base de quase toda

(A)

digital.

(B)

litogravura.

(C)

rotogravura.

(D)

tipografia.

(E)

offset.

QUESTÃO 47 ________________________________
A nota simples, apresentada por âncoras ou apresentadores
de telejornal, também é chamada de
(A)

nota coberta.

(B)

nota pé.

(C)

nota pelada.

(D)

passagem.

(E)

stand up.
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QUESTÃO 48 ________________________________

QUESTÃO 52 ________________________________

Em radiojornalismo, o termo teaser é utilizado para designar

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

a entrada de sinais para o gravador, ou deste para o
sistema de amplificação, em uma aparelhagem de
som.
a gravação em fita de um diálogo ou de qualquer
trecho de áudio.
o transmissor de reserva que é utilizado quando o
transmissor em funcionamento apresenta defeito.
a estrutura para suporte de antenas ou para servir de
antena.
a pequena chamada de anúncio ou de uma notícia.

A

(A)

QUESTÃO 49 ________________________________

espelho.
escalada.
sonora.
cabeça.
pauta.

A imagem mostra uma das possíveis estruturas de leitura do

LI
C

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

AD

A estrutura de um telejornal, com suas divisões em blocos,
ordem das matérias em cada bloco, bem como dos
intervalos, das chamadas e do encerramento, é chamada de

texto jornalístico na Web. Apesar de guardar semelhanças
em

relação

ao

texto

jornalístico

tradicional,

essa

representação apresenta um fluxo de leitura diferente, que

QUESTÃO 50 ________________________________

da agenda setting.
dos usos e gratificações.
da identidade de grupo.
do condicionamento individual.
da ação comunicativa.

VA

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

O

QUESTÃO 51 ________________________________

PR

São critérios de seleção dos elementos dignos de serem
incluídos no produto final, desde o material disponível até à
redação. Em segundo lugar, funcionam como linhas-guia
para a apresentação do material, sugerindo o que deve ser
realçado, o que deve ser omitido, o que deve ser prioritário
na preparação das notícias a apresentar ao público. São,
portanto, regras práticas que abrangem um corpus de
conhecimentos profissionais que, implicitamente, e, muitas
vezes, explicitamente, explicam e guiam os procedimentos
operativos redatoriais.
Mauro Wolf. Teorias da Comunicação. Lisboa: Editorial Presença, 2002.

Os elementos aos quais o autor Mauro Wolf se refere no
texto são chamados de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

distorções involuntárias.
valores-notícia.
gatekeepers.
rotinas de bartlett.
categorias recency.

IFAP/2016

chamada de
(A)

pirâmide invertida.

(B)

pirâmide normal.

(C)

hipertexto.

(D)

pirâmide deitada.

(E)

hiperlink.

AP

A hipótese cuja influência das comunicações de massa
permanece incompreensível se não se considerar a sua
importância em relação aos critérios de experiência e aos
contextos situacionais do público é a hipótese

interliga diversos eixos de navegação. Essa estrutura é

QUESTÃO 53 ________________________________
Não é um recurso de edição o(a)
(A)

legenda.

(B)

barriga.

(C)

título.

(D)

sutiã.

(E)

olho.

QUESTÃO 54 ________________________________
De acordo com o art. 2.º do Decreto-lei n.º 972/1969,
representa atividade jornalística o(a)
(A)

ensino de técnicas de jornalismo.

(B)

prática de assessoria de imprensa.

(C)

regulação de atividades de propaganda.

(D)

prática de desenhos de qualquer natureza em veículo
impresso.

(E)

planejamento de comunicação corporativa.
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QUESTÃO 55 ________________________________

QUESTÃO 58 ________________________________

O Supremo Tribunal Regional acabou com a obrigatoriedade
do curso superior específico para o exercício da profissão de
jornalista, considerando que essa obrigatoriedade atenta
contra a liberdade de expressão, sendo inconstitucional.
O ministro relator, Gilmar Mendes, na ocasião, afirmou que
não há nenhuma especificidade técnica nem ética no
jornalismo, nenhuma questão moral que não possa ser
foi além de avaliações técnicas, comparando a profissão de
jornalista com a de um chefe de cozinha: “Da mesma forma
que não há nenhuma especificidade ética ao cozinhar. Um
excelente chefe de cozinha poderá ser formado numa

O gráfico I representa o processo de comunicação de massa
de acordo com a teoria hipodérmica e o gráfico II de acordo
com a abordagem de campo. Acerca do gráfico I, é correto
afirmar que

A

discernida por um cidadão comum, sem formação alguma e,

faculdade de culinária, o que não legitima estarmos a exigir
(A)

o líder de opinião representa os proprietários dos

AD

que toda e qualquer refeição seja feita por um profissional
registrado mediante diploma de curso superior na área.” E a

meios de comunicação ou comunicadores com grande

posição do Supremo foi de 8 votos contra 1, caindo então, a

poder de influência.

obrigatoriedade do diploma.

(B)

os

círculos

pretos

representam

os

meios

de

comunicação receptores.
(C)

dessa forma, não se leva em consideração aspectos

O fato relatado no texto do Observatório da Imprensa em

sociais.

15/4/2014, trazendo novas perspectivas em relação à
regulamentação da profissão de jornalista, ocorreu em

no processo de comunicação de massa, compreendido

LI
C

Internet: <http://observatoriodaimprensa.com.br>.

(D)

a influência dos meios de comunicação de massa

sobre a sociedade se dá de forma indireta, por uma

2009.

(B)

2010.

(C)

2012.

(D)

2013.

(E)

2014.

série de interações sociais.

(E)

os círculos pretos representam os formadores de

AP

(A)

opinião.

QUESTÃO 59 ________________________________

VA

QUESTÃO 56 ________________________________
Não é exemplo de aplicação de portais corporativos o

Notícias de gaveta são
(A)

matérias

quentes,

que

devem

ser

divulgadas

(B)

O

imediatamente.

matérias frias, sem urgência de publicação, e que

PR

podem sair em edições posteriores de um jornal.
(C)

matérias quentes, mas sem urgência de publicação.

(D)

matérias quentes, mas cujo off não foi checado.

(E)

matérias frias, mas com urgência de divulgação.

(A)

portal com ênfase em suporte à decisão.

(B)

portal de negócios.

(C)

portal para processamento cooperativo.

(D)

portal de informações empresariais.

(E)

portal de correio interno.

QUESTÃO 60 ________________________________

QUESTÃO 57 ________________________________

A indicação que se faz, em veículos impressos, para o leitor
sobre

Como gênero, a crônica é associada mais comumente ao

onde

encontrar,

na

mesma

edição,

material

relacionado com o que ele acaba de ler é chamada de

jornalismo
(A)

dedo-duro.

(B)

sumário-título.

(C)

antetítulo.

opinativo.

(D)

retícula.

narrativo.

(E)

remissão.

(A)

informativo.

(B)

interpretativo.

(C)

noticioso.

(D)
(E)
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