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I N S T R U Ç Õ E S 
 

LEIA   COM   ATENÇÃO 
 

 

 

 

1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 1 a 23, é constituído de 60 (sessenta) questões objetivas, 
cada uma com quatro alternativas, assim distribuídas: 

 

01 a 15 – Língua Portuguesa 
16 a 30 – Informática 
31 a 40 – Conhecimentos Diversos 
41 a 60 – Conhecimentos Específicos 

 

2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o 
substitua. 

 

3. Sobre a Marcação do Cartão de Respostas 
 

As respostas deverão ser, obrigatoriamente, transcritas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta não 
porosa para o Cartão de Respostas, que será o único documento válido para correção. Não haverá substituição 
do Cartão de Respostas por erro do candidato. 

 
3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a marcação da 

alternativa escolhida no CARTÃO DE RESPOSTAS, pinte completamente o campo correspondente.  
    

Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida. 
 

N.º da 
Questão 

 
A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

 
3.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não 

houver marcação. 
 

3.3. Não rasure nem amasse o CARTÃO DE RESPOSTAS. 
 

4. A duração da prova é de quatro horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do CARTÃO DE 
RESPOSTAS e a coleta de impressão digital de candidatos. 

 

5. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho. 
 

6. Será permitida a saída de candidatos da sala de prova somente após decorridas duas horas e trinta minutos do 
início da prova. Nesse caso, o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, ao fiscal o Caderno de Prova e o 
Cartão de Respostas. 

 

7. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes de transcorridas duas horas e trinta minutos do início da 
prova deverá assinar Termo de Ocorrência declarando desistência do Concurso. 

 

8. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente quando estiver faltando trinta 
minutos para o término da prova. 
 

9. Na página 23 deste Caderno de Prova, encontra-se a Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser 
utilizada para a transcrição das respostas das questões objetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato para 
posterior conferência com o gabarito somente após decorridas duas horas e trinta minutos do início da prova. 

 

10. Terminada a prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal o CARTÃO DE RESPOSTAS. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

INSTRUÇÃO: Leia trecho da entrevista com César Camacho, matemático peruano do Instituto Nacional de 
Matemática Pura e Aplicada (Impa), sobre a falta de excelência acadêmica no Brasil, e responda 
às questões 01 e 02. 

 
As universidades brasileiras federais padecem do mesmo mal de outras instituições latino-americanas: estão todas 
engessadas por regras que impedem a busca pelos mais talentosos. Os concursos públicos recrutam gente que terá sua 
vaga garantida até a sua aposentadoria, à revelia dos resultados obtidos ao longo do trabalho. Essas pessoas não podem 
ser dispensadas. O sistema em vigor ainda restringe a prova a quem fala português, uma limitação grave. Se você pode 
abrir seu leque de escolhas ao mundo inteiro, por que estabelecer uma norma que deixa de fora tantos estrangeiros? 
Os países de maior sucesso acadêmico caçam as mentes mais brilhantes independentemente de fronteiras geográficas e 
vão longe. Esses são alguns dos nós na cartilha de gestão das universidades que refreiam o progresso da pesquisa no país. 

 
(Veja, 28 de outubro de 2015. Adaptado.) 

 

Questão 01 
 

Sobre as ideias apresentadas no texto, assinale a afirmativa INCORRETA . 
(A) Independentemente da atuação dos concursados nas universidades federais brasileiras, eles não podem ser 

dispensados. 
(B) Somente pessoas falantes da língua nativa podem prestar concursos para universidades federais brasileiras. 
(C) Não buscar pessoas talentosas estrangeiras é regra instituída pela gestão interna das universidades.  
(D) Países com sucesso acadêmico buscam pessoas talentosas estrangeiras para suas universidades. 
 
 
Questão 02 

 

Sobre aspectos da linguagem e da construção do texto, analise as afirmativas. 
 

I - A palavra mal está empregada no texto como adjetivo e sua forma no plural é males.  
II - Em Esses são alguns dos nós na cartilha de gestão das universidades, o termo nós apresenta sentido de obstáculo, 

dificuldade. 
III -  Em Os concursos públicos recrutam gente que terá sua vaga garantida até a sua aposentadoria, à revelia dos 

resultados obtidos ao longo do trabalho., os pronomes que e sua funcionam como elementos coesivos e retomam o 
sentido do mesmo termo anterior. 

IV - Os substantivos busca e escolhas são formados a partir do infinitivo dos verbos buscar e escolher, daí serem 
denominados deverbais. 

 

Estão corretas as afirmativas 
(A) I, II e III, apenas. 
(B) II, III e IV, apenas. 
(C) II e IV, apenas. 
(D) I e IV, apenas. 
 
 
INSTRUÇÃO: Leia parte da matéria de A Gazeta, 26/10/2015, escrita por Elayne Mendes, e responda às questões 

03, 04 e 05. 
 

Reflexos na saúde podem durar anos 
 

No garimpo, a aspiração de poeira, contato com a terra e até mesmo mercúrio são ações comuns. O que muitos que 
desenvolvem esses tipos de atividades não sabem é que com o passar do tempo reflexos negativos podem ser expressos na 
saúde, provocando doenças e acarretando até mesmo a morte. 
Nos últimos dois meses, circularam na Serra da Borda, em Pontes e Lacerda, cerca de cinco mil pessoas, que foram para o 
local para trabalhar na extração de ouro. A maioria não era garimpeiro profissional e atuava de maneira amadora, sem 
nenhum tipo de proteção ou segurança. Além disso, inalava poeira e substâncias tóxicas o tempo todo durante as 
escavações e enquanto bateava o ouro. [...] tal exposição pode acarretar diversos tipos de enfermidades e o pior é que 
algumas só se manifestarão quando estiver em estado avançado [...] a exemplo de fibrose pulmonar.  
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Questão 03 
 

A respeito de tempos verbais empregados no texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(       ) As formas verbais trabalhar e acarretar são formas nominais, pois podem também, em contextos 
linguísticos diferentes do atual, desempenhar funções próprias dos nomes, a exemplo de o passar do 
tempo.  

(       ) O futuro do presente indica uma ação a ser ainda realizada em relação ao tempo atual, a exemplo de 
manisfestarão no texto. 

(       ) A forma atuava, no pretérito imperfeito, indica uma ação já realizada antes de um outro fato também já 
concluído. 

(       ) Sabem e podem são formas verbais do presente do indicativo e estão pluralizadas pois ligam-se ao 
mesmo termo: muitos. 

(       ) O tempo verbal pretérito perfeito do indicativo serve para indicar uma ação que foi realizada e 
concluída no passado, como a forma circularam. 

 

Assinale a sequência correta. 
(A) F, F, V, V, F 
(B) F, V, F, F, V 
(C) V, F, V, V, F 
(D) V, V, F, F, V 
 
 

Questão 04 
 

Um dos usos do sinal de pontuação denominado vírgula é separar orações adverbiais, mesmo reduzidas, no 
período. Assinale o trecho do texto que exemplifica esse uso. 
(A) com o passar do tempo reflexos negativos podem ser expressos na saúde, provocando doenças e 

acarretando até mesmo a morte. 
(B) Nos últimos dois meses, circularam na Serra da Borda, em Pontes e Lacerda, cerca de cinco mil pessoas 
(C) Além disso, inalava poeira e substâncias tóxicas o tempo todo 
(D) a aspiração de poeira, contato com a terra e até mesmo mercúrio são ações comuns. 
 
 

Questão 05 
 

A preposição tem papel fundamental na escrita de textos, pois liga termos estabelecendo entre eles relações de 
sentido específicas. Assinale a alternativa em que a relação entre o sentido dado e o valor semântico da 
preposição grifada no trecho está INADEQUADA . 
(A) Companhia → No garimpo, a aspiração de poeira, contato com a terra e até mesmo mercúrio são ações 

comuns. 
(B) Finalidade → foram para o local para trabalhar na extração de ouro 
(C) Tempo → inalava poeira e substâncias tóxicas o tempo todo durante as escavações 
(D) Modo → o pior é que algumas só se manifestarão quando estiver em estado avançado 
 
 

INSTRUÇÃO: Leia trecho da crônica Lembrei de nós, o país, o povo e as lideranças: ainda há, nesse 
palco vergonhoso, quem use o termo “ética”? e responda às questões 06 e 07. 

  
Quando venho ao computador escrever esta coluna, trago comigo o tema já pensado. Muitas vezes, porém, 
quando começo a refletir, tenho a impressão de que me repito, de que nós todos nos repetimos, incansavelmente 
nestes últimos tempos, descrevendo as insanidades que não param. Frases sem sentido, afirmações loucas, 
brigas despudoradas e despudoradas deslealdades, tudo com uma naturalidade assustadora. Quando me 
contaram a historinha real do assaltante que levou de uma conhecida todos os pertences e o carro, e lhe apalpou 
o peito – dizendo, quando ela instintivamente se encolheu: “É pra ver se tu tem arma, dona, não te preocupa que 
a gente tem ética” –, lembrei dos tempos que correm. 

(LUFT, Lya. Veja, 2 de setembro de 2015.) 
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Questão 06 
 

Sobre esse trecho da crônica, analise as afirmativas. 
 

I - A autora se mostra indignada contra as vergonhas perpetradas no país e estende esse sentimento aos 
leitores da revista.  

II -  Lya comenta, de forma intolerante, ações e atitudes acontecidas no país contra as quais incita os leitores a 
lutar. 

III -  Luft, a partir da fala da pessoa que assaltou uma conhecida, volta-se para fatos atuais do país, já 
apontados anteriormente como insanidades. 

 

Está correto o que se afirma em 
(A) II e III, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) I, apenas. 
 
 
Questão 07 

 

Em relação aos recursos linguísticos e expressivos utilizados no trecho, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) A expressão historinha real constitui uma contradição, o diminutivo minimiza o fato mesmo com o uso 
do adjetivo real, sugerindo não ser real.  

(      ) O pronome comigo, assim como contigo e consigo, deve sempre vir acrescido dos 
vocábulos próprio/própria e mesmo/mesma para reforçar ainda mais a reflexividade. 

(      ) Os advérbios incansavelmente e instintivamente foram usados com diferentes funções: o primeiro 
marca a posição da autora frente ao que ela fala e o segundo refere-se ao modo como a conhecida da 
autora se encolheu. 

(      ) A autora aprofunda a imagem negativa das insanidades por meio de adjetivos e expressões adjetivas, 
em Frases sem sentido, afirmações loucas, brigas despudoradas. 

(      ) No trecho É pra ver se tu tem arma, dona, a linguagem oral é marcada por redução de palavra e pela 
não concordância entre sujeito e verbo. 

 

Assinale a sequência correta. 
(A) V, V, F, F, V 
(B) F, F, V, V, F 
(C) V, V, F, F, F 
(D) F, F, V, V, V 
 
 
INSTRUÇÃO: Leia trecho adaptado do artigo Book Rosa de Walcyr Carrasco e responda às questões 

08, 09 e 10. 
 
Fui repórter durante boa parte de minha vida. O mundo fashion sempre me fascinou. Como jornalista, eu era 
especializado em comportamento e moda. Mas também sempre estive do lado glamuroso do mercado. Desfiles, 
tendências. Mas eu precisava de uma boa ideia para a nova novela e voltei ao meu passado de repórter. E 
pesquisei algo de que já tinha ouvido falar: o book rosa. Ou, como alguns preferem, ficha rosa. Ou seja, modelo 
que aceita também prestar serviços sexuais ao cliente. Book azul no caso dos rapazes – também há clientela. 
Antes de mais nada, esclareço. Existe. Nem todas as agências fazem. Mas muitas sim. Em geral meninas e 
garotos de boa aparência são garimpados pelos olheiros (ou scouters) em lugares distantes. Até há algum tempo 
atrás, com 13 anos já estava bom. De um tempo para cá, internacionalmente se convencionou que modelos não 
podem ser tão jovens. Fotos de moda flertavam com a pedofilia. A idade média dos modelos aumentou. 
                                                               
 

 (Revista Época, 27 de julho de 2015.) 
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Questão 08 
 

Pelo relato do novelista,  
(A) há moças e rapazes que, por não conseguirem sucesso, vendem favores sexuais aos clientes das agências. 
(B) modelos muito jovens, em função da exposição fotográfica, podem ser cobiçados por pedófilos. 
(C) o mundo fashion propicia a todos os modelos uma vida cor de rosa, desfiles e glamour. 
(D) empresas de modelos oferecem os books rosa e azul somente aos modelos que vêm de lugares distantes. 
 
Questão 09 

 

A respeito dos recursos linguísticos e expressivos, analise as afirmativas. 
 

I - Os vocábulos sempre, também, ou e até pertencem à mesma classe gramatical, advérbio, pois que 
circunstanciam um verbo ou um adjetivo. 

II -  As orações Desfiles, tendências.  e  Mas muitas sim. são exemplos de frases nominais e se diferenciam de 
A idade média dos modelos aumentou., que não é nominal. 

III -  Em Nem todas as agências fazem., o verbo fazer estabelece ligação de sentido com ideia dita 
anteriormente: agências permitem que seus modelos prestem serviços sexuais aos clientes. 

IV -  O trecho Até há algum tempo atrás apresenta o verbo haver com sentido de existir e o advérbio atrás 
empregado inapropriadamente. 

 

Está correto o que se afirma em 
(A) II e III, apenas. 
(B) I, II e IV, apenas. 
(C) II e IV, apenas. 
(D) I, III e IV, apenas. 
 
Questão 10 

 

A derivação é um dos processos pelos quais podem ser formadas palavras, produzindo novos sentidos ao 
radical. Assinale a alternativa que apresenta palavras formadas somente por derivação sufixal. 
(A) pedofilia, internacionalmente, modelo 
(B) comportamento, pedofilia, jornalista 
(C) jornalista, clientela, olheiros 
(D) internacionalmente, olheiros, clientela 
 
INSTRUÇÃO: Leia o texto abaixo e responda às questões 11 e 12. 
 
Os jovens da geração Millennial não se interessam mais por automóveis da mesma forma que as gerações 
anteriores. A partir dessa constatação, a mesa formada por Lara e Malu, e mediada por Alexandre Caldini, 
presidente da editora Abril, discutiu os novos hábitos de um consumidor que já não faz questão de ter um carro 
ao completar 18 anos. “O jovem hoje está muito mais ligado ao ser do que ao ter”, disse Lara. Malu citou uma 
pesquisa com jovens mostrando que 71% deles comprariam um carro da Apple ou do Google. “O consumidor 
hoje está muito mais propenso a experimentar novas marcas. Para conquistá-lo, não basta apenas um bom 
produto – é preciso criar uma relação de identidade, sensação e experiência,” afirmou. 

 

(Quatro Rodas, outubro de 2015.) 

Questão 11 
 

Na construção do sentido de um texto, muitas vezes é usado o recurso do implícito, ou seja, dizer algo não 
claramente e sim de forma sugerida, subentendida, mediante marcas linguísticas. Assinale o trecho que NÃO 
traz ideia implícita. 
(A) Os jovens da geração Millennial não se interessam mais por automóveis da mesma forma que as gerações 

anteriores. 
(B) Malu citou uma pesquisa com jovens mostrando que 71% deles comprariam um carro da Apple ou do 

Google. 
(C) discutiu os novos hábitos de um consumidor que já não faz questão de ter um carro ao completar 18 anos. 
(D) “O jovem hoje está muito mais ligado ao ser do que ao ter”, disse Lara. 
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Questão 12 
 

Em relação aos recursos linguísticos do texto, analise as afirmativas. 
 

I - Alguns adjetivos têm seu sentido alterado se colocados antes do substantivo, é o caso de novos hábitos e novas 
marcas. 

II - Em Para conquistá-lo, o pronome remete ao sentido do termo produto, ambos em perfeita concordância: singular e 
masculino. 

III -  A palavra que nos trechos discutiu os novos hábitos de um consumidor que já não faz questão de ter um carro e 
citou uma pesquisa com jovens mostrando que 71% deles comprariam um carro exerce diferentes funções, 
pronome relativo no primeiro e conjunção integrante no segundo. 

IV - Os termos sensação e relação fazem o plural de igual forma, mas diferentemente dos termos capitão e guardião.   
 

Está correto o que se afirma em 
(A) I, II e III, apenas. 
(B) II e IV, apenas. 
(C) I, II, III e IV. 
(D) III e IV, apenas. 
 
INSTRUÇÃO: Leia o texto abaixo e responda às questões 13 e 14. 
 
Os negros, ao se verem escravizados, foram identificados pelos brancos, na maioria das vezes, enquanto “africanos” de 
Benguela, do Congo, Moçambique ou Mina, ainda que aí estivessem abrangidas diversas e distintas sociedades. Acredita-
se, entretanto, que o comerciante ou o funcionário da alfândega, ao assim nomeá-los, forneceu-lhes o mínimo necessário à 
identificação e encontro entre esses escravos que buscavam, sempre que possível, associar-se aos parceiros de infortúnio, 
cujas práticas culturais e língua possuíssem códigos reconhecíveis e acessíveis, rompendo com o processo de 
homogeneização, pretendido pelo sistema escravista. 

 

(CRIVELENSE, M.A.A.A. Domingos, Angola e Joaquina, Mina – Identidades africanas nos casamentos de escravos na fronteira oeste da América  
Portuguesa – Mato Grosso – Séculos XVIII e XIX. Cuiabá: Carlini e Caniato, 2012.) 

 
Questão 13 

 

Em relação aos sentidos do texto, analise as afirmativas. 
 

I - Os escravos, ao chegarem ao Brasil, se identificavam na alfândega pela região de procedência na África. 
II -  O sistema escravista no Brasil tratava os escravos como se todos fossem iguais em origem e língua. 

III -  Os escravos no Brasil procuravam aproximar-se de outros escravos com os quais tivessem alguma similaridade. 
IV -  O sistema escravista no Brasil, principalmente em Mato Grosso, buscava escravos negros com práticas culturais 

acessíveis. 
 

Está correto o que se afirma em 
(A) I, II e IV, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) III e IV, apenas. 
(D) I, III e IV, apenas. 
 
Questão 14 

 

Os recursos linguísticos e expressivos empregados no texto são responsáveis pela tessitura textual. Em relação a esses 
recursos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(       ) O conector ainda que indica sentido de concessão e pode ser substituído por embora, que apresenta o mesmo 
valor semântico. 

(       ) As expressões na maioria das vezes e sempre que possível estão virguladas antes e depois porque indicam 
tempo. 

(       ) A expressão parceiros de infortúnio pode ser entendida como pessoas nas mesmas condições de escravidão. 
(       ) Os pronomes los e lhes funcionam como elementos coesivos e retomam o sentido do mesmo termo. 

 

Assinale a sequência correta. 
(A) V, F, V, V 
(B) F, V, F, V 
(C) V, V, V, F 
(D) F, F, V, F 
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Questão 15 
 

Associar investimentos em educação a desenvolvimento é uma armadilha, porque a complexidade econômica 
requer mais que isso. Para um país se desenvolver, não basta ter gente educada. É preciso ter gente educada e 
capaz de trabalhar de maneira coordenada com outras pessoas e equipes. [...] Em meu livro estudo os casos de 
Gana e Tailândia. Entre 1960 e 2010, Gana investiu mais em educação e alcançou um nível de escolaridade 
melhor que o da Tailândia. Mas a estrutura produtiva de Gana, ou seja, o que essas pessoas eram capazes de 
fazer quando se reuniam em equipe, não era de alta complexidade. Eram produtos muito simples, às vezes 
rudimentares. O esforço educacional em Gana não se traduziu em aumento de sua complexidade econômica. A 
Tailândia, apesar de ter uma média educacional mais baixa, cresceu muito mais rápido, porque outros 
elementos culturais favoreciam o trabalho em equipe, a combinação de conhecimento em cadeias produtivas e 
mercadorias finais muito mais complexas.  

(HIDALGO, César. Revista Veja, ed. 2439.) 
 

Nesse trecho, Hidalgo defende que a educação por si só não basta para o desenvolvimento de um país. Sobre o 
argumento que utiliza para embasar essa tese, assinale a afirmativa correta. 
(A) A alta complexidade da produção das pessoas da Tailândia relaciona-se direta e unicamente com a 

educação de alto nível, constituindo um argumento científico. 
(B) O caso de Gana, que investiu maciçamente em educação, foi usado como argumento lógico para 

fundamentar a tese apresentada. 
(C) Elementos culturais são necessários para atingir a complexidade econômica que pode promover o 

desenvolvimento de um país, constituindo um argumento de autoridade. 
(D) O caso da Tailândia constitui um argumento mediante exemplo, pois esse país, apesar de seu nível 

educacional, cresceu rapidamente no período exposto. 
 

INFORMÁTICA 
 

Questão 16 
 

Nas configurações de Privacidade do Mozilla Firefox 41.0.2, os recursos antirrastreamento quando ativados 
permitem que o navegador 
(A) criptografe os dados enviados e recebidos, evitando dessa forma o rastreamento dos dados e sendo 

considerado um recurso de segurança. 
(B) ative um recurso de antivírus que irá proteger o usuário contra qualquer tipo de ataque via Internet. 
(C) ative um recurso que salvará na pasta cookies as informações de comportamento, as quais serão usadas 

para que os anúncios exibidos ao usuário sejam baseados nos seus interesses. 
(D) avise, a cada site que visita, seus anunciantes e outros provedores de conteúdo que o usuário não quer que 

seu comportamento de navegação seja rastreado. 
 
Questão 17 

 

No LibreOffice Writer  4.4.5.2 (idioma Português) em sua configuração padrão de instalação, para se alterar a 
cor da fonte de um determinado parágrafo, deve-se inicialmente selecioná-lo e executar a seguinte sequência de 
ações: 
(A) Clicar no menu Formatar  e selecionar a opção Parágrafo. Em seguida será apresentada uma janela 

chamada Parágrafo, nessa janela deve-se selecionar a aba Fontes e clicar no menu suspenso Cor da fonte 
para selecionar uma nova cor e clicar ao final no botão OK . 

(B) Clicar no menu Formatar  e selecionar a opção Parágrafo. Em seguida será apresentada uma janela 
chamada Parágrafo, nessa janela deve-se selecionar o menu suspenso Cor da fonte para selecionar uma 
nova cor e clicar ao final no botão OK . 

(C) Clicar no menu Formatar  e selecionar a opção Caractere. Em seguida será apresentada uma janela 
chamada Caractere, nessa janela deve-se ativar a aba Efeitos da Fonte e clicar no menu suspenso Cor da 
fonte para selecionar uma nova cor e clicar ao final no botão OK . 

(D) Clicar no menu Editar  e selecionar a opção Fontes. Em seguida será apresentada uma janela chamada 
Fontes, nessa janela deve-se selecionar o menu suspenso Cor da fonte para selecionar uma nova cor e 
clicar ao final no botão OK . 
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Questão 18 
 

A respeito de Hardware, analise as afirmativas a seguir. 
 

I - A placa de rede, quando inserida em um slot da placa mãe de um computador, pode ser usada para 
conectar o computador à Internet. 

II -  Os discos de estado sólido (SSD) são compostos de células de memória flash e são considerados 
dispositivos de memória não volátil. 

III -  Nas impressoras a laser, existe pelo menos uma cabeça de impressão que ejeta tinta no papel à medida 
que um laser varre o papel fixando essa tinta. 

IV -  Nos monitores de tubos de raios catódicos, um cristal líquido ajuda a formar as imagens na tela de vidro 
que são visualizadas pelo usuário. 

 

Estão corretas as afirmativas 
(A) III e IV, apenas. 
(B) I, II e III, apenas. 
(C) I e II, apenas. 
(D) II, III e IV, apenas. 
 
 
 
Questão 19 

 

Considere a configuração de um notebook na tabela abaixo: 
 
 

Processador 
5ª geração do Processador Intel® Core™ i5-5200U (2.2 GHz 
expansível para até 2.7 GHz, Cache de 3MB, com Intel® HD 
Graphics 5500) 

Memória Memória de 8GB, DDR3, Single Channel, 1600 MHz (1×8GB) 
Placa de vídeo Placa de vídeo Intel® HD Graphics 5500 integrada 
Disco rígido Disco rígido SATA de 500 GB (5400 RPM) 

Tela Tela LED HD IPS de 13.3 polegadas (1366 × 768) com Truelife e 
tecnologia TOUCHSCREEN 

Portas 

HDMI™ 1.4a de tamanho normal 
2 USB 3.0 (um USB 3.0 com Power Share) 
1 USB 2.0 
Slot de segurança 
Placa de mídia (SD, MMC) 
1 caneta passiva (padrão) 
1 entrada combinada para fone de ouvido/microfone 

  
 

De acordo com as configurações dadas, analise as afirmativas. 
 

I - O usuário possui apenas duas portas USB a sua disposição, sendo que uma delas é de alta velocidade por 
possuir a tecnologia Power Share. 

II -  A tela do notebook possibilita que o usuário interaja com os softwares por meio de toques na tela devido à 
tecnologia TOUCHSCREEN. 

III -  A placa de vídeo é da marca Nvidia e possui 8 GB de memória dedicada. 
IV -  O processador utilizado é um Intel® Core™ i5 de quinta geração. 

 

Estão corretas as afirmativas  
(A) I, III e IV, apenas. 
(B) II e IV, apenas. 
(C) I, II e III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
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Questão 20 
 

Considere a planilha do LibreOffice 4.4.5.2 (idioma Português) em sua configuração padrão de instalação, 
apresentada abaixo. Nela as colunas de A1 a A7 e B1 a B7 foram preenchidas com os valores mostrados.  
 

 

O usuário selecionou as células B1 à B7 e clicou no botão para gerar um gráfico. Logo após clicar no 
referido botão, a janela Assistente de gráficos foi apresentada. Após o usuário realizar alguns ajustes, a janela 
do assistente ficou como mostrada na figura abaixo. 
 

 
 

Com base nos dados e nas configurações apresentadas na janela do assistente de gráficos (figura acima), 
assinale a alternativa que apresenta o gráfico gerado pelo assistente após o usuário clicar no botão Concluir . 
 
(A) 

 

(B) 

 
 

(C) 

 

(D) 
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Questão 21 
 

Considere a planilha do LibreOffice Calc 4.4.5.2 (idioma Português) em sua configuração padrão de instalação, 
apresentada abaixo. 

 
 

Se nas células C2, C3 e C4 forem inseridas respectivamente as fórmulas 
=SE(B2>=5;"APROVADO";"REPROVADO") , =SE(B3>=5;"APROVADO";"REPROVADO")  e 
=SE(B4>=5;"APROVADO";"REPROVADO") , os valores apresentados nas células C2, C3 e C4 serão, 
respectivamente: 
(A) APROVADO; APROVADO; REPROVADO 
(B) APROVADO; REPROVADO; APROVADO 
(C) REPROVADO; APROVADO; REPROVADO 
(D) REPROVADO; REPROVADO; APROVADO 
 
Questão 22 

 

Considerando o contexto de e-mail e conceitos de segurança na Internet, analise as afirmativas a seguir a 
respeito de hoax. 
 

I - É uma mensagem que possui conteúdo alarmante ou falso e que geralmente possui como remetente ou 
aponta como autora alguma instituição, empresa importante ou órgão governamental. 

II -  Pode indicar no conteúdo da mensagem de e-mail ações a serem realizadas e que, se forem efetivadas, 
podem resultar em sérios danos, como apagar um arquivo que supostamente contém um código 
malicioso, mas que na verdade é parte importante do sistema operacional do computador. 

III -  Quando ativado, o hoax pode fazer varredura na rede, com o objetivo de identificar computadores ativos e 
programas instalados; com essas informações é possível descobrir vulnerabilidades nos computadores 
ativos. 

 

Estão corretas as afirmativas 
(A) I e III, apenas 
(B) II e III apenas 
(C) I e II, apenas 
(D) I, II e III. 
 
Questão 23 

 

Sobre o Windows 7, analise as afirmativas. 
 

I - Quando um arquivo é excluído do disco rígido por meio da tecla “delete” (ou “del”) do teclado, após a 
confirmação, esse arquivo é movido para a Lixeira. 

II -  Ao se arrastar com o mouse um arquivo que está armazenado no pen drive para uma pasta do disco 
rígido, ele é movido para a pasta, sendo excluído permanentemente do pen drive. 

III -  O nome de um arquivo armazenado na raiz (C:) de um computador gerenciado pelo Windows 7 não pode 
ultrapassar 128 caracteres. 

IV -  O sistema operacional Windows 7, em sua configuração padrão de instalação, traz um programa 
(acessório) chamado Windows Explorer, cujo principal objetivo é o gerenciamento de arquivos, pastas, 
bibliotecas, dentre outros. 

 

Estão corretas as afirmativas 
(A) I e IV, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I, III e IV, apenas. 
(D) I, II, III e IV. 
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Questão 24 
 

Observe o texto que está sendo editado no LibreOffice Writer  4.4.5.2 (idioma Português) em sua configuração 
padrão de instalação, antes da aplicação de formatação. Todos os parágrafos foram selecionados. 
 

 
 
 

A figura abaixo apresenta o mesmo texto após algumas formatações serem aplicadas. 
 

   

A partir do trecho do texto mostrado na imagem acima após a formatação, pode-se afirmar que o texto 
(A) foi alinhado à esquerda e o espaçamento entre linhas foi mantido. 
(B) foi justificado e o espaçamento entre linhas foi aumentado. 
(C) foi alinhado à direita e o espaçamento entre linhas foi aumentado. 
(D) foi centralizado e o espaçamento entre linhas foi mantido. 
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Questão 25 
 

Sobre vírus e antivírus, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Para ajudar a evitar os vírus mais recentes, não é preciso atualizar o software antivírus regularmente, 
haja vista que a maioria dos softwares antivírus não possui o recurso de atualização automática. 

(      ) Um software de segurança invasor, também conhecido como scareware, é aquele que parece ser 
benéfico, mas fornece segurança limitada ou nenhuma segurança, gera alertas enganosos e tenta 
ludibriar o usuário. 

(      )  Malware é qualquer tipo de software indesejado, instalado sem o devido consentimento no computador 
do usuário. Vírus são exemplos de malware, já worms são exemplos de softwares bem intencionados. 

(      ) O software antivírus é um programa de computador que detecta, evita e atua na neutralização ou 
remoção de programas mal intencionados, como vírus e cavalos de troia.  

 

Assinale a sequência correta. 
(A) F, V, F, V 
(B) V, F, V, F 
(C) F, F, V, V 
(D) V, V, F, F 
 
 
Questão 26 

 

Quando o usuário digita na caixa de pesquisa do Google, é possível encontrar informações de forma rápida, 
vendo previsões de pesquisa similares aos termos que ele está digitando. Sobre o recurso de preenchimento 
automático do Google, é correto afirmar: 
(A) É possível desativar o preenchimento automático; dependendo das preferências do usuário, ele pode ser 

ativado ou desativado.  
(B) As previsões com preenchimento automático são baseadas em declarações sobre os termos de busca de 

outras pessoas e usuários. 
(C) As previsões do preenchimento automático são geradas automaticamente por um algoritmo, sem qualquer 

envolvimento humano.  
(D) Não é permitido ao usuário escolher uma previsão de pesquisa, ou seja, a pesquisa não pode ser feita 

usando uma previsão como termo de pesquisa. 
 
 
Questão 27 

 

Sobre o Internet Explorer 11, analise as afirmativas. 
 

I - É possível excluir o histórico de navegação, mas existe a opção de preservar dados de sites favoritos. 
II -  Nas Opções da Internet sobre Privacidade, existem apenas três opções de configuração para a zona da 

Internet: Alto , Médio e Baixo. 
III -  Não permite navegação com guias (abas) que possibilita abrir várias páginas ao mesmo tempo. 
IV -  Nas Opções da Internet sobre Segurança, existe uma zona de Sites restritos onde é possível adicionar 

sites que possam danificar o computador e seus arquivos. 
 

Estão corretas as afirmativas 
(A) I, II e IV, apenas. 
(B) I e IV, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III, apenas. 
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Questão 28 
 

Para segurança na internet, ao efetuar transações comerciais e acessar sites de comércio eletrônico, NÃO é 
recomendado: 
(A) Evitar utilizar um site de busca para acessar o site de comércio eletrônico que costuma acessar, pois não há 

necessidade disto, já que as URL desse tipo são, geralmente, bastante conhecidas. 
(B) Pesquisar previamente na Internet, ou com outras pessoas confiáveis, referências sobre o site antes de 

efetuar uma compra. 
(C) Evitar realizar compras ou pagamentos por meio de computadores de terceiros ou redes Wi-Fi públicas. 
(D) Acessar o site de comércio eletrônico clicando em um link existente em uma página ou em uma mensagem, 

evitando digitar o endereço diretamente no navegador Web.  
 
 
 
Questão 29 

 

Sobre o Microsoft Word 2007, analise as afirmativas. 
 

I - Na guia (aba) Inserir , no grupo Cabeçalho e Rodapé, as opções de inserir número da página permitem 
inseri-lo nas margens da página. 

II -  Na guia (aba) Exibição, no grupo Modos de Exibição de Documento, existem apenas duas opções: 
Layout de Impressão e Leitura em Tela Inteira . 

III -  Na guia (aba) Inserir , no menu Tabela, a opção Inserir Tabela... permite inserir uma tabela com no 
máximo 20 colunas e 100 linhas. 

IV -  Na guia (aba) Layout da Página, no grupo Plano de Fundo da Página, é possível escolher uma cor para 
o plano de fundo da página. 

 

Estão corretas as afirmativas 
(A) II, III e IV, apenas. 
(B) I, II e III, apenas. 
(C) I e IV, apenas. 
(D) I, II, III e IV. 
 
 
 
Questão 30 

 

Considere uma planilha no Microsoft Excel 2007 onde as células A1, A2, A3, B1, B2 e B3 estão preenchidas 
com os valores 12, 10, 8, 4, 6 e 2, respectivamente. Sobre a planilha, marque V para as afirmativas verdadeiras 
e F para as falsas. 
 

(      ) O resultado da fórmula =SE(A1=SOMA(B1:B3);A3;A2) é 8. 
(      ) As fórmulas =MÉDIA(B1; B3) e =SOMA(A1;A3)/5 retornam o mesmo valor. 
(      ) O resultado da fórmula =A1+B1-(A2-B2) é 0. 
(      ) As fórmulas =SOMA(A1:A3)+SOMA(B1:B3) e =SOMA(A1:B3) retornam o mesmo valor. 

 

Assinale a sequência correta. 
(A) V, F, F, V 
(B) F, V, V, F 
(C) F, F, V, V 
(D) V, V, F, F 
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CONHECIMENTOS DIVERSOS 
 
Questão 31 

 

Conflito pode ser definido como um processo que tem início quando alguém percebe que outra parte afeta, ou 
pode afetar, negativamente alguma coisa que considera importante.  

(K. W. Thomas, 1992.)  
 

Marque a alternativa que NÃO apresenta uma estratégia de resolução de conflitos. 
(A) Competição 
(B) Cognição 
(C) Acomodação 
(D) Evitamento 
 
 
Questão 32 

 

A remuneração não é o fator principal de satisfação e motivação no trabalho, conforme aponta pesquisa 
realizada com cerca de 1.400 gestores brasileiros (Society for Human Resource Management, 2008). Mesmo 
assim, é um fator importante a ser considerado, e que frequentemente é subestimado por muitas organizações. 
Em relação a tipos de remuneração, utilizados como fatores motivacionais, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Plano de pagamento com base no mérito é feito por desempenhos individuais com base em escalas de 
avaliação. 

(      ) Na remuneração por habilidades, há pagamento de uma soma fixa para cada unidade de produção 
completada. 

(      ) Programa de participação nas melhorias estabelece o nível salarial de acordo com as competências dos 
funcionários ou com a variedade de funções que eles são capazes de desempenhar. 

(      ) Planos de participação nos resultados são programas que envolvem toda a organização, distribuindo um 
pagamento baseado em alguma fórmula de cálculo da lucratividade da empresa. 

(      ) O plano de remuneração por unidade produzida constitui um plano de incentivo coletivo baseado em 
uma fórmula que usa a melhoria na produtividade do grupo durante certo período para determinar a 
quantia a ser distribuída aos funcionários. 

 

Assinale a sequência correta. 
(A) V, F, F, V, F 
(B) F, V, V, F, V 
(C) V, V, F, V, F 
(D) F, F, V, F, V 
 
 
Questão 33 

 

As teorias que estudam a liderança em termos de estilos de comportamento do líder em relação a seus 
subordinados são conhecidas como teorias sobre estilos de liderança. Com base nessas teorias, marque a 
afirmativa correta. 
(A) O estilo autocrático refere-se àquele em que as diretrizes são debatidas e decididas em grupo, estimulado e 

assistido pelo líder. 
(B) No estilo liberal, há liberdade total para as decisões grupais ou individuais e mínima participação do líder. 
(C) No estilo democrático, o líder determina a tarefa que cada um deve executar, assim como seus padrões de 

desempenho. 
(D) O estilo participativo refere-se ao estilo de liderança em que as pessoas têm pouca ambição e buscam 

segurança. 
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Questão 34 
 

Quando se analisa o trabalho desempenhado por duas ou mais pessoas em conjunto, há diferenciação entre 
trabalho em grupo e trabalho em equipe. A respeito das características de trabalho em equipe, assinale a 
afirmativa correta. 
(A) Interage ocultando informações, com responsabilidade individual de cada membro. 
(B) Há sinergia neutra e às vezes negativa. 
(C) O desempenho é o somatório das contribuições individuais e isoladas. 
(D) O resultado é maior que a soma das contribuições individuais. 
 
Questão 35 

 

O principal objetivo do serviço público é boa prestação de serviços à população, buscando suprir as 
necessidades do cliente-cidadão. Nesse sentido, o atendimento ao público é essencial para a eficiência na 
Administração Pública. Assinale a afirmativa que constitui uma diretriz nas relações entre o Poder Executivo 
Federal e o cidadão. 
(A) Atuação segregada na expedição de atestados, certidões e documentos comprobatórios de regularidade. 
(B) Utilização de linguagem rebuscada, com o uso de siglas, jargões e estrangeirismos. 
(C) Eliminação de formalidades e exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido. 
(D) Dissídio nos métodos e procedimentos de controle. 
 
Questão 36 

 

De acordo com o asseverado na Lei n.º 8.112/1990, os prazos para ocorrer a posse e para que o servidor 
empossado em cargo público entre em exercício são, respectivamente: 
(A) 15 (quinze) dias contados da publicação do ato de provimento e 30 (trinta) dias contados da data da posse. 
(B) 40 (quarenta) dias contados da publicação do ato de provimento e 20 (vinte) dias contados da data da 

posse. 
(C) 20 (vinte) dias contados da publicação do ato de provimento e 40 (quarenta) dias contados da data da 

posse. 
(D) 30 (trinta) dias contados da publicação do ato de provimento e 15 (quinze) dias contados da data da posse. 
 
Questão 37 

 

Em relação ao que estabelece a Lei n.º 8.112/1990 sobre o vencimento e a remuneração, analise as afirmativas. 
 

I - Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. 
II -  Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido de vantagens pessoais provisórias. 

III -  O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível. 
IV -  Nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo. 

 

Estão corretas as afirmativas 
(A) I, II e III. 
(B) I, II e IV. 
(C) I, III e IV. 
(D) II, III e IV. 
 
Questão 38 

 

NÃO é licença concedida ao servidor, de acordo com Lei n.º 8.112/1990: 
(A) Por motivo de doença em pessoa da família. 
(B) Prêmio por assiduidade. 
(C) Para desempenho de mandato classista. 
(D) Para tratar de interesses particulares. 
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Questão 39 
 

Acerca das vedações ao servidor público, de acordo com o que estabelece o Decreto n.º 1.171/1994, analise: 
 

I - O uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, para obter qualquer 
favorecimento, para si ou para outrem. 

II -  Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, 
causando-lhe dano moral ou material. 

III -  Retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem 
pertencente ao patrimônio público. 

 

É vedado ao servidor público: 
(A) I, II e III. 
(B) I e II, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
 
Questão 40 

 

Em relação às finalidades da educação superior, de acordo a Lei n.º 9.394/1996, considere: 
 

I - Promover a extensão, aberta especificamente à participação da comunidade universitária, visando à 
difusão e à inteiração dos universitários das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 
pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 

II -  Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. 
III -  Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da 

humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação. 
 

São finalidades da educação superior: 
(A) I e III, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) I, II e III. 
(D) II e III, apenas. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 
Questão 41 

 

Sobre as primeiras transmissões radiofônicas no Brasil, na década de 1920, analise as afirmativas.  
  

I - O Rádio atua desde o início numa perspectiva popular por meio de clubes e sociedades de radiófilos.  
II -  A atividade radiofônica caracteriza-se pelo profissionalismo associativo dos pioneiros que se dedicaram a 

transmissões regulares noturnas. 
III -  Música erudita, palestras e conferências sobre assuntos como higiene e astronomia faziam parte da 

programação das emissoras. 
 

Está correto o que se afirma em 
(A) III, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) II, apenas 
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Questão 42 
 

O rompimento das relações diplomáticas do Brasil com os países que compunham o eixo – Alemanha, Itália e 
Japão – em 1942 aproximou os países do continente americano por meio da política da “boa vizinhança”. A 
intensificação das relações culturais com os EUA, na época, trouxe como consequência para o jornalismo: 
(A) Incorporação da Rádio Nacional ao patrimônio da união no governo Getúlio Vargas.  
(B) Incentivo do governo federal às atividades de correspondente estrangeiro. 
(C) Assimilação de técnicas americanas na linguagem do noticiário radiofônico brasileiro. 
(D) Surgimento de coberturas jornalísticas em rede estimuladas pelo espírito de “integração nacional”. 
 
Questão 43 

 

Jornalista e escritor, considerado precursor do jornalismo científico brasileiro, no início do século XX, publicou 
um livro em que refletiu sobre a influência do meio ambiente na formação do homem brasileiro. Trata-se de  
(A) Machado de Assis. 
(B) Graça Aranha. 
(C) Euclides da Cunha. 
(D) Monteiro Lobato. 

 
Questão 44 

 

Sobre jornalismo científico, analise as afirmativas. 
 

I - A informação científica no contexto jornalístico deve procurar conexões e implicações que vão além 
daquelas conhecidas por cientistas e políticos. 

II -  A reportagem científica necessita de perspectivas multidirecionais, com vários focos, para fazer valer o 
princípio jornalístico de ouvir várias fontes. 

III -  Os principais leitores de reportagens científicas são os próprios cientistas, o que requer do jornalista um 
aprofundamento nos conteúdos científicos. 

 
Está correto o que se afirma em 
(A) II, apenas. 
(B) I, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
 
Questão 45 

 

Na rua, cheguei a uma relação amistosa com a lente. Aprendi a ter prazer na hora de falar para a câmera. Só que 
quando está fazendo o tal stand-up na rua, o repórter está cercado pelo mundo, pelas pessoas, pela realidade. 

 

(BIAL, P. Crônicas de repórter. Objetiva: Rio de Janeiro, 1996.) 

O termo Stand-up é utilizado no telejornalismo para designar  
(A) a entrada do repórter em vídeo (on) em algum ponto da narrativa enfatizando parte do assunto . 
(B) aparecimento do repórter no fim da reportagem com informações para o fechamento compreensível da 

matéria. 
(C) entrada em vídeo (on) do repórter na escalada do telejornal para chamar ou apresentar uma notícia. 
(D) a matéria que se resume à transmissão dos fatos pelo repórter por impedimento ao acesso a fontes e cenas. 
 
Questão 46 

 

O texto jornalístico interpretativo ou opinativo, que representa os argumentos de um autor, com fundamentação  
consistente e que ocupa espaço pré-determinado  ou seção específica de um jornal diário, é denominado 
(A) Editorial. 
(B) Notícia. 
(C) Reportagem. 
(D) Artigo. 
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Questão 47 
 

Leia os textos 
 

Acusada de responsável pela tragédia, empresa da 
Vale cuida da cena do crime, exclui imprensa e 
deixa o povo de fora. Tá certo isso? 
 

(Por Laura Capriglione, especial para os Jornalistas Livres, 
com fotos de Gustavo Ferreira, em Mariana (MG) DOM, 
08/11/2015.)  
 

Arrancados de suas casas pelo tsunami gerado pelo 
rompimento das barragens Fundão e Santarém, 
repletas de lama tóxica, os moradores de Bento 
Rodrigues, arraial rural a 35 km do centro de 
Mariana, sofrem com outro tsunami: o de dúvidas, de 
mentiras e de dissimulação. 
As barragens sinistradas pertencem à mineradora 
Samarco, fundada em 1977, controlada pela toda-
poderosa Vale e pela anglo-australiana BHP Billiton. 
Décima maior exportadora do país, a empresa faturou 
R$ 7,6 bilhões em 2014 e apresentou um lucro 
líquido de R$ 2,8 bilhões. Apesar dessa contabilidade 
vistosa e de dizer em seu site na internet que preza 
pela vida “acima de quaisquer resultados e bens 
materiais”, os moradores de Bento Rodrigues 
reclamam que não havia nem mesmo uma simples 
sirene instalada e funcionando para alertar o lugarejo 
da ruptura das barragens. Poderia ter salvo vidas. 
Agora, no rescaldo da tragédia, os habitantes de 
Bento Rodrigues suspeitam que a empresa esteja 
priorizando o salvamento de sua imagem 
institucional em detrimento das vidas humanas e dos 
animais, atropelados pelo avanço medonho da lama. 
“Por que é que estão nos impedindo de entrar em 
Bento Rodrigues? A gente poderia ajudar na 
localização e no resgate dos desaparecidos e dos 
animais, porque conhecemos como ninguém a região, 
sabemos lidar com o mato. O que é que eles estão 
querendo esconder?”, perguntava um grupo de 
moradores indignados com o fato de serem mantidos 
à força longe de seu bairro. 
 

Lama Exterminadora 
 

Não é o maior desastre ambiental de toda a história, 
como exagera a internet. Mas é dramaticamente grande. 
E terá consequências ainda difíceis de prever 
As perdas humanas e os danos sociais causados pelo 
tsunami de lama que atingiu de modo dramaticamente 
colossal o distrito mineiro de Bento Rodrigues no 
último dia 5 puderam ser sentidos imediatamente. A 
enxurrada composta principalmente de areia, mas 
também de uma mistura de rejeitos químicos, teve 
origem na barragem de Fundão, da mineradora 
Samarco, rompeu-se por motivos ainda não esclarecidos 
e levou com ela onze vidas, além de deixar a cidade 
inteira soterrada. As consequências ambientais do 
desastre, porém, continuam sendo calculadas – 
demorará anos para que se possa precisar sua dimensão. 
O lamaçal tomou os rios Gualaxo do Norte, do Carmo e 
Doce, e deve desembocar no Oceano Atlântico.  
Apenas no primeiro dia, a lama dizimou os anfíbios e 
peixes ao longo de 100 quilômetros de rios. Após cinco 
dias, quando a água suja passava pelas cidades de 
Governador Valadares, Conselheiro Pena, Resplendor e 
Aimorés, a contaminação interrompeu o abastecimento 
nos municípios, secando as torneiras de mais de 300.000 
habitantes. A lama que cobre as águas fluviais dificulta 
a absorção de oxigênio da atmosfera, sufocando peixes e 
dificultando a fotossíntese de plantas. 
Como é de costume, proliferou o exagero na internet – 
houve quem apontasse o desastre ambiental como o 
maior de toda a história. Bobagem. Trata-se, isto sim, do 
pior desastre do gênero em Minas Gerais e do mais 
grave do mundo tendo por causa o despejo de rejeitos 
minerais no ambiente – no caso da mineradora de Bento 
Rodrigues, três vezes maior que o da segunda colocada, 
a mina canadense Mount Polley, protagonista de 
episódio semelhante no ano passado. (...) 
 

(Revista Veja – Raquel Beer  25 de novembro 2015.) 
 

Em relação à cobertura jornalística em casos de tragédia como a ocorrida em Minas Gerais, levando em 
consideração aspectos éticos do jornalismo, analise as afirmativas. 
   

I - A cobertura da grande imprensa tem se pautado pela função do jornalismo de agente transformador social 
e político em detrimento de uma visão mercantilista sobre os fatos. 

II -  O caráter investigativo do jornalismo pode contribuir na prevenção de tragédias ambientais quando exerce 
a função de fiscalizador do poder público e alerta a sociedade sobre abuso da exploração econômica e 
violação de direitos humanos.  

III -  As duas reportagens pautam-se pela informação baseada na ocorrência dos fatos e com finalidade de 
interesse social e coletivo. 

 

Está correto o que se afirma em  
(A) I e II, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) I, II e III. 
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Questão 48 
 

Assinale o texto cuja estrutura está de acordo com as normas jornalísticas de estilo e correção gramatical. 
(A) A maioria dos entrevistados considera a virtude a principal qualidade de um homem público. A pesquisa 

também revelou que noventa e seis por cento do STF aplica corretamente as leis e que um por cento dos 
políticos são honestos. 

(B) A estabilidade monetária é uma das bases essenciais da política econômica. A ancoragem das expectativas, 
na grande maioria dos países desenvolvidos, é feita através de uma meta de inflação que no Brasil é de 
4,5%, mas ninguém acredita que será cumprida. 

(C) A presidente Dilma Rousseff corria contra o tempo para garantir a aprovação no Congresso de medidas a 
favor do governo. As acusações que haviam contra ela ecoaram com força na Câmara dos Deputados sob o 
domínio de Eduardo Cunha (PMDB-RJ). 

(D) O Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou a ata da seção que definiu o rito do impeachment da presidente 
Dilma Rousseff. A principal dúvida que resta é sobre o que ocorre se o plenário da Câmara rejeitar a chapa 
dos deputados indicados pelas lideranças dos partidos para compor a comissão do impeachment. 

 
 

Questão 49 
 

Uma situação de gerenciamento de crise requer dos profissionais de comunicação de uma organização ações 
rápidas e estratégicas. Sobre a atuação do assessor de imprensa em situações como essa, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) É possível criar alternativas à entrevista, como a redação de uma nota oficial escrita em concordância 
com a direção da organização para ser distribuída à imprensa.  

(      ) É recomendável privilegiar o distanciamento da fonte do contato com órgãos de imprensa. 
(      ) O porta-voz da organização deve ser, preferencialmente, o presidente ou diretores indicados para 

assumir essa condição.  
(      ) É recomendável buscar, nos momentos de crise, trabalhar com profundidade a identidade da 

organização. 
(      ) Deve eximir-se de articulações com a imprensa baseado em valores como amizade, respeito e confiança 

e, em certos casos, na exclusividade da informação. 
 

Assinale a sequência correta. 
(A) F, V, F, V, F 
(B) V, V, V, F, V 
(C) V, F, V, F, F 
(D) F, F, F, V, V 
 
 

Questão 50 
 

O modelo sistêmico de comunicação pode ser empregado na administração pública para 
(A) privilegiar a informação gerencial pelo seu caráter estratégico. 
(B) facilitar o controle hierárquico da informação organizacional. 
(C) possibilitar o trabalho harmônico entre diferentes setores da organização. 
(D) compor uma linguagem heterogênea entre os diferentes setores da organização. 
 
 

Questão 51 
 

O produto de uma assessoria de imprensa que busca a integração do público interno de uma organização por 
meio de um conjunto de textos em formato de jornal para divulgação de comportamentos positivos dos 
funcionários, como também servir de canal de comunicação com a direção da organização, é conhecido como 
(A) Newsletter. 
(B) House Organ. 
(C) Press release. 
(D) Jornal Mural. 
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Questão 52 
 

O processo tecnológico sempre acompanhou o desenvolvimento das formas de comunicação. Em relação à 
televisão, algumas inovações foram decisivas para a abrangência de características como instantaneidade, 
penetração e organização da programação. Qual inovação NÃO alterou significativamente as características 
dadas? 
(A) Transmissão por satélite 
(B) Miniaturização dos equipamentos 
(C) Uso do videotape 
(D) Introdução da TV em cores 
 
 
Questão 53 

 

Sobre o modelo de entrevista denominado por Mario Erbolato “entrevista informativa”, analise as afirmativas. 
 

I - Faz parte da rotina do repórter por fornecer informações factuais. 
II -  Valoriza a opinião de especialistas, principalmente em entrevistas exclusivas. 

III -  É possível publicar a informação sem necessariamente citar o entrevistado.  
 

Está correto o que se afirma em 
(A) I e III, apenas. 
(B) I, II e III. 
(C) III, apenas. 
(D) II, apenas. 
 
 
Questão 54 

 

São consideradas características que diferenciam a veiculação da informação na internet em relação aos meios 
Televisão e Mídia Impressa, respectivamente: 
(A) Independência de grade horária e espaço virtual ilimitado. 
(B) Capacidade analítica dos fatos e hipertextualidade. 
(C) Linguagem própria definida e junção multimídia (sons, imagens, texto). 
(D) Distribuição sob demanda e imediatismo. 
 
 
Questão 55 

 

Sobre Newsmaking e os processos produtivos da notícia, considerando critérios de seleção, numere a coluna da 
direita de acordo com a da esquerda. 
 

1 - Notoriedade 

2 - Relevância  

3 - Novidade 

4 - Proximidade 

5 - Notabilidade 

6 - Inesperado 

(      ) O acontecimento inédito, pela primeira vez, tem maior 
interesse noticiável. 

(      ) Importância hierárquica dos sujeitos envolvidos no 
acontecimento. 

(      ) O que é mais tangível direciona a atenção da mídia. 
(      ) Impacto do acontecimento na sociedade. 
(      ) Ultrapassa expectativas da comunidade jornalística. 
(      ) Considera fatores geográficos, econômicos, políticos e 

culturais, entre outros. 
 

Assinale a sequência correta. 
(A) 5, 2, 1, 3, 4, 6 
(B) 3, 1, 5, 2, 6, 4 
(C) 3, 6, 4, 5, 1, 2 
(D) 2, 4, 3, 1, 6, 5 
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Questão 56 
 

Na teoria sobre Comunicação de Massa, os estudos de Marshal McLuhan estão ligados à Escola  
(A) de Birminghan (Inglaterra). 
(B) de Palo Alto (Califórnia – EUA). 
(C) Francesa. 
(D) Canadense. 
 
 
Questão 57 

 

O texto sintético reproduzido na primeira página de um jornal e que remete o leitor ao conteúdo completo da 
matéria é denominado  
(A) Manchete. 
(B) Subtítulo. 
(C) Chamada. 
(D) Lead. 
 
 
Questão 58 

 

Observe as imagens. 
 

 

 
Confronto entre moradores e a polícia no Morro 

da Providência – Rio de Janeiro 
Foto Marcelo Sayão 

 

 
 
 

 
Os políticos Ulysses Guimarães e Tancredo 

Neves 
Foto Milton Guran. 

   
Sobre fotojornalismo, analise as afirmativas. 
 

I - A legenda é um recurso de contextualização da imagem. 
II -  A legenda pode mudar o contexto da imagem. 

III -  A interpretação da fotografia limita-se à legenda. 
 

Está correto o que se afirma em 
(A) I, II e III. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I e II, apenas. 
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Questão 59 
 

Sobre jornalismo on line, assinale a afirmativa INCORRETA . 
(A) A rapidez na disponibilidade da informação on line tem superado critérios de exatidão da notícia.  
(B) O webjornalismo mantém os mesmos critérios de seleção da notícia que as mídias tradicionais, priorizando 

a qualidade da informação. 
(C) A quantidade de informação disponível na rede sugere uma tendência à segmentação da notícia para 

garantir nichos de mercado. 
(D) O jornalismo na internet deve levar em consideração características como navegabilidade, usabilidade e 

hipertexto. 
 
 
Questão 60 

 

Sobre a redação de textos informativos para a internet, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 
falsas. 
 

(      ) É recomendável, no jornalismo on line, o uso de intercalações na frase. 
(      ) No webjornalismo, os parágrafos podem ser desconectados para facilitar a leitura. 
(      ) A técnica da pirâmide invertida não é aplicável ao jornalismo on line. 
(      ) O cuidado com os títulos é definitivo para o usuário acessar o link da notícia. 
(      ) Texto-legenda é um recurso muito utilizado para atualização de informações em tempo real. 
 

Assinale a sequência correta. 
(A) F, F, F, V, V 
(B) V, V, F, F, F 
(C) F, F, V, V, F 
(D) V, F, V, F, V 
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