CONCURSO PÚBLICO

54. PROVA OBJETIVA

ESPECIALISTA



VOCÊ

DESENVOLVIMENTO
(JORNALISTA)

RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO

CONTENDO



EM

60

QUESTÕES OBJETIVAS.

PREENCHA COM SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO OS ESPAÇOS
RESERVADOS NA CAPA DESTE CADERNO.



E

TRANSCREVA

GESTÃO

PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE

TINTA AZUL OU PRETA, TODAS AS RESPOSTAS ANOTADAS NA FOLHA
INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS.



A

DURAÇÃO DA PROVA É DE

3

HORAS.



LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE
VOCÊ CONSIDERA CORRETA.



A SAÍDA DO CANDIDATO DA SALA SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA.



RESPONDA



AO



A TODAS AS QUESTÕES.

MARQUE, NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS, LOCALIZADA
NO VERSO DESTA PÁGINA, A LETRA CORRESPONDENTE À ALTERNATIVA QUE VOCÊ ESCOLHEU.

AGUARDE

SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS

E ESTE CADERNO, PODENDO DESTACAR ESTA CAPA PARA FUTURA
CONFERÊNCIA COM O GABARITO A SER DIVULGADO.

A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

Número de inscrição

Nome do candidato

07.03.2010
tarde

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

ESPECIALISTA
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EM

DESENVOLVIMENTO
(JORNALISTA)

2

E

GESTÃO

LÍNGUA PORTUGUESA

02. Assinale a alternativa correta quanto às relações que podem
ser estabelecidas entre Freud, George Orwell e o Clube de
Roma.

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 15.

(A) As conclusões do Clube de Roma contrapõem-se às
expectativas pessimistas de Freud e de George Orwell.

O futuro é um mistério
Nesta época do ano, é impossível escapar da tentação de fazer
previsões. Afinal, desde a pré-história, o homem não deixa de querer conhecer o futuro e de dominá-lo. Das técnicas de adivinhação
inventadas pelos povos da Antiguidade aos métodos “científicos”
elaborados por técnicos, os meios de predição variam: astrologia,
leitura da borra de café ou cartas, até por internet. Pouco importa.
Cada época tem necessidade de sonhar com um amanhã: melhor
ou pior. Oráculos, profecias, predições, utopias, todas as antecipações que os homens construíram, no decorrer da história, não se
realizaram. Mas elas são reflexos de suas esperanças e crenças. (...)
Um poeta disse que, para ser profeta, bastava ser pessimista. Já
na metade do século 19, havia quem escrevesse sobre um mundo
futuro mecanizado, sem ideias espirituais, vivendo-se ao ritmo das
crises econômicas e ameaças de guerra. Marcados pela Primeira
Guerra Mundial, muitos pensadores fizeram coro ao pessimismo.
Freud contestou a ideia de progresso e supôs a existência de um
instinto de destruição. Não faltou quem visse nas marcas do tempo o anúncio do fim de tudo, ou uma caminhada na direção ao
sofrimento, como predisse o escritor George Orwell. Boa parte
desse pessimismo se enraizava na tomada de consciência de uma
distância crescente entre progresso técnico e progresso moral.
Para solucionar essa pendência, em 1971, o Clube de Roma reuniu uma elite de pensadores. Conclusão? O grupo anteviu que o
crescimento demográfico e econômico provocaria uma catástrofe
e uma crise ecológica sem precedentes, em meados do século 21.
E nós ainda acreditamos em previsões? Acho que, se os brasileiros mudaram, foi no sentido de não acreditarem mais nelas. Deixamos para trás a atitude infantil de insistir em sonhos que acabam
em decepções. Ou de crer em falsas promessas. Nunca o futuro foi
tão misterioso quanto neste início de século 21. Nenhuma máquina
de previsão conseguiu explicar a complexidade do mundo atual,
onde tudo se confunde, onde realidade e espetáculo se misturam,
valores e ideologias desmoronam, tudo se desencanta. Aquecimento
do planeta, desastres climáticos, aumento do nível dos oceanos, fim
das florestas, fome, corrupção em toda a parte, empobrecimento
dos mais pobres, enriquecimento dos mais ricos, enfim, a lista é
longa. A resposta, talvez, esteja em fugir das previsões de futuro e
jogar no presente. Vivê-lo com delicadeza e investir nos pequenos
prazeres. Fórmula excelente para enfrentarmos o apocalipse, como
querem muitos. Ou o paraíso, como esperam outros.

(B) George Orwell e Freud previram, como o Clube de Roma,
que o século 21 teria um progresso inimaginável, apesar
de toda a crise ecológica que se deflagraria.
(C) As previsões de George Orwell caminham na direção
contrária às previsões otimistas do Clube de Roma sobre
o século 21.
(D) As previsões do Clube de Roma confirmam a negatividade contida nas posições de Freud e de George Orwell.
(E) O instinto de destruição e o sofrimento, previstos, respectivamente, por Freud e Orwell, foram negados pelo
Clube de Roma.

03. De acordo com o texto, pode-se afirmar que os brasileiros
(A) deixam-se guiar pelas previsões, quanto à melhor maneira
de conduzir a vida.
(B) analisam com prudência as profecias, mas acabam se
influenciando por elas.
(C) assumem uma atitude cética diante de crenças desprovidas de realismo.
(D) mantêm-se arraigados a sólidas convicções quanto aos
mistérios do futuro.
(E) continuam à mercê das previsões, mas previnem-se contra
possíveis decepções.

04. Assinale a alternativa em que se estabelece entre as ideias da
frase uma relação de causa e consequência, de acordo com o
texto.
(A) Profecias e predições expressas pelos homens acabaram
não se realizando.

(Mary Del Priore, O Estado de S.Paulo, 03.01.2010. Adaptado)

01. Sobre as previsões, é correto afirmar que a autora, no primeiro
parágrafo,

(B) A distância entre progresso técnico e progresso moral
levou os homens ao pessimismo.

(A) reconhece a eficácia que elas têm, já que se constituíram
em um método seguro de aprender com o passado para
prever o futuro.

(C) A complexidade do mundo atual está além de qualquer
máquina de previsão.
(D) Investir em previsões é a fórmula ideal para escapar do
apocalipse.

(B) admite que elas são perigosas, já que, a partir delas, as
pessoas traçam planos para conduzir a vida.

(E) A crença em sonhos e previsões é a garantia contra o
pessimismo.

(C) confere-lhes legitimidade científica, pois elas vêm se pautando por critérios comprovados pelas ciências em geral.
(D) discorda da maneira como são praticadas hoje, cada vez
mais distanciadas dos modelos concebidos na Antiguidade.
(E) aceita a validade delas para nutrir as aspirações humanas,
apesar de não se realizarem concretamente.
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05. A respeito do texto, pode-se concluir que

08. Assinale a alternativa em que um dos asteriscos da frase deve
ser substituído por dois pontos.

(A) para enfrentar as incertezas do futuro, os desequilíbrios
provocados pelo clima e pela desigualdade entre pobres
e ricos, a solução é dedicar-se aos momentos presentes
de forma suave e prazerosa.

(A) No passado* Freud sentenciou* não pode haver progresso
com um instinto de destruição.
(B) Os pensadores * em Roma* previram uma catástrofe e
uma crise ecológica.

(B) ninguém conseguiu até hoje decifrar o futuro, no entanto,
o século 21, ao mesmo tempo misterioso e complexo,
acena com possibilidades de se reverter, pela primeira
vez, essa situação.

(C) Um amanhã * melhor ou pior* sempre é sonhado em
cada época.

(C) a descrença cada vez maior em previsões e em profecias
que nunca se cumpriram é a garantia de que se pode delinear, com clareza, um futuro mais promissor e menos
misterioso.

(D) Valores * ideologia * tudo se desmorona.
(E) Nós * brasileiros* ainda vamos acreditar em previsões?

(D) o investimento nos pequenos prazeres do presente pode
seduzir as pessoas, mas não se configura como uma
fórmula ideal para o enfrentamento dos problemas que
o mundo hoje apresenta.

09. Assinale a alternativa em que a conjunção “ou” pode ser
substituída pela conjunção “e”, como no trecho – Acho que,
se os brasileiros mudaram, foi no sentido de não acreditarem
mais nelas. Deixamos para trás a atitude infantil de insistir
em sonhos que acabam em decepções. Ou de crer em falsas
promessas.

(E) o progresso técnico, acompanhado do progresso moral,
constitui-se numa síntese perfeita, capaz de solucionar
os enigmas que sempre vêm rondando, em especial, os
mistérios do século 21.

(A) A partir de agora, as pessoas têm de escolher: a incerteza
das previsões ou a segurança da ciência.
06. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente,
as frases:

(B) Progresso técnico ou progresso moral? Eis o dilema do
homem do século 21.

.
Se George Orwell predissesse, eu também
Uma catástrofe foi
pelo Clube de Roma.
Quando os pensadores fizerem coro ao pessimismo, nós
também
.

(C) O pessimismo já havia sido delineado pelo instinto de
destruição com Freud ou pelo caminho do sofrimento
com Orwell.

(A) prediria … antevista … faremos

(D) Diante dos mistérios do século 21, as pessoas se dividiram: o apocalipse ou o paraíso.

(B) predizia … antevinda … faremos

(E) Há duas opções a serem oferecidas às pessoas: projetar-se
para o futuro ou concentrar-se no presente.

(C) predizeria … antevida … fazeremos
(D) prediria … antevista … fazeremos
(E) predizeria … antevinda … fazemos

10. Assinale a alternativa que reescreve, corretamente, quanto ao
sentido, as frases – ... o homem não deixa de querer conhecer
o futuro.../ Cada época tem necessidade de sonhar com um
amanhã.../ Deixamos para trás a atitude infantil...

07. As frases – ... é impossível escapar da tentação de fazer
previsões./ ... vivendo-se ao ritmo das crises econômicas.../
... pensadores fizeram coro ao pessimismo. – estão corretamente reescritas em:

(A) ... o homem abre mão de conhecer o futuro.../ Cada época necessita sonhar com um amanhã.../ Desprezamos a
atitude infantil...

(A) ... é impossível furtar-se a tentação de fazer previsões./
... vivendo-se à mercê das crises econômicas.../ ...pensadores fizeram coro a infelicidade.

(B) ... o homem impõe-se conhecer o futuro... / Cada época
busca sonhar com um amanhã... / Enfatizamos a atitude
infantil...

(B) ... é impossível furtar-se à tentação de fazer previsões./
... vivendo-se à mercê das crises econômicas.../ ...pensadores fizeram coro à infelicidade.

(C) ... o homem privilegia conhecer o futuro... / Cada época
ignora a necessidade de sonhar com um amanhã... / Prescindimos da atitude infantil...

(C) ... é impossível furtar-se a tentação de fazer previsões./
... vivendo-se a mercê das crises econômicas.../ ... pensadores fizeram coro a infelicidade.
(D) ... é impossível furtar-se à tentação de fazer previsões./
... vivendo-se à mercê das crises econômicas.../ ... pensadores fizeram coro a infelicidade.

(D) ... o homem não vislumbra querer conhecer o futuro.../
Cada época perde de vista sonhar com um amanhã.../
Relegamos a atitude infantil...

(E) ... é impossível furtar-se a tentação de fazer previsões./
... vivendo-se à mercê das crises econômicas.../ ... pensadores fizeram coro à infelicidade.

(E) ... o homem almeja conhecer o futuro.../ Cada época
precisa sonhar com um amanhã.../ Descartamos a atitude
infantil...
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14. As orações em destaque no último parágrafo contêm, respectivamente, ideia de

11. As frases alteradas do texto assumem concordância correta,
de acordo com a norma culta, em:
(A) Boa parte desses pessimistas se baseavam na tomada
de consciência.../ Valores, ideologias, moral, tudo se
desencantam./ Ou o paraíso, como espera os que não
enfrentam o apocalipse.

(A) consequência, comparação, condição.

(B) Boa parte desses pessimistas se baseava na tomada de
consciência.../ Valores, ideologias, moral, tudo se desencanta./ Ou o paraíso, como esperam os que não enfrenta
o apocalipse.

(D) conformidade, causa, consequência.

(B) concessão, causa, conformidade.
(C) causa, finalidade, condição.

(E) condição, comparação, conformidade.

15. A legenda correta para a foto, de acordo com os sentidos do
texto O futuro é um mistério, é

(C) Boa parte desses pessimistas se baseava na tomada
de consciência.../ Valores, ideologias, moral, tudo se
desencantam./ Ou o paraíso, como esperam os que não
enfrentam o apocalipse.
(D) Boa parte desses pessimistas se baseava na tomada de
consciência.../ Valores, ideologias, moral, tudo se desencanta./ Ou o paraíso, como esperam os que não enfrentam
o apocalipse.
(E) Boa parte desses pessimistas se baseava na tomada de
consciência.../ Valores, ideologias, moral, tudo se desencantam./ Ou o paraíso, como espera os que não enfrenta
o apocalipse.

12. Assinale a alternativa em que o par de palavras em destaque
na frase pertence a classes gramaticais diversas.
(A) Fórmula excelente para enfrentarmos o apocalipse.../ Ou
o paraíso, como esperam outros.

(O Estado de S.Paulo, 03.01.2010)

(A) A eficácia da bola de cristal, cartas e profecias nos tempos
atuais.

(B) Cada época tem necessidade de sonhar com um amanhã.../ Hoje a loja já fechou, agora só amanhã.

(B) Do começo ao fim de cada ano, a certeza das cartas e
previsões.

(C) E nós ainda acreditamos em previsões?/ O Clube de
Roma previu grandes catástrofes para o século 21.

(C) A realidade do século 21 e a pertinência da bola de cristal,
cartas e profecias.

(D) ... é impossível escapar da tentação de fazer previsões./
Viver o presente com delicadeza.

(D) Bola de cristal, cartas e profecias: um apelo inexpressivo
diante dos mistérios.

(E) Deixamos para trás a atitude infantil de insistir em sonhos... / Nunca o futuro foi tão misterioso...

(E) A exatidão das cartas, bola de cristal e profecias diante
da realidade.
13. Assinale a alternativa em que o agente da voz passiva não
está expresso.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
16. No Windows XP, em sua configuração padrão, a hora do
sistema, os atalhos de status de atividades e os atalhos de
acesso rápido a programas são exibidos à direita dos botões
da barra de tarefas na

(A) Um crescimento demográfico e econômico foi antevisto
pelos pensadores do Clube de Roma.
(B) O paraíso continua sendo esperado por todos.

(A) área de trabalho.

(C) Pelos homens do passado, oráculos, profecias, previsões
foram construídos.

(B) barra de títulos.

(D) Nos dias atuais, o presente tem de ser vivido com delicadeza.

(C) barra de status.
(D) barra de ferramentas.

(E) A ideia de progresso foi contestada por Freud.

(E) área de notificação.
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17. No Windows XP, em sua configuração padrão, pode-se utilizar o Assistente de tarefas agendadas, de forma a agendar a
execução de um programa,

21. No MS Excel 2003, em sua configuração padrão, as funções
são divididas em categorias. A função ÈLÒGICO verifica
se um valor é lógico (VERDADEIRO ou FALSO) e retorna VERDADEIRO ou FALSO. Essa função pertence à
categoria

(A) somente uma vez.
(B) diariamente e semanalmente.

(A) Lógica.

(C) mensalmente e ao efetuar logon.

(B) Informações.

(D) semanalmente e somente uma vez.

(C) Financeira.

(E) ao iniciar o computador e ao efetuar logon.

(D) Banco de Dados.
(E) Procura e Referência.

18. O MS Word 2003, em sua configuração padrão, oferece o
recurso para salvar automaticamente o documento que está
sendo digitado em intervalos de tempo regulares. Este recurso, que aparece como Salvar informações de AutoRecuperação, é muito útil porque evita a perda total do documento em
caso de fechamento do Word sem o consentimento do usuário.
O acesso a este recurso e o ajuste do tempo de salvamento é
feito através do menu Arquivo Æ Salvar como Æ Ferramentas, clicando-se, logo a seguir, em

22. No MS Excel 2003, em sua configuração padrão, é correto
afirmar que
(A) ao se alterar o nome de uma planilha, as alterações são
realçadas nas guias de planilha.
(B) a operação de ocultar a fórmula funciona mesmo que a
planilha esteja desprotegida.

(A) Adicionar a “Meus Locais”.

(C) para recortar um conteúdo selecionado, as teclas de
atalho são Ctrl + R.

(B) Opções de Segurança.

(D) o bloqueio de uma célula não tem efeito a não ser que a
planilha esteja protegida.

(C) Opções de Salvamento.
(D) Propriedades.

(E) para se ocultar mais de uma coluna elas devem ser
adjacentes.

(E) Salvar Versão.
19. Quanto à ferramenta de Restauração do Sistema, no Windows
XP Profissional, em sua configuração padrão, é correto afirmar que

23. No MS PowerPoint 2003, em sua configuração padrão, uma
das formas de se inserir uma figura em um slide é escolhendo a sequência de menus:

(A) a restauração do sistema é um processo irreversível.

(A) Ferramentas – Inserir – Figura.

(B) o computador cria um ponto de restauração quando ele
é ligado.

(B) Formatar – Inserir – Figura.
(C) Arquivo – Inserir – Figura.

(C) desativar a restauração do sistema reduz o espaço disponível em disco.

(D) Opções – Inserir – Figura.
(E) Inserir – Imagem.

(D) o usuário pode criar um ponto de restauração no momento que julgar necessário.

24. Assinale a opção que lista os softwares que permitem o envio
e o recebimento de mensagens eletrônicas.

(E) o ponto de restauração é automaticamente eliminado 90
dias após a sua criação.

(A) Eudora, Mozilla Thunderbird, SSH Secure Shell Client.
20. Observe a figura.

(B) Mozilla Firefox, SSH Shell Client, Eudora.
(C) Mozilla Thunderbird, Outlook, Eudora.
(D) Mozilla Firefox, Outlook Express, Eudora.
(E) Eudora, SSH Secure Shell Client, Outlook.

Na barra Tabelas e Bordas do MS Word 2003, em sua configuração padrão, o ícone apontado pela seta deve ser acionado
quando se deseja

25. No Internet Explorer 7, em sua configuração padrão, uma das
formas de se ativar o Zoom in é pressionando-se a tecla

(A) mesclar células.

(A) Shift e a tecla +.

(B) dividir células.

(B) Ctrl e a tecla +.

(C) desenhar uma tabela.

(C) Shift e a tecla de direção para cima.

(D) definir a cor da borda.

(D) Ctrl e a tecla de direção para cima.

(E) inserir uma tabela.

(E) Shift e a tecla de direção para a direita.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS

29. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, nas hipóteses de

26. Assinale a alternativa correta.
(A) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao
agravo, além da indenização por dano material, moral
ou à imagem.

(A) três cargos de professor.

(B) São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas, cabendo indenização somente pelo
dano material decorrente de sua violação.

(C) um cargo de professor com outros dois de caráter técnico ou científico.

(B) dois cargos de professor com outro, técnico ou científico.

(D) um cargo de professor com outro, técnico ou científico.

(C) A Constituição Federal assegura a livre expressão da
atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, mediante a licença prévia.

(E) dois cargos de professor, desde que de unidades federativas diversas.

(D) Ninguém será privado de direitos por motivo de crença
religiosa ou de convicção ou por ideologia política, mas
não por convicção filosófica.

30. O servidor público estável somente poderá perder seu cargo
(A) mediante processo administrativo, no qual lhe seja assegurada a ampla defesa, feita obrigatoriamente por advogado.

(E) É livre a manifestação do pensamento, não sendo vedado o anonimato.

(B) em procedimento de avaliação periódica de desempenho,
realizado obrigatoriamente a cada dois anos.

27. A Constituição Federal de 1988 atribui a condição de brasileiro nato aos

(C) se o cargo for declarado extinto ou declarada sua desnecessidade.

(A) nascidos na República Federativa do Brasil, exceto
aqueles de pais estrangeiros, desde que estes não estejam
a serviço de seu país.

(D) se recusar a ficar em disponibilidade com remuneração
proporcional ao tempo de serviço.
(E) em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

(B) nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe
brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço
da República Federativa do Brasil.

31. Considera-se criança, para os efeitos do Estatuto da Criança
anos de idade incomplee do Adolescente, a pessoa até
tos, e adolescente aquela entre
e
anos de idade.
Excepcionalmente, nos casos expressamente previstos em lei,
aplica-se o Estatuto às pessoas entre
e
anos de
idade.

(C) que, na forma da lei, sejam originários de países de língua
portuguesa, mas mantenham residência no Brasil por um
ano ininterrupto e possuam idoneidade moral.
(D) portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros.
(E) nascidos no estrangeiro de pai, mãe ou avós brasileiros,
desde que sejam registrados em repartição brasileira
competente.

Assinale a alternativa que apresenta as idades que, correta e
respectivamente, preenchem as lacunas.
(A) 14 ... 14 ... 18 ... 19 ... 21
(B) 10 ... 10 ... 18 ... 18 ... 25

28. Leia as seguintes afirmações.
I. É proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre, a
menores de dezesseis e de qualquer trabalho a menores
de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz, a partir
de doze anos.
II. O Estado promoverá programas de assistência integral à
saúde da criança e do adolescente, não sendo admitida a
participação de entidades não governamentais nessa atividade.
III. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por
adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas
quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.
IV. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos
menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e
amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

(C) 12 ... 12 ... 16 ... 18 ... 21
(D) 10 ... 10 ... 18 ... 16 ... 18
(E) 12 ... 12 ... 18 ... 18 ... 21
32. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde
de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a
(A) manter registro das atividades desenvolvidas, através de
prontuários individuais, pelo prazo de vinte anos.
(B) identificar o recém-nascido mediante o registro de sua
impressão plantar e nome da mãe.
(C) fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto, do desenvolvimento do neonato e a identificação dos pais.

Somente são corretas as afirmações
(A) I e II.

(D) manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato
a permanência junto à mãe.

(B) II e III.
(C) III e IV.

(E) fornecer gratuitamente ao neonato os medicamentos,
próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação que esse necessitar.

(D) I e III.
(E) I e IV.
7
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36. Assinale a alternativa que não contempla direito do adolescente privado de liberdade previsto no Estatuto da Criança e
do Adolescente.

33. É diretriz da política de atendimento de crianças e adolescentes
(A) oferecer serviço de identificação e localização de pais,
responsável, crianças e adolescentes desaparecidos.

(A) Manter a posse de todos seus objetos pessoais, dispondo
livremente para sua utilização.

(B) estabelecer políticas e programas de assistência social,
em caráter supletivo, para aqueles que deles necessitem.

(B) Permanecer internado na mesma localidade ou naquela
mais próxima ao domicílio de seus pais ou responsável.

(C) manter fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e
do adolescente.

(C) Realizar atividades culturais, esportivas e de lazer e ter
acesso aos meios de comunicação social.

(D) oferecer proteção jurídico-social por entidades de defesa
dos direitos da criança e do adolescente.

(D) Receber visitas, ao menos, semanalmente e corresponder-se
com seus familiares e amigos.

(E) prestar serviços especiais de prevenção e atendimento
médico e psicossocial às vítimas de negligência, maustratos, exploração, abuso, crueldade e opressão.

(E) Entrevistar-se pessoalmente com o representante do
Ministério Público e avistar-se reservadamente com seu
defensor.

34. Assinale a alternativa correta.
37. Leia as seguintes assertivas.

(A) A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se
encontra recolhido serão, em até vinte e quatro horas,
comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada.

I. Em cada Município haverá, no mínimo, um Conselho
Tutelar composto de cinco membros, escolhidos pela
comunidade local para mandato de três anos, sendo função de conselheiro considerada de interesse público relevante e não remunerada.

(B) É assegurada ao adolescente, entre outras, a garantia de
pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, mediante citação ou meio equivalente.

II. O Conselho Tutelar, entre outras funções, deve assessorar
o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos
direitos da criança e do adolescente.

(C) A internação, antes da sentença, pode ser determinada
pelo prazo máximo de trinta dias, em decisão fundamentada e baseada em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da
medida.

III. O processo para a escolha dos membros do Conselho
Tutelar será estabelecido em lei municipal, realizado sob
a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente e fiscalizado pelo Ministério
Público.

(D) O adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais,
de proteção e judiciais, em nenhuma hipótese.

IV. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão
exigidos os seguintes requisitos: inexistência de antecedentes criminais; idade superior a vinte e um anos; e residir no município.

(E) Considera-se ato infracional somente as condutas descritas como crime, praticadas por menores de dezoito
anos.

São corretas somente as afirmações
(A) I e II.

35. Medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de
pessoa em desenvolvimento, que não comporta prazo determinado, mas não excederá a três anos, é a descrição da medida socioeducativa de

(B) II e III.
(C) III e IV.
(D) I e III.

(A) internação em estabelecimento educacional.

(E) I e IV.

(B) prestação de serviços à comunidade.
(C) obrigação de reparar o dano.
(D) inserção em regime de semiliberdade.
(E) liberdade assistida.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

38. Assinale a alternativa correta.
(A) A Justiça da Infância e da Juventude é competente para
conhecer de representações promovidas pelo Ministério
Público, para apuração de ato infracional atribuído à
criança ou ao adolescente, aplicando as medidas cabíveis.

41. O blog “De Repente” publicou um post com o título “A importância do Data Mining no Jornalismo on-line”. A respeito
de Data Mining, é correto afirmar que

(B) O membro do Ministério Público, entre suas atribuições,
pode aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente.

(A) é um processo de mineração de dados, que se baseia na
análise de conjuntos de dados para a descoberta de padrões que possam representar, a posteriori, informações
úteis.

(C) Qualquer notícia a respeito do fato que possa constituir
ato infracional não poderá identificar a criança ou o
adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome,
apelido, filiação, parentesco, residência e, inclusive,
iniciais do nome e sobrenome.

(B) é um software livre que tem a capacidade de criar infográficos a partir de dados aleatoriamente captados da
Internet.
(C) se trata de um serviço prestado por um conhecido site de
busca para dar consistentes informações sobre temas de
interesse público.

(D) A entrada e permanência de criança ou adolescente,
desacompanhado dos pais ou responsável, em estádio,
ginásio e campo desportivo, serão autorizadas mediante
portaria do Conselho Tutelar.

(D) se refere a registros privados disponibilizados para jornalistas especializados em economia, para que possam
fazer análises seguras sobre o tema.

(E) As ações judiciais da competência da Justiça da Infância
e da Juventude são isentas de custas e emolumentos,
ressalvadas as hipóteses de adoção e litigância de má-fé.

(E) é uma rede formada por jornalistas que visa a reunir
dados relativos a temas de utilidade pública.

39. Apresentado o adolescente a quem se atribui a prática de ato
infracional ao representante do Ministério Público, este deverá, no mesmo dia e à vista do auto de apreensão, boletim
de ocorrência ou relatório policial, devidamente autuados pelo
cartório judicial e com informação sobre os antecedentes do
adolescente,

42. Por Comunicação Integrada deve-se entender
(A) o complexo conjunto de atividades, ações, estratégias,
produtos e processos desenvolvidos para reforçar a imagem de uma empresa ou entidade junto aos seus públicos
de interesse ou junto à opinião pública (www.comunica-

(A) ouvir as testemunhas arroladas na representação e na
defesa prévia, cumpridas as diligências e juntar o relatório da equipe interprofissional.

caoempresarial.com.br. Adaptado).

(B) o conjunto articulado de esforços, ações, estratégias e
produtos de comunicação, planejados e desenvolvidos
por uma empresa ou entidade, com o objetivo de agregar
valor à sua marca ou de consolidar a sua imagem junto
a públicos específicos ou à sociedade como um todo

(B) encaminhar o adolescente à entidade de atendimento,
que fará a apresentação do adolescente à autoridade judiciária no prazo de vinte e quatro horas.
(C) promover o arquivamento dos autos; conceder a remissão; ou representar à autoridade judiciária para aplicação
de medida socioeducativa.

(www.comunicacaoempresarial.com.br. Adaptado).

(C) todas as atividades e ações desenvolvidas pelo Governo
Federal, pelos Governos Estaduais e Municipais e pelos
seus órgãos e empresas no sentido de colocar-se junto à
opinião pública, democratizando as informações de interesse da sociedade e prestando contas de seus atos

(D) proceder, imediata e informalmente, à oitiva do adolescente e, em sendo possível, de seus pais ou responsável,
vítima e testemunhas.
(E) ser prontamente liberado pela autoridade policial, sob
termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação à autoridade judicial, no mesmo dia ou, sendo
impossível, no primeiro dia útil imediato.

(www.comunicacaoempresarial.com.br. Adaptado).

(D) a gestão da comunicação estratégica da organização com
a utilização dos princípios da comunicação social, com
o objetivo de construir e manter a identidade, imagem e
reputação empresariais perante todos os seus públicos.
Considera-se a empresa em suas partes para criar parâmetros determinados pelo caráter e personalidade que a
caracterizam como o todo e orientam todas as suas ações
e reações (www.sinprorp.org.br. Adaptado).

40. O SINASE (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo) é um sistema que possui em sua estrutura, como órgãos
de deliberação,
(A) a União, os Estados e os Municípios.
(B) o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e os respectivos Conselhos Estaduais e Municipais.

(E) o conjunto de ações focadas no público interno e que tem
como objetivo maior conscientizar funcionários e chefias
para a importância do atendimento de excelência ao
cliente com o objetivo de criar fidelização à marca e
agregar valor ao produto (www.mxstudio.com.br. Adaptado).

(C) as Entidades de Atendimento e os Conselhos Tutelares.
(D) representantes do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria.
(E) o Dirigente do Sistema Socioeducativo, os Diretores de
Unidades e/ou programas de atendimento socioeducativo e representação da comunidade socioeducativa.
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43. Veja a charge de Bill Gates.

45. Leia o quadro.
INTERNET
1. Acesso restrito
2. Comunicação instantânea

X

3. Comunicação externa

X

4. Compartilhamento de dados

X

INTRANET

EXTRANET

X

X

X

X
X

X

X

X

5. Rede local (LAN)

(http://www.oficinadanet.com.br/artigo. Adaptado)

Em relação ao quadro comparativo entre as tecnologias de
redes, é correto afirmar que
(A) somente a linha 5 está incorreta.
(B) somente a linha 3 está correta.
(C) somente estão erradas as informações das linhas 2 e 5.
(D) somente as linhas 2 e 4 são verdadeiras.
No dia 23 de janeiro de 2010, o jornal O Estado de S.Paulo
publicou uma charge de Bill Gates que, desde junho de 2008,
vem se dedicando a sua fundação Bill & Melinda Gates,
voltada a campanhas filantrópicas. O fundador da Microsoft,
segundo o jornal O Globo (21.01.2010), foi bem recebido
pela rede de relacionamento a que se filiou. Nas suas primeiras postagens, o milionário norte-americano indicou formas
de ajudar o Haiti e falou sobre sua viagem à Índia para supervisionar investimentos do governo na área de saúde em
comunidades carentes. De acordo com a charge, é correto
afirmar que Bill Gates está no

(E) todas as informações do quadro estão corretas.

46. Para a Fundação CASA promover uma ação socioeducativa
eficaz com os adolescentes, é imprescindível o envolvimento e o trabalho sincronizado do Poder Público com empresas
privadas e organizações não-governamentais. Para atingir
esse objetivo, a presidente da Fundação solicitou ao departamento competente a criação de mecanismos para criar um
relacionamento duradouro e amigável com as empresas e
organizações não-governamentais parceiras da instituição.
Entre outras propostas, o departamento sugeriu obter a permissão desses parceiros para enviar notícias sobre suas ações
e atividades por e-mail. Essa forma de relacionamento é
conhecida por Marketing de

(A) Clolne.
(B) Twitter.
(C) MySpace.
(D) Facebook.

(A) Fidelização.

(E) Hi5.

(B) Serviços.
(C) Permissão.

44. As novas mídias de relacionamento criam linguagens para
facilitar a interação da comunidade. A frase – “Mesmo sendo
um twewbie, Obama conseguiu um número grande de followers,
que se tornaram twitterholic” – deve ser entendida como

(D) Interativo.
(E) Retenção.

(A) “Mesmo sendo um novato no Twitter, Obama conseguiu
um grande número de seguidores, que se tornaram viciados em Twitter”.

47. O fait-divers tem sido usado com frequência para fechar
alguns jornais televisivos. Aponte o título que anuncia uma
notícia desse tipo.

(B) “Mesmo sendo esporádico no Twitter, Obama conseguiu
um grande número de seguidores, que se tornaram viciados em Twitter”.

(A) São Paulo registra dez ataques de cães por hora (Folha
Online, 01.02.2010).

(C) “Mesmo sendo um novato no Twitter, Obama conseguiu
um grande número de admiradores, que se tornaram
assinantes do Twitter”.

(B) Superpopulação de tigres em cativeiro preocupa China
(Ag. Estado, 09.02.2010).

(D) “Mesmo sendo esporádico no Twitter, Obama conseguiu
um grande número de seguidores, que se tornaram assinantes do Twitter”.

(C) Canibalismo de filhote em espécie de primata surpreende cientistas (O Globo, 09.02.2010).
(D) Nascido nos EUA, panda fará aulas de chinês (G1,
04.02.2010).

(E) “Mesmo sendo um novato no Twitter, Obama conseguiu
um grande número de seguidores, que se tornaram seus
ghostwriters”.
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(E) Onça parda é resgatada de armadilha em cidade de SP
(JB Online, 09.02.2010).
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51. Os seguintes aspectos relacionados a seguir devem estar
contidos no(a)
:
a) histórico dos acontecimentos em questão;
b) roteiro das perguntas essenciais que o texto deve responder;
c) itens mais relevantes do assunto que devem ser trabalhados na perspectiva da linha editorial do jornal;
d) fontes que devem ser procuradas para o levantamento de
informações, de acordo com critérios que garantam o
pluralismo (posições políticas divergentes, concorrentes
no mercado etc.);
e) previsão de Box de contextualização ou com personagem
envolvido no tema da reportagem, opinião diferente,
texto didático, arte que explique o aspecto analisado ou
apresente dicas de serviço para o leitor;
f) material iconográfico que vai acompanhar o texto: foto,
gráfico, tabela, ilustração, mapa etc. (http://manoeljesus.
ucpel.tche.br. Adaptado)

48. Uma pesquisa divulgada em 2008, envolvendo redes sociais,
revelou que 120 milhões de pessoas frequentam de dois a
três sites do gênero. Mulheres e demais usuários na faixa
etária entre 14 e 24 anos preferem páginas como MySpace
e Facebook. Já os homens e demais usuários entre 25 e 34
anos optam por páginas como LinkedIn e Flickr. Desse modo,
pode-se afirmar que
(A) as adolescentes e as jovens estão mais ligadas em sites
de aconselhamento, e os homens jovens preferem sites
de relacionamento mais generalistas.
(B) as mulheres preferem sites que discutem o comportamento masculino, e os homens buscam sites que explicam
o comportamento feminino.
(C) as mulheres preferem sites de relacionamentos mais
generalistas, enquanto os homens escolhem conteúdos
mais específicos.

A palavra que completa o enunciado é:

(D) jovens do sexo feminino e mulheres em geral preferem
sites de relacionamento que tratam da vida de famosos,
e os homens, os sites que discutem esportes em equipe.

(A) pauta
(B) press release
(C) edição

(E) as mulheres acompanham sites de relacionamento sobre
comportamento sexual feminino, e os homens preferem
os sites que divulgam material pornográfico.

(D) press information
(E) editorial

49. O jornalista Valdo Cruz assinou, no dia 18 de janeiro deste
ano, um texto publicado na Folha de S.Paulo que começava
com as seguintes informações:

52. Sobre edição em televisão, é correto afirmar que
(A) as manchetes do telejornal apresentadas no início de cada
edição para prender a atenção do telespectador são chamadas de Passagem.

“Se tivesse que decidir hoje, o presidente do Banco Central,
Henrique Meirelles, diria que fica até o final do governo. Para
tristeza dos petistas e alegria do presidente Lula. O chefe
disse e já repetiu a Meirelles que gostaria de tê-lo na equipe
até o último dia de seu mandato. E Meirelles sente que seu
futuro político não está assim tão garantido. Hoje, ele só daria
como certa sua saída se tivesse a certeza de algo que é praticamente impossível: ser vice da ministra Dilma Rousseff na
campanha presidencial de 2010.”

(B) a música ou o som ambiente que faz fundo à fala do
repórter de uma matéria de telejornal é chamada de
Background.
(C) a gravação feita pelo repórter no local do acontecimento,
com informações a serem usadas no meio da matéria, é
chamada de Escalada.
(D) Cabeça de Matéria é o nome dado à apresentação da
gravação feita pelo repórter no local do acontecimento
para transmitir informações do fato.

Pode-se afirmar que essa matéria de Valdo Cruz é um(a)
(A) crônica.

(E) Stand-up é o lide de matéria de telejornal. Ele deve ser
lido pelo apresentador que fala sobre o tema da matéria
feita pelo repórter.

(B) crítica.
(C) nota.

53. O blog de Ricardo Noblat publicou, em 11 de fevereiro deste ano, post com o título “Brasileira torturada na Suíça aborta gêmeos”, reportando-se à história da pernambucana Paula
Oliveira de 26 anos, supostamente agredida por skinheads.

(D) feature.
(E) artigo.

A informação chegou até o jornalista por meio do pai de Paula,
o advogado Paulo Oliveira, secretário parlamentar do deputado
federal Roberto Magalhães (DEM-PE) e ex-governador de
Pernambuco. Apesar das explicações de Noblat, hoje sabe-se
que a matéria foi mal apurada e agora é considerada um(a)

50. Os comandos (sinais gráficos) inseridos em um documento
que definem como ele (documento) deve ser formatado são
chamados de
(A) weblogs.

(A) furo.

(B) blogrolls.

(B) barriga.
(C) pings.

(C) buraco.

(D) tags.

(D) pescada.

(E) RSS.

(E) chapéu.
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54. Para viabilizar a transmissão de uma rádio WEB, é necessário, entre outras providências técnicas e jurídicas, baixar e
instalar programas como o Winamp e SHOUTCast. O Winamp
e o SHOUTCast são, respectivamente,
(A) sistema multiplataforma de transmissão de áudio via Internet e programa para ouvir músicas arquivadas em MP3.
(B) sistema multiplataforma de transmissão de áudio via
Internet e protocolo desenvolvido para assegurar a transmissão de dados.
(C) programa para ouvir músicas arquivadas no sistema MP3
e protocolo desenvolvido para a transmissão de dados.
(D) protocolo desenvolvido para assegurar a transmissão de
dados e um sistema multiplataforma de transmissão de
áudio via Internet.
(E) programa para ouvir músicas arquivadas no sistema MP3
e um sistema multiplataforma de transmissão de áudio
via Internet.

58. Existem vários critérios de noticiabilidade apresentados pelos
manuais profissionais e didáticos da área jornalística. Um dos
mais conhecidos é o que define a importância da notícia pelos
seguintes critérios: Ineditismo,

55. Para a produção e edição de uma peça de divulgação impressa é necessário escolher o papel adequado às finalidades e ao
público a que se dirige a peça. Em relação a esse suporte de
comunicação, é correto afirmar que
(A) gofragem é uma textura gerada no papel por meio do
rolo bailarino, que é revestido de feltro.
(B) brancura é a concentração de carga de gesso que define
a alvura de uma folha de papel.
(C) gramatura é o peso em gramas calculado pela divisão do
peso de uma resma de papel por 500.
(D) a cor do papel é sempre obtida pela coloração da massa
química e da massa mecânica que o constitui.
(E) espessura é a distância medida entre uma face e outra de
uma folha de papel.

Curso coloca jovens da Fundação CASA
no mercado de trabalho

(A) Probabilidade, Interesse, Apelo, Empatia e Proximidade.
(B) Improbabilidade, Interesse, Apelo, Empatia e Distanciamento.
(C) Probabilidade, Interesse, Apelo, Empatia e Distanciamento.
(D) Improbabilidade, Interesse, Apelo, Empatia e Proximidade.
(E) Improbabilidade, Distanciamento, Apelo, Empatia e
Proximidade.
59. Leia a seguinte matéria:

Projeto Construtores do Amanhã ajuda a resgatar a cidadania dos adolescentes
Marcelo(*), 18 anos, tem esposa e filha. Já trabalhou em feira
livre e lava-rápido. Foi ajudante geral e montador de telhados.
Há cerca de oito meses, voltou à Fundação CASA. Conta que,
desempregado, a situação em sua casa ficou difícil e acabou
se envolvendo com roubo. Agora, em liberdade assistida, o
jovem tem a possibilidade de retornar ao mercado de trabalho.
A oportunidade surgiu com o curso de instalador de hidráulica, iniciativa da ONG Bem Querer Assistência Social em
parceria com a Fundação Casa (por meio da Divisão Regional
da Vila Maria), com o apoio de empresas privadas.
(Portal do Governo do Estado de S.Paulo, 08.01.2010)

56. Analise os dados e os conceitos a seguir:
1. CSS;
2. Footer;
3. Web feed;
4. Widgets.
I. um componente de software que viabiliza a interação com
o usuário. São os brinquedinhos dos blogueiros. Coisinhas
que a gente coloca na barra lateral;
II. é o código que controla a aparência do seu blog;
III. é um formato de dados usado em formas de comunicação
com conteúdo atualizado frequentemente, como sites de
notícias ou blogs;
IV. usado para liberar espaço da sidebar.

Essa abertura de matéria valoriza o
(A) Quando?
(B) Onde?
(C) Por quê?
(D) Quem?
(E) Como?
60. D. Kapelian, citado por Marcos Silva (http://www.senac.br/
BTS/263/boltec263c.htm), afirma que Até hoje tivemos muitos
produtos com a estrutura de árvore, o multimídia linear, que
reproduz um livro, que apenas conta histórias. Este tipo de
estrutura já está ultrapassada. No presente só se pode adquirir (receber) a informação, o saber. A grande evolução é ter
a experiência, o que é diferente de ter (receber) a informação.
O próximo passo da criação será o conhecimento, a participação na elaboração do conteúdo, em sistemas que são
muito abertos, o que dará a oportunidade de o usuário ter
sua própria experiência de conteúdo, única. Hoje, você pode
escolher um caminho entre os possíveis, mas são sempre os
mesmos caminhos. Essa afirmação de Kapelian refere-se ao
que ficou conhecido nos estudos de novas tecnologias de
comunicação por

A associação correta é:
(A) 1 e IV; 2 e II; 3 e I; 4 e III.
(B) 1 e I; 2 e II; 3 e III; 4 e IV.
(C) 1 e II; 2 e IV; 3 e III; 4 e I.
(D) 1 e III; 2 e I; 3 e II; 4 e IV.
(E) 1 e IV; 2 e III; 3 e I; 4 e II.
57. No meio jornalístico, considera-se que a matéria jornalística
que contém nexos históricos, sociais, causais, estatísticos e
culturais integrados ao texto e articulados a informações essenciais da notícia, obtidos por pesquisa ou informações de
fontes, apresenta
(A) contextualização.
(B) apuração.
(C) investigação.
(D) texto de apoio.
(E) didatismo.
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(A) sociabilidade.
(B) conectibilidade.
(C) interatividade.
(D) acessibilidade.
(E) receptividade.
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