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CONCURSO PÚBLICO

PRODUTOR CULTURAL
CADERNO DE QUESTÕES
INSTRUÇÕES
1- Examine seu CADERNO DE QUESTÕES
• Este caderno contém 50 (cinquenta) questões objetivas;
• Se apresentar alguma falha de impressão, dirija - se ao fiscal de sala antes de iniciar
a prova;
• No caso de dúvida sobre alguma questão, procure, ao final da prova, a Coordenação do
Concurso e solicite REQUERIMENTO DE RECURSO;
• O fiscal não está autorizado a esclarecer nenhuma dúvida sobre as questões da prova.
2- Deixe para preencher o CARTÃO RESPOSTA após ter respondido às questões
• O CARTÃO RESPOSTA será distribuído depois do início da prova;
• NÃO dobre, não rasure e nem amasse o CARTÃO RESPOSTA;
• Assine o CARTÃO RESPOSTA conforme documento oficial de identidade;
• NÃO será distribuído novo CARTÃO RESPOSTA;
• Utilize caneta esferográfica PRETA ou AZUL para preenchimento do CARTÃO
RESPOSTA.
3- Será excluído da prova, e conseqüentemente eliminado, o candidato que usar de meios
fraudulentos. Estão proibidas consultas de qualquer espécie e utilização de máquinas de
calcular ou similares (relógios com calculadora) ou aparelhos eletrônicos ( telefone celular,
bip, ...)
4- Ao terminar a prova, verifique se está levando seus pertences.
5- Observe o preenchimento correto dos alvéolos correspondentes às respostas:
A

B

C

D

E

CANDIDATO:____________________________________________________
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02. Não se pode
afirmação:

LINGUA PORTUGUESA

defender

a

seguinte

TEXTO I
a) Em “...o crime ocorreu no início da tarde
de hoje, e as vítimas foram socorridas...” o
emprego da vírgula nesse caso é facultativo.
b) Em “salão de beleza” o elemento sublinhado
é adjunto adnominal.
c) Em “nesta quinta-feira”, podemos, com o
mesmo efeito semântico, substituir o
elemento em destaque por nessa.
d) Em “oito mulheres que estavam em um
salão”, o elemento destacado é pronome
relativo.
e) Em “que tipo de produto”, o elemento em
destaque é conjunção.

Briga em salão de beleza deixa oito mulheres
queimadas em Salvador
Folha Online 09 de julho de 2009
Uma mulher foi presa nesta quinta-feira após
jogar um produto químico em outras oito mulheres
que estavam em um salão de beleza no Pelourinho,
em Salvador (BA). Segundo a Polícia Civil, as
vítimas sofreram queimaduras pelo corpo e ao menos
uma delas estava em estado grave.
De acordo com informações da 1ª DP da
cidade, o crime ocorreu no início da tarde de hoje, e
as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao HGE
(Hospital Geral do Estado).

03. Identifique a assertiva adequada.
a) Em “ao menos uma delas estava em estado
grave.”, o termo destacado retoma oito
mulheres.
b) O verbo estar no fragmento destacado no
item a é classificado como Intransitivo.
c) A vírgula foi empregada no início dos
parágrafos, conforme elementos sublinhados
(no texto), porque orações subordinadas
adverbiais antecederam orações principais.
d) Em “por desconfiar que ela teria um caso
com o seu marido.”, temos oração reduzida
de infinitivo indicadora de consequência.
e) Em “Porém, ao jogar o produto na vítima,
o líquido espirrou e atingiu outras sete
mulheres.”, temos casos de substantivo
sobrecomum e comum de dois.

Segundo dados preliminares da polícia, a
agressora teria atacado uma das mulheres no salão
por desconfiar que ela teria um caso com o seu
marido. Porém, ao jogar o produto na vítima, o
líquido espirrou e atingiu outras sete mulheres.
Ainda de acordo com a polícia, a mulher
fugiu e foi presa apenas no início da noite de hoje.
Por volta das 21h, ela ainda prestava depoimento ao
delegado responsável pela ocorrência. A polícia ainda
não identificou que tipo de produto foi usado.

Com base no texto I, responda às questões abaixo.
01. Infere-se da leitura do texto que
a)

b)
c)
d)
e)

Não se pode culpabilizar a mulher, pois, ao
jogar o produto na vítima, o líquido espirrou
e atingiu outras sete mulheres.
As vítimas sofreram queimaduras graves pelo
corpo.
O crime ocorreu no início da tarde de hoje.
O motivo do delito ainda é uma conjetura.
Concisão, coesão, clareza e coerência são
marcas desse texto.

TEXTO II
Ex-deputado envolvido em acidente que matou 2
no PR agradece orações em outdoors
Agência Folha 10 de julho de 2009
O ex-deputado estadual no Paraná Fernando
Carli Filho, 26, que se envolveu em um acidente que
matou dois jovens em maio, pagou por cerca de 20
outdoors com mensagens de agradecimento em
Guarapuava (PR), sua cidade natal.
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Carli Filho é indiciado por homicídio após
acidente que deixou dois mortos no Paraná.

a)
b)
c)
d)
e)

No texto publicado no anúncio, assinado por
ele, Carli Filho agradece "a Deus pela vida" e a todos
que "estão orando" por sua recuperação.

Apenas o item I está errado.
Os itens I e II estão errados.
Apenas o item II está errado.
Apenas o item III está errado.
Os itens II e III estão errados.

TEXTO III
Desde o final de junho, o ex-deputado está
em Guarapuava, onde seu pai, Fernando Ribas Carli
(PP), é prefeito. No acidente, ocorrido em Curitiba,
dois jovens de 26 e 20 anos morreram na hora.

Prefeitura Colatina (ES) fecha funerárias
próximas a hospitais para evitar "assédio"
Agência Folha, 10 de julho de 2009

Carli Filho, que dirigia bêbado, chegou a ser
internado em estado grave. Ele renunciou ao mandato
e foi indiciado sob suspeita de homicídio com dolo
eventual (quando é assumido o risco de produzir o
crime).
Os outdoors espalhados pela cidade custaram
cerca de R$ 300 cada e foram instalados na terça-feira
(7) pela manhã.
Na segunda-feira (6), ele teve negado o
retorno ao PSB, partido ao qual era filiado. Carli
Filho pediu em junho a desfiliação do partido, que
havia instaurado um processo de expulsão contra ele.
A Folha procurou o ex-deputado nos últimos
três dias, mas ele não ligou de volta. Em junho, a
defesa dele reclamou que o caso foi transformado
"em um espetáculo" e afirmou que Carli Filho
"merece o direito" de se defender.
Com base no texto II, responda às questões abaixo.
04. Sobre o texto II podemos inferir:
a)
b)
c)
d)

O título apresenta ambiguidade.
Apresenta-se mais coeso que o texto I.
Mostra o ex-deputado como arrependido.
Mostra que o ex-deputado não está tendo o
direito de se defender.
e) Mostra a importância do apoio do pai para
com o filho.naquela hora tão difícil.
05. Em “Na segunda-feira (6), ele teve negado
o retorno ao PSB, partido ao qual era
filiado.”, julgue os itens.
I. O pronome relativo exerce função de sujeito.
II. O fragmento começou com adjunto adverbial.
III. Podemos eliminar a 1ª vírgula do fragmento
sem comprometer o texto.

A Prefeitura de Colatina (141 km de Vitória)
fechou duas funerárias próximas a hospitais nesta
semana. Uma lei municipal de 2007 proibiu
funerárias em locais a menos de 250 metros de
distância de hospitais e clínicas para evitar "assédio"
dos estabelecimentos a parentes de pacientes.
"Aqui, é uma prática muito comum todo
mundo querer se instalar nas portas dos hospitais. O
intuito é não atrelar o hospital a uma funerária", diz a
procuradora do município Santina Simonassi.
As funerárias, de acordo com a procuradora,
tiveram dois anos para se adequar. "Elas [funerárias]
alegaram ao Ministério Público que precisariam de
um tempo para se adequar e este prazo foi dado, até
2009, quando os alvarás de licença vencessem", disse.
Como não se adequaram, o município não
renovou os alvarás e fechou os dois estabelecimentos.
A Folha não conseguiu localizar os proprietários
nesta quinta-feira. Há cerca de dez funerárias em
Colatina, cidade de 106 mil habitantes.
A presença de funerárias em hospitais ou
próximas a eles também é questionada em outras
partes do país.
Em Fortaleza, o tema já esteve presente na
Câmara Municipal por duas vezes. Em 1999, o então
vereador Lucílvio Girão Sales (PMDB) fez projeto de
lei que proibia a instalação de empresas funerárias a
uma distância de 200 metros dos hospitais e do
Instituto Médico Legal da capital cearense.
Na justificativa do projeto, Sales diz que
queria tirar "de uma só vez os 'papa-defuntos' dos
hospitais". A lei não foi aprovada. Em 2005, o tema
voltou à pauta da Câmara, mas mais uma vez não foi
aprovada. Segundo a assessoria de imprensa da Casa,
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havia um vereador proprietário de funerária na última
legislatura.

O pai da família e três filhos morreram na
hora. A mãe, grávida de gêmeos, e outro filho ficaram
feridos e foram encaminhados para o Hospital de
Trauma da capital paraibana.

Com base no texto III, responda às questões
abaixo.

Segundo depoimento do casal suspeito à
Polícia Civil, no domingo as duas famílias mataram
uma galinha, mas as vítimas deram a pior parte do
animal à família do casal, que supostamente quis se
vingar.

06. A única assertiva que não podemos
defender sobre o texto lido:
a) O título do texto apresenta certa incoerência
em relação ao seu desenvolvimento.
b) As aspas no vocábulo “assédio” destacam o
uso do vocábulo como se estivesse no sentido
conotativo, o que não é verdade.
c) Temos casos de discurso direto.
d) O caso citado na Prefeitura de Colatina
mostra que políticos tomam decisões que os
favorecem particularmente.
e) O oportunismo de certas funerárias mostra a
falta de respeito aos sentimentos e dores das
pessoas.
07. Assinale a proposição inadequada.
a) Em “é uma prática muito comum todo
mundo querer se instalar”, a inclusão do
artigo definido no trecho sublinhado alteraria
o sentido.
b) No item anterior, o emprego do pronome
oblíquo de forma enclítica não compromete a
língua chamada de culta ou formal.
c) Em “e este prazo foi dado” temos voz
passiva com elipse do agente da passiva.
d) 'papa-defuntos' apresenta mesma regra de
flexão de vale-transporte.
e) “Segundo a assessoria de imprensa da
Casa” Se dissermos: Os vereadores
retornaram a Casa, continuaremos sem
emprego do sinal indicador de crase.

"Eles também disseram que houve uma briga
entre crianças das duas famílias e que o filho deles
acabou apanhando. Coisa de criança", disse o
delegado Edilson de Carvalho, titular do 9º Distrito
Policial.
O crime ocorreu por volta das 2h. De acordo
com o delegado, os dois suspeitos estavam com
facões. A família de Moisés Soares Forte, 35, dormia
quando supostamente o casal entrou no cômodo.
Além de Forte, um menino de cinco anos e duas
meninas, uma de três anos e a outra com apenas
meses de idade, levaram uma série de facadas e
morreram no local. Um dos filhos, de 11 anos,
escondeu-se embaixo da cama e não se feriu.
A mãe, cuja idade a polícia não soube
informar, levou facadas na cabeça, passou por uma
cirurgia e não corre risco de morte. O filho de 13 anos
que ficou ferido fez uma cirurgia na mandíbula e está
internado na Unidade de Terapia Intensiva.
O casal será indiciado por
qualificado e tentativa de homicídio.

homicídio

Com base no texto IV, responda às questões
abaixo.
08. É incorreto afirmar sobre o texto que

TEXTO IV
Disputa por galinha e briga de criança motivam
chacina de família em João Pessoa (PB)
Agência Folha, 10 de julho de 2009
Quatro pessoas de uma mesma família foram
assassinadas a facadas na madrugada desta quintafeira, em João Pessoa (PB). Um casal de vizinhos foi
preso e confessou o crime, de acordo com a Polícia
Civil.
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a) O autor do texto entra em contradição sobre a
autoria do crime.
b) O 3° parágrafo expõe claramente o porquê da
contenda.
c) No depoimento, foram colocadas duas causas
que geraram o conflito.
d) O crime provavelmente não ocorreu às duas
horas.
e) O 5° parágrafo funciona como extensão do
2°.

09. Escolha a declaração mais conveniente.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

a) Em “escondeu-se embaixo da cama e não se
feriu.”, o pronome se foi empregado como
partícula apassivadora.
b) Podemos substituir “e não corre risco de
morte.” por: e não corre risco de vida sem
problema semântico.
c) Em “O filho de 13 anos que ficou ferido
fez uma cirurgia na mandíbula e está
internado na Unidade de Terapia
Intensiva.”, seria conveniente o emprego de
vírgulas isolando a oração introduzida pelo
elemento sublinhado.
d) Em “cuja idade a polícia não soube
informar” o pronome sublinhado concorda
normalmente em gênero e número com seu
antecedente.
e) O pronome relativo destacado no item
anterior tem função de complemento
nominal.

10. Baseando-se nos quatro textos lidos, julgue
as conclusões abaixo.
I.

Todos os textos são narrativas de fatos
verídicos ocorridos em diferentes regiões
do Brasil.
II. Os textos trazem uma possibilidade de
questionarmos
sobre
as
grandes
contradições no comportamento de uma
sociedade que se diz moderna e evoluída.
III. A linguagem presente em todos os textos é
coloquial.
a)
b)
c)
d)
e)

11. Emmanuel Carneiro Leão, citando Nietzsh, diz
“feliz e bem-aventurado é quem vê e ainda assim
não crê” e conclui: “[...] para se pensar a crise [...],
é necessário num mesmo elã de ser, tanto ver e
crer, como ver e não crer, como não ver e crer”. E
ainda “[...] nada mais fizeram do que desprender o
homem de todas as pretensões e deixar emergir a
integridade de sua conduta [...].”
O autor se refere à crise:
A)
B)
C)
D)
E)

da produção audiovisual;
da ética;
do telejornalismo;
do radiojornalismo;
das organizações de comunicação.

12. Kosovski ressalta a importância da redação
para a comunicação afirmando: “a redação é a
âncora da verdade, é o modo de fixação dos
significados ditos verdadeiros.” Kosovski aponta
os requisitos do decálogo criado por Sodré e
Ferrari como fundamentais para uma boa prosa
jornalística. Fazem parte desse decálogo:
1.
2.
3.
4.

Clareza, exatidão, precisão.
Densidade, esperteza, brevidade.
Concisão, prolixidade, ritmo.
Variedade, naturalidade, simplicidade.

Dos itens acima mencionados estão corretos, de
acordo com o decálogo, apenas:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas o item I está correto.
Apenas o item II está correto.
Apenas o item III está correto.
Os itens I e II são corretos.
Os itens I e III são corretos.

1, 2 e 3;
1 e 3;
2, e 4 ;
1 e 4;
2, 3 e 4.

13. A edição de um jornal demanda uma série de
atividades, envolvendo um conjunto significativo
de pessoas. Normalmente, como enfatiza Cristina
Konder (JB), as decisões sobre o que será
publicado são tomadas:
a)
b)
c)
d)

exclusivamente pela direção do jornal;
em uma reunião de pauta;
pelo editor isoladamente;
somente pelos repórteres que levantaram as
notícias;
e) pela equipe de computação gráfica.
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14. Quando o jornalista, de posse de uma
informação de interesse público, acaba encarando
essa informação como de caráter privado, está
incorrendo em um erro dos mais graves na área de
comunicação.

Monte-Mór. Esse importante movimento do nosso
cinema tinha uma nova estética proposta por seu
principal idealizador, Glauber Rocha, que pode-se
resumir na seguinte frase:
a) “Uma única imagem é capaz de produzir mil
interpretações.
b) “O signo é mais importante do que a
imagem”.
c) “Uma idéia na cabeça e uma câmara na mão”.
d) “Quando se faz cinema, vendem-se sonhos.
Por isso é preciso permanecer misteriosa”.
e) "Para o cinema tudo se torna uma imensa
natureza-morta”.

O texto refere-se à:
a)
b)
c)
d)
e)

concisão;
prolixidade;
pauta;
reportagem;
autocensura.

15. “Serviço prestado a instituições públicas e
privadas, que se concentra no envio frequente de
informações jornalísticas, dessas organizações,
para os veículos de comunicação em geral.”

18. Em Grego, foto quer dizer luz, grafia, escrita.
Dentro desse conceito etimológico, fotografia
significa escrita com luz ou escrever com a luz.
Sobre fotografia é correto afirmar que:

Esse conceito da área de comunicação se refere à:
a)
b)
c)
d)
e)

assessoria de imprensa;
cobertura televisiva;
análise de textos;
comunicação interna;
informação privada.

16. “A pesquisa iconográfica implica estabelecer
classificações e tipologias, identificando diferentes
gêneros de produção e seus conteúdos.” (Maria
Sylvia Porto Alegre)
Com esta afirmativa a autora nos alerta para
alguns cuidados a serem tomados na pesquisa
iconográfica. Isto porque:
a) cada gênero e cada conteúdo obedecem a
condições de realização que interferem no
resultado final da imagem produzida,
portanto naquilo que ela comunica;
b) não há uma relação direta entre o gênero de
produção e o que o autor pretendia
comunicar;
c) um signo tem sempre o mesmo significado
simbólico, independentemente da época em
que foi produzido;
d) as alternativas a e c se completam;
e) as alternativas b e c se completam.

17. “No Brasil, o Cinema Novo irá produzir uma
geração de cineastas marcada pelas questões
produzidas pelas ciências socias da época e pela
efervescência política”, é o que destaca Patrícia

1- a imagem fotográfica fixa um fato ocorrido em
um momento determinado;
2- a imagem fotográfica preserva a imagem das
faces, dos lugares, das coisas;
3- a imagem fotográfica preserva a imagem da
memória, dos fatos históricos e sociais;
4- a fotografia pode ser percebida como um espelho
que possui uma memória;
5- ao mesmo tempo que a fotografia preserva e
aponta para uma memória que lhe é intrínseca,
também evoca uma memória externa, a memória
do espectador.
Sobre os itens acima, estão corretos:
a)
b)
c)
d)
e)

apenas 1, 2 e 3;
apenas 2, 3 e 4;
apenas 3, 4 e 5;
apenas 1, 2, 3 e 4;
1, 2, 3, 4 e 5.

19. “Uma sociologia audiovisual privilegia, em
primeiro lugar, a questão da pesquisa e de seu
processo de desenvolvimento relacionado com os
dados audiovisuais, com a especificidade da
démarch, com seus objetivos. Essa reflexão deve
apoiar-se nas iniciativas e nas práticas já
existentes, tendo por finalidade construir as bases
de um audiovisual sociológico, científico, suscetível
de divulgar o conhecimento por meio desse
instrumental.” (Mignot-Lefebvre, 1987)
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As imagens invadem cada vez mais nosso
cotidiano. Hoje, contudo, corre-se um risco muito
grande na análise e na produção de sentido no
resultado final do trabalho imagético. Essa produção
vertiginosa de imagens é resultante:

d) verificar o que é divulgado na internet, pois este é
o único veículo de comunicação importante no
atual momento empresarial;
e) não dar esse destaque, pois isto não é importante
para a empresa.

a) dos preços exorbitantes dos filmes de
película;
b) da redução de cursos de cinema e fotografia;
c) da instalação de antenas parabólicas em todas
as escolas do país;
d) do crescimento de estações de rádio no
interior;
e) do crescimento do mercado e da redução dos
preços de câmaras videográficas e
fotográficas.

22. Comunicação é o processo de transmitir a
informação e compreensão de uma pessoa para
outra. Se não houver esta compreensão, não
ocorre a comunicação. Uma mensagem voltada
para a divulgação dos produtos de uma
organização deve levar em conta:

20. “O filme é um meio de comunicação que tem o
potencial de comunicar a compreensão etnográfica
de
uma
maneira
paralela,
mas
não
necessariamente menos significativa do que a
palavra escrita”. (Rudy, 1990)
Com esta afirmativa o autor pretende dizer que:
a) em nenhuma situação devemos utilizar um
filme no lugar de um texto;
b) se levarmos em conta a especificidade da
linguagem visual, podemos utilizar um filme
no lugar de um texto, em algumas situações;
c) a comunicação escrita é sempre superior e
mais abrangente do que a comunicação
visual, em qualquer circunstância;
d) deve-se utilizar um filme para comunicação,
em lugar de um texto, porque é uma
linguagem mais atraente e mais profunda;
e) o filme só deve ser utilizado quando não há
possibilidade de se utilizar um texto.

a) apenas o horário em que será veiculada;
b) que o público de uma empresa não é o mesmo da
comunicação de massa;
c) que não variam as circunstâncias, os locais, os
horários de recebimento da mensagem;
d) que variam as circunstâncias, os locais, os
horários de recebimento da mensagem;
e) apenas a qualidade do produto.

23. O documento divulgado por assessorias de
imprensa para informar, anunciar, contestar,
esclarecer ou responder à mídia sobre algum fato
que envolva o assessorado, positivamente ou não,
quando em forma de notícia acabada poderá
funcionar como auxiliar do editor ou redator, é
conhecido como:
a) briefing;
b) copidesque;
c) lide;
d) release;
e) catering.

21. Palma, em seu livro Jornalismo Empresarial,
indica como uma das principais formas de uma
assessoria de imprensa controlar as notícias
enviadas para os órgãos de comunicação e aquelas
que se referem direta ou indiretamente à empresa
é:

24. De acordo com Carvalho (1995), há um
problema “na comunicação humana identificado
como o conjunto de barreiras, obstáculos,
acréscimos, erros e distorções que prejudicam a
compreensão da mensagem em seu fluxo: emissor
x receptor e vice-versa. Isto significa que nem
sempre aquilo que o emissor deseja informar é
precisamente aquilo que o receptor decifra e
compreende.” Esse problema é classificado como:

a) estocar todos os jornais editados na cidade;
b) enviar correios eletrônicos para os jornais
solicitando um resumo;
c) produzir um clipping diário com as notícias
referentes à área de atuação da empresa;

a)
b)
c)
d)
e)
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Ruído;
Overtime;
Overtone;
Decupagem;
Overlapping.

25. “A imprensa é a vista da Nação. Por ela é que a
Nação acompanha o que lhe passa ao perto e ao
longe, enxerga o que lhe malfazem, devassa o que
lhe ocultam e tramam, colhe o que lhe sonegam, ou
roubam, percebe onde lhe alvejam, ou nodoam,
mede o que lhe cerceiam, ou destroem, vela pelo
que lhe interessa, e se acautela do que a ameaça.
[...] Um país de imprensa degenerada ou
degenerescente é, portanto, um país cego [...]” (Rui
Barbosa, 1920)
Em seu brilhante texto Rui Barbosa deixa claro
que o compromisso da imprensa deve ser com:
a)
b)
c)
d)
e)

o corporativismo;
as grandes organizações;
a verdade;
os interesses dos editores;
os interesses dos proprietários dos jornais.

a transformação das empresas informativas no
ambiente digital:
1- Agregar em seus sites as necessidades de
informação, interações e transações de cada
público alvo.
2- Rever seus posicionamentos culturais e
educacionais e sobre jornalismo, para no mundo
on-line, criar uma imagem de provedor de
informações e serviços.
3- Transformar o ciclo de produção da informação,
quebrando barreiras entre as diferentes mídias.
4- Valor adicionado. Qualquer que seja o
posicionamento da empresa informativa, ela deve
substituir suas cadeias de valores.
5- Estabelecer parcerias com provedores de
serviços, de tecnologias e de novos conteúdos.
Dos itens acima mencionados, de acordo com o
proposto, estão corretos:

26. Para uma empresa a comunicação bem feita é
lucro que se realiza ou lucro que se deixa de
realizar. É a fidelidade do cliente que se conquista
ou a fidelidade perdida do cliente, que abraça
outra marca. Nesse contexto as empresas estão
empenhadas em investir em:
a)
b)
c)
d)
e)

compra de novos equipamentos;
desenvolvimento de media training;
contratação de pessoal;
expandir suas instalações;
reduzir pessoal.

a)
b)
c)
d)
e)

apenas 1, 2 e 3;
apenas 2, 3 e 4;
apenas 3, 4 e 5;
apenas 1, 4 e 5;
1,2,3,4 e 5.

29. Com relação à gestão de crise são
fundamentais as seguintes atitudes do assessor de
imprensa, segundo os mandamentos de jornalistas
como Wilson da Costa Bueno e da Escola de
Comunicação.com.br:

27. Um bom trabalho jornalístico tem que estar de
acordo com as regras de comunicação do tipo de
veículo para o qual está sendo produzido. Assim,
quando o jornalista faz uma entrevista para a
televisão deve ter a seguinte preocupação:
a) ser o mais superficial possível;
b) perguntar pouco para não ter problemas na
edição;
c) perguntar, perguntar e perguntar, caso não
domine o assunto, para ter material disponível
para uma boa seleção;
d) colher pouco material porque a TV não comporta
muitos detalhes e será perda de tempo na edição;
e) deixar o interlocutor na defensiva, para melhor
explorar o seu nervosismo e fazer o mínimo de
perguntas.

28. Alguns estudiosos propõem algumas
características fundamentais e determinantes para

1. Imediatamente reconhecer a crise.
2. Encobrir de todas as formas até encontrar uma
saída.
3. Ser claro e objetivo.
4. Não fugir das respostas com frases evasivas.
5. Não analisar o fato para não criar polêmica.
Dos itens acima mencionados, de acordo com o
proposto,estão corretos apenas:
a)
b)
c)
d)
e)

1, 3 e 4;
2, 3 e 4;
3, 4 e 5;
1, 4 e 5;
2 e 5.

30. Em 1923, vários aparelhos de recepção
instalados no Rio de Janeiro receberam os
primeiros sons e vozes dos discursos de
inauguração da Rádio Sociedade do Rio de
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Janeiro. Seu criador, Roquete Pinto, deu o
primeiro grande passo para a efetivação de um
projeto cultural.

documento formatado com espaçamento entre
linhas de 1,5 e alinhamento justificado, qual

Paul Chantler e Sim Harris, em seu livro
Radiojornalismo enfatizam que a primeira linha
de uma notícia deve ser curta e forte, porque:

a) O espaçamento entre linhas do documento será
incrementado.
b) O parágrafo no qual o cursor estiver posicionado,
no documento, passará a ter alinhamento
centralizado.
c) O parágrafo no qual o cursor estiver posicionado,
no documento, terá o espaçamento entre linhas
incrementado.
d) O parágrafo no qual o cursor estiver posicionado,
no documento, passará a ter formatação em negrito.
e) O espaçamento entre linhas do documento será
decrementado.

a) deve prender a atenção do ouvinte fazendo-o
aumentar o volume do rádio;
b) o importante é o que vem após a abertura, o início
é irrelevante;
c) é apenas uma questão de estilo e não
necessariamente uma função comunicativa
importante;
d) esse conceito está equivocado, não há essa
recomendação;
e) na realidade a voz do comunicador é mais
importante do que o texto e seu formato.

INFORMÁTICA

31) Considere o aplicativo Microsoft PowerPoint,
em português, com suas configurações padrões.
Um usuário que deseja iniciar a apresentação dos
slides de um arquivo em edição do PowerPoint
deve exceto:
a) clicar duas vezes no slide mestre.
b) clicar no menu "Apresentações" e selecionar a
opção "Exibir apresentação".
c) clicar no menu "Exibir" e selecionar a opção
"Apresentação de Slides".
d) pressionar a tecla F5 do teclado.
e) pressionar as teclas Shift + F5 do teclado.

resultado o usuário obtém ao clicar no ícone

?

34) Cabeçalho e rodapé, que aparecem
respectivamente na parte superior e inferior de
cada página de um documento BrOffice.org
Writer, podem ser adicionados selecionando-se a
opção correspondente no menu:
a) Formatar.
b) Exibir.
c) Inserir.
d) Arquivo.
e) Editar.

35) O Gerenciador de tarefas do Windows tem,
dentre as suas funções, a atribuição de:

32) Considere o aplicativo BrOffice.org Writer,
em português, com suas configurações padrões.
Qual opção de menu o usuário deve selecionar
para utilizar o recurso de numeração automática
de páginas?

a) fornecer informações sobre programas e processos
que estão sendo executados no computador.
b) atualizar o software de dispositivos de hardware.
c) alterar a BIOS do computador.
d) carregar o sistema operacional no dispositivo de
memória.
e) configurar o dispositivo de hardware para carregar
o sistema operacional.

36) Analise as informações abaixo relativas ao
Linux.

a) Arquivo => Configurar página.
b) Inserir => Rodapé.
c) Inserir => Numeração de Página.
d) Inserir => Campos => Número de Página.
e) Inserir => Campos => Contagem de Páginas.

33) Considere um aplicativo de edição de texto
com suas configurações padrões. Em um

I - O comando chmod pode alterar o bit de execução
de arquivos.
II - A configuração do cliente DNS é realizada no
/etc/hosts.
III - O comando ipconfig exibe endereços IP a uma
placa de rede.
IV - ps e kill são comandos relacionados a processos.
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enviando-a para a área de transferência, é suficiente
Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a) I, somente.
b) I e IV, somente.
c) II e IV, somente.
d) I, III e IV, somente.
e) I, II, III e IV.

.
pressionar a tecla
e) Não há como configurar a lixeira do Windows XP
para recuperar arquivos que sejam excluídos por meio
de ação de arrastar arquivos para o ícone da Lixeira.

37) Ao enviar um texto via correio eletrônico sem
identificação dos destinatários para quem vai
receber este e-mail, deve-se colocar os endereços
eletrônicos no campo:

40) Com base na figura apresentada, assinale a
opção correta.

a) "Para".
b) "Cc".
c) "To".
d) "Ccc".
e) "Cco".

38) Ao salvar um arquivo texto em uma
determinada pasta do seu computador de
trabalho, o Windows Explorer com suas
configurações padrões em Modos de Exibição
“Detalhes”:
a) não tem como reconhecer o seu tamanho.
b) irá mostrar o Tamanho e Tipo, mas não com Data
de modificação.
c) não tem como mostrar o seu tipo.
d) somente poderá identificar o seu tipo.
e) irá classificá-lo pelo Nome e mostrar seu Tamanho,
Tipo e Data de modificação.

39) Com relação ao Windows XP, assinale a opção
correta.
a) O utilitário Backup cria uma cópia das informações
contidas na memória RAM do computador. Caso os
dados originais no disco rígido sejam apagados ou
substituídos por engano, ou se tornem inacessíveis
devido a falhas do disco rígido, existe a possibilidade
de usar a cópia para restaurar os dados perdidos ou
danificados.
b) Ao se pressionar simultaneamente as teclas CTRL,
ALT e DEL, é aberta a janela de Segurança do
Windows, que entre outras coisas, permite desligar o
computador de forma correta, salvando as
informações da seção de uso do Windows XP.
c) Para se excluir um arquivo cujo ícone esteja sendo
apresentado na área de trabalho, é suficiente aplicar
um duplo clique sobre esse ícone.
d) Para fazer uma cópia em bitmap de uma janela que
estiver em primeiro plano na área de trabalho,

, será encaminhado
a) Ao se clicar na ferramenta
um e-mail contendo o endereço da página acessada,
para um destinatário de correio eletrônico.
b) Por meio de funcionalidades disponibilizadas na
ferramenta
, é possível a busca de livros
disponíveis na Internet para upload.
c) Ao se clicar na ferramenta , é automaticamente
atualizada a página que encontra-se em exibição.
d) Para cadastrar o sítio em exibição como favorito do
MSN é suficiente clicar a ferramenta
.
e) Ao se clicar na ferramenta , será avançado para
o link onde o mouse estiver posicionado em cima.
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b)

41) São deveres dos servidores públicos
federais:
I – Representar contra ilegalidade, omissão ou
abuso de poder;
II – Cumprir todas as ordens superiores;
III – Ser leal às autoridades administrativas da
repartição a que serve;
IV – Levar ao conhecimento da autoridade
superioras irregularidades de que tiver ciência em
razão do cargo;
a)
b)
c)
d)
e)

c)

Estão corretas I e II;
Estão corretas II e III;
Estão corretas I e III;
Estão corretas I e IV;
Estão corretas II e IV.

d)

42) Ao servidor público é proibido:
I – Participar, sob qualquer hipótese, de gerência
ou administração de sociedade privada,
personificada ou não.
II – Ausentar-se do serviço durante o expediente
sob qualquer hipótese;
III – Promover manifestação de apreço ou
desapreço no recinto da repartição;
IV – Retirar, sem prévia anuência da autoridade
competente, qualquer documento ou objeto da
repartição;
a) Estão corretas I e II;
b) Estão corretas II e III;
c) Estão corretas I e III;
d) Estão corretas II e IV;
e) Estão corretas III e IV.

e)

na hipótese de omissão, adotará
procedimento sumário para a sua
apuração e regularização imediata.
A autoridade que tiver ciência da
irregularidade notificará o servidor,
diretamente, para apresentar opção no
prazo improrrogável de dez dias contados
da data da ciência e, na hipótese de
omissão, adotará processo administrativo
disciplinar comum para a sua apuração e
regularização imediata.
A autoridade que tiver ciência da
irregularidade notificará o servidor por
meio de sua chefia imediata, para prestar
informações no prazo máximo de dez dias
contados da data da ciência e, na hipótese
de omissão, adotará procedimento
sumário para a sua apuração e
regularização imediata.
A autoridade que tiver ciência da
irregularidade notificará o servidor,
diretamente, para prestar informações no
prazo improrrogável de dez dias contados
da data da ciência e, na hipótese de
omissão, adotará procedimento sumário
para a sua apuração e regularização
imediata.
A autoridade que tiver ciência da
irregularidade notificará o servidor, por
meio de sua chefia imediata, para prestar
informações no prazo improrrogável de
dez dias contados da data da ciência e, na
hipótese de omissão, adotará processo
administrativo comum para a sua
apuração e regularização imediata.

44) Servidor público é:

43) Ressalvados os casos previstos na
Constituição, é vedada a acumulação
remunerada de cargos públicos. Detectada a
qualquer tempo a acumulação ilegal de
cargos, empregos ou funções públicas:
a) A autoridade que tiver ciência da
irregularidade notificará o servidor, por
meio de sua chefia imediata, para
apresentar opção no prazo improrrogável
de dez dias contados da data da ciência e,
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a) a pessoa ocupante de cargo público,
incluindo os servidores comissionados de
todo gênero e os empregados públicos.
b) a pessoa legalmente investida em cargo
público.
c) a pessoa aprovada em seleção pública
para atuar em órgãos ou entidades de
natureza pública.
d) a pessoa que desempenha ações de
qualquer natureza em órgãos e entidades
públicas.

d) posição do servidor na Matriz Hierárquica
dos Padrões de Vencimento em decorrência
da capacitação profissional para o exercício
das atividades do cargo ocupado, realizada
após o ingresso.

e) somente a pessoa que atua na
Administração Pública direta pode ser
chamada de servidor público.
45) Segundo a legislação em vigor, cargo
público é:
a) o lugar de lotação de pessoa aprovada em
concurso público.
b) também chamado de função pública e
significa as ações promovidas nas
repartições públicas.
c) a divisão administrativa interna dos
órgãos públicos.
d) a prestação de serviços em caráter
gratuito ou oneroso, sendo, neste caso, os
vencimentos pagos pelos cofres públicos.
e) o
conjunto
de
atribuições
e
responsabilidades previstas na estrutura
organizacional que devem ser cometidas
pelo servidor.

e) pessoas ou coletividades internas ou
externas à Instituição Federal de Ensino que
usufruem direta ou indiretamente dos
serviços por ela prestados.

48) O desenvolvimento do servidor na carreira
dar-se-á:
a) Preferencialmente, pela mudança de nível de
capacitação e de padrão de vencimento
mediante, respectivamente, Progressão por
Capacitação Profissional ou Progressão por
Mérito Profissional.
b) Preferencialmente, pela mudança de nível de
capacitação mediante Progressão por
Capacitação Profissional.
c) Exclusivamente, pela mudança de nível de
capacitação e de padrão de vencimento
mediante, respectivamente, Progressão por
Capacitação Profissional ou Progressão por
Mérito Profissional.

46) Não é penalidade administrativa:
a) advertência
b) demissão
c) a reposição de prejuízos aos cofres
públicos
d) cassação de aposentadoria
e) destituição de função comissionada

d) Exclusivamente, pela mudança de padrão de
vencimento mediante Progressão por Mérito
Profissional.
e) Preferencialmente, pela mudança de padrão
de vencimento mediante Progressão por
Mérito Profissional.

47) Segundo a Lei 11.091/2005, Plano de
Carreira é:
a) conjunto de princípios, diretrizes e normas
que regulam o desenvolvimento profissional
dos servidores titulares de cargos que
integram determinada carreira, constituindose em instrumento de gestão do órgão ou
entidade.

49) Com base no Decreto 5.824/2006, o Incentivo
à Qualificação, desde que cumpridas as
determinações da Lei 11.091/2005 e o próprio
Decreto 5.824/2006, será concedido aos:

b) conjunto de cargos de mesma hierarquia,
classificados a partir do requisito de
escolaridade, nível de responsabilidade,
conhecimentos, habilidades específicas,
formação especializada, experiência, risco e
esforço físico para o desempenho de suas
atribuições.
c) posição do servidor na escala de vencimento
da carreira em função do nível de
capacitação, cargo e nível de classificação.

Página 12 de 13

a) Servidores ativos somente;
b) Servidores ativos e instituidores de pensão;
c) Instituidores de Pensão e aposentados;
d) Servidores ativos e instituidores de pensão;
e) Servidores
ativos,
instituidores de pensão.

aposentados

e

50) Segundo o Decreto 5.825/2006, avaliação de
desempenho é:
a) Instrumento gerencial que permite ao
administrador mensurar os resultados
obtidos pelo servidor ou pela equipe de
trabalho,
mediante
critérios
objetivos
decorrentes
das
metas
institucionais,
previamente pactuadas com a equipe de
trabalho, considerando o padrão de
qualidade de atendimento ao usuário definido
pela IFE, com a finalidade de subsidiar a
política de desenvolvimento institucional e do
servidor.
b) Execução de atividades e cumprimento de
metas previamente pactuadas entre o
ocupante da carreira e a IFE, com vistas ao
alcance de objetivos institucionais.
c) Processo de identificação e análise
quantitativa e qualitativa da força de trabalho
necessária ao cumprimento dos objetivos
institucionais, considerando as inovações
tecnológicas e modernização dos processos
de trabalho no âmbito da IFE.
d) Conjunto de variáveis quantitativas que, por
meio de fórmula matemática, traduz a
distribuição ideal dos Cargos TécnicoAdministrativos na IFE.
e) Processo permanente e deliberado de
aprendizagem, que utiliza ações de
aperfeiçoamento e qualificação, com o
propósito
de
contribuir
para
o
desenvolvimento
de
competências
institucionais, por meio do desenvolvimento
de competências individuais.
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