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ASSESSOR DE IMPRENSA 
 

NÍVEL SUPERIOR 
 

 
Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

1.Desligue os aparelhos eletrônicos e deposite seus pertences no local indicado pelo Fiscal de Sala. 
 

2.Identifique-se na parte inferior desta capa. 
 

3.Este Caderno possui 14 páginas com 60 questões de múltipla escolha, assim distribuídas: de 01 a 20 
- Português; de 21 a 30 - Matemática; de 31 a 50 - Conhecimentos Específicos; e de 51 a 60 - 
Atualidades (Conhecimentos Gerais). 

 
4.Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta. 

 
5.Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique-o imediatamente ao fiscal. 

 
6.Não destaque nenhuma folha. 

 
7.Você dispõe de, no máximo, 3 (três) horas para completar a prova. Portanto, reserve os últimos 30 
(trinta) minutos  para preencher a Folha de Respostas. 

 
8.O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade. 

 
9.Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao fiscal este Caderno e a Folha de Respostas.        
 
 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO:                     Nº de inscrição:                                  .   

 
Nome: (em letra de forma) 
 
Assinatura:  
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PORTUGUÊS 

 
 
Para responder às três questões seguintes, 
leia o texto abaixo. 
 

Minha empresa está localizada em São José 
dos Campos. Ela produz filtros de água para uso 
industrial. Cada filtro é composto por duas 
películas e duas telas, além de areia especial, 
carvão e alguns outros elementos envoltos por um 
recipiente de fibra de vidro. A intenção da 
empresa é ser rentável, crescer, gerar empregos e 
colaborar com a preservação ambiental. 
 
01. A partir da forma como o emissor se 
expressa, o texto pode ser classificado como 
sendo: 
 
a) descritivo.  
b) dissertativo. 
c) conflitivo. 
d) narrativo. 
e) dialogístico. 
  
 
02. A partir das ideias apresentadas no 
texto, pode-se concluir que nele: 
 
a) uma pessoa de São José dos Campos 

explica sobre um modelo de empresa 
rentável.  

b) um dono de uma firma expõe os projetos 
com finalidades ecológicas nela 
desenvolvidos. 

c) uma pessoa de uma empresa procura 
explicar o que a firma faz e com quais 
intenções. 

d) um sócio de uma empresa expõe que sua 
firma não polui o ambiente com fibra de 
vidro. 

e) um funcionário de uma empresa explica 
como ela produz filtros com vidro. 

  
 
 
 
 

 
03. Pode-se afirmar que encontramos, no 
texto, características semelhantes às dos 
textos: 
 
a) informativos.  
b) literários. 
c) instrucionais. 
d) persuasivos. 
e) científicos. 
  
 
04. Assinale a alternativa em que não 
ocorre metonímia na frase: 
 
a) Não suporto cigarros. 
b) Seu irmão é um bom garfo. 
c) Vamos beber uma brahma? 
d) Nossa vizinha saiu ontem. 
e) Seu sustento vem do suor de seu rosto. 
  
 
05. Ao compararmos as expressões: 
“COMPREI BERGAMOTA NO 
MERCADO” e “COMPREI TANGERINA 
NO MERCADO”, usuais entre falantes do 
Sul e do Sudeste do Brasil, fica evidente um 
caso de variação linguística 
predominantemente de cunho: 
 
a) social. 
b) estilístico. 
c) regional. 
d) cultural. 
e) ocupacional.  
  
 
06. Assinale a alternativa em que o 
emprego da crase está incorreto: 
 
a) Referiu-se à galinha branca. 
b) Dê abraços à prima Renata. 
c) Não se aludiu à piranha alguma. 
d) Tinha chapéu à moda sertaneja. 
e) Disse à vovó que comeria tudo. 
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07. Observe as frases abaixo e responda a 
seguir. 

 
(1)  ________ o Ricardo está tão feliz?  
(2) O ________ disso ninguém sabe, 
(3) mas deve ser ________ foi promovido.  
 

Assinale a alternativa com as formas 
corretas usadas para preencher as lacunas 
em (1), (2) e (3), respectivamente:  
 
a) por que  /  porquê  /  porque. 
b) porquê  /  por que  /  por que. 
c) porquês  /  por quê  /  porque. 
d) porque  /  porque  /  porque. 
e) por quê  /  porque  /  porquê. 
  
 
08. Assinale a alternativa em que se 
encontram as letras utilizadas para 
completar, corretamente, as seguintes 
palavras: 
 
“prev___nir”, “a___aí”, “abób___da”, 
“micro___istema” e “qui___er”.       
 
a) e – ss – a – s – z. 
b) i – s – a – ss – s. 
c) e – ç – o – s – z. 
d) i – ss – o – s – z. 
e) e – ç – a – ss – s. 
  
 
09. Assinale a alternativa em que todas as 
palavras apresentam erros na acentuação 
gráfica: 
 
a) acróbata, côncavo, rúbrica. 
b) úmido, ávaro, biótipo. 
c) ávaro, rúbrica, íbero. 
d) ínterim, biótipo, ávaro. 
e) íbero, acróbata, úmido. 
  
 
 
 
 

 
 
10. Assinale a alternativa em que o acento 
gráfico é necessário como diferencial das 
palavras sublinhadas: 
 
a) Paulo para o carro. / Marta vai para minha 

casa. 
b) José foi ao polo Norte. / Luís foi jogar 

polo. 
c) Carlos vai por ordem na casa. / O bolo de 

Lúcia vai ser feito por mim. 
d) O gato de Inês tem muitos pelos. / Pedro 

foi atacado pelos cães. 
e)  Mário se pela por saladas. / Raquel luta 

pela Ecologia. 
  
 
11. Assinale a alternativa correta. Em qual 
frase, a palavra “porta” não está 
empregada no sentido figurado? 
 
a) Santos é a porta do comércio brasileiro no 

século XXI. 
b) O casamento foi a porta para seus 

problemas financeiros. 
c) Meu primo nunca entende nada que digo, 

ele é uma porta. 
d) O diploma universitário é a porta para um 

bom emprego. 
e) Ele deixou aberta a porta da sala de sua 

casa. 
  
 
12. Assinale a alternativa correta. As 
palavras PLANALTO e SOCIOLOGIA 
foram formadas, respectivamente, pelos 
processos de: 
 
a) hibridismo e prefixação. 
b) aglutinação e sufixação. 
c) justaposição e aglutinação. 
d) sufixação e prefixação. 
e) aglutinação e hibridismo. 
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13. Assinale a alternativa correta. As 
palavras FOTO, PNEU, CINEMA, 
MICRO e QUILO surgiram a partir de 
processos de redução das seguintes 
palavras: 
 
a) fotografia, pneumático, cinematógrafo, 

microcomputador e quilograma. 
b) fotometria, peneu, cinestésico, 

microcomputador e quilogramo. 
c) fotografia, pneumático, cinemática, 

micróbio e quilombo. 
d) fotonovela, peneu, cinemática, 

microcomputador e quilométrico. 
e) fotometria, pneumático, cinética, 

microssistema e quilogramo. 
  
 
14. Assinale a alternativa que contém as 
abreviaturas corretas dos seguintes 
pronomes pessoais de tratamento: 
SENHORA, PADRE, PROFESSOR, 
DOUTORA e VOSSA EXCELÊNCIA.   
 
a) Sr.a  /  Pe.  /  Prof.o  / Dtr.a  /  Ex.a 
b) Sr.a  /  Pe.  /  Prof.o  / Dr.a  /  V. Ex.a 
c) Ser.a  /  P.  /  Prof.o  / Dr.a  /  Ex.a 
d) Sr.a  /  P.  /  Prof.o  / Dr.a  /  V. Ex.a 
e) Sr.a  /  Pe.  /  Prof.  /  Dr.a  /  V. Ex.a  
  
 
15. Observe as frases abaixo e responda a 
seguir. 
 

Maçã é  ________ para regular o 
intestino, mas esta aqui está podre, 
portanto ela não é ________ para nada. 

 
As palavras que completam, 
respectivamente, a primeira e a segunda 
lacunas são: 
 
a) bom e boa. 
b) boa e bem. 
c) bem e bom. 
d) boa e boa. 
e) boa e bom. 
  

 
16. Observe as frases abaixo e responda a 
seguir. 
 

(1) Quando começou a chover, eu ainda 
não saíra de casa. 

(2) Embora trouxesse presentes aos noivos, 
sua presença não lhes agradou. 

 
Nas frases (1) e (2), encontramos 
sublinhados os seguintes tempos verbais: 
 
a) em (1), futuro do presente simples; em (2), 

pretérito imperfeito. 
b) em (1), pretérito mais-que-perfeito; em (2), 

pretérito perfeito simples. 
c) em (1), futuro do presente simples; em (2), 

presente do subjuntivo. 
d) em (1), pretérito perfeito simples; em (2), 

pretérito mais-que-perfeito. 
e) em (1), pretérito mais-que-perfeito; em (2), 

pretérito imperfeito. 
 

 
17.  Assinale a alternativa em que a 
regência verbal esteja incorreta: 
 
a) Não pagamos a conta de luz. 
b) Marieta pensava os feridos. 
c) Inácio visou ao peixe e lançou o arpão. 
d) Lembrei agora aquele compromisso. 
e) Romeuzinho precisa vossa mão protetora. 
  
 
18.  Assinale a alternativa que contém 
oração subordinada adverbial consecutiva: 
 
a) A menina gritou para que ganhasse a 

boneca. 
b) O rapaz ajudou, embora contrariado. 
c) Tão grande foi a dor que o menino gritou. 
d) A mulher viveu como vive uma rainha. 
e) O menino desmaiou porque correu demais.  
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19. Assinale a alternativa em que a 
concordância verbal está correta: 
 
a) Haviam muitos estudantes na sala. 
b) Batatais ficam no interior de São Paulo. 
c) Mais de vinte crianças pulou na piscina. 
d) Sou eu quem pagas a conta. 
e) Rodrigo foi um dos que acertaram. 
  
 
20. Observe as frases abaixo e responda a 
seguir. 
 

(1) Contar-te-ei a verdadeira história 
quando ele chegar. 

(2) Disseram-me que ela trabalha até 
tarde. 

 
Analisando os pronomes e os verbos 
sublinhados, nos dois casos, pode-se 
afirmar que, em (1) e em (2), 
respectivamente, temos a aplicação das 
regras gramaticais referentes à: 
 
a) mesóclise e próclise. 
b) ênclise e mesóclise. 
c) próclise e ênclise. 
d) mesóclise e ênclise. 
e) ênclise e próclise. 
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MATEMÁTICA 

 
 
21. Com relação ao número x = 5,3333… é 
correto afirmar:  
 
a) ℜ∈x , Nx ∈  e Qx ∉  
b) ℜ∈x , Zx ∉  mas Qx ∈  
c) ℜ∈x , Nx ∉  e Qx ∉  
d) Zx ∉ , Nx ∉  e Qx ∉  
e) Nx ∉ , mas QRx −∈  

  
 
22. Com relação à solução do sistema: 

           













====++++++++++++
====++++++++++++
====++++++++++++
====++++++++++++

0w5z0y4x0

0w0z4y0x3

1w4z0y3x0

1w0z5y0x4

  

pode-se afirmar que: 
 
a) o sistema é possível e determinado e tem 

solução S={(4;-5;-3;4)} 
b) o sistema é impossível 
c) o sistema é possível e indeterminado e             

(-3;4;4;5) é uma solução particular 
d) o sistema é possível e determinado e tem 

solução S={(1/4;1/3;0;0)} 
e) o sistema é possível e indeterminado e (4;-

5;-3;4) é uma solução particular 
  
 
23. Qual o menor valor assumido pela 
função 4)5)(x-(x3)-1)(x(x)x(f ++++++++++++==== ? 
 

a) 
4

3
y −=  

b) 0y =  

c) 
8

193
  y −=  

d) 29y −=  

e) 
4

7
y −=  

  
 

24. Quantas soluções tem a equação 

2
3

)x2(sen ====  para x no intervalo 

I=[0;2 π ]? 
 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 
  
 
25. Qual é o valor do menor ângulo 
formado pelos ponteiros de um relógio 
quando ele marca 14:20 horas? 
 
a) 30 graus 
b) 40 graus 
c) 50 graus 
d) 60 graus 
e) 70 graus 
  
 
26. Considere o trapézio isósceles ABCD, 
cujos lados AD  e BC  são paralelos.  Seja E 
o ponto obtido pela intersecção 
prolongando-se os lados AB  e DC  do 
trapézio. Sabe-se que a razão entre os lados 
AD  e BCé igual a 3, qual é a razão entre 
as áreas dos triângulos BEC e AED? 
 
a) 9 
b) 3 
c) 1 
d) 1/9 
e) 1/3 
  
 
27. A área do quadrilátero delimitado pelo 
eixo das abscissas e pelas retas 3y ==== , 

2x ====  e 033x3y4 ====−−−−++++  é igual a: 
 
a) 6 
b) 21 
c) 25 
d) 33 
e) 48 
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28. A expressão x cotgx tgy ++++====  pode ser 
escrita como:  
 
a) x  cossecxsecy −=  
b) tgxxsecy −=  
c) xcossenxy +=  
d) x  cossecx secy ⋅=  
e) x cotgx cossecy −=  

  
 
29. Na figura, o valor de X vale: 

  

a) 
4

15
X =  

b) 8X =  

c) 
3

16
X =  

d) 5X =  

e) 
5

17
X =  

  
 
30. Sabe-se que a razão entre as medidas 
da geratriz e do raio da base de um cone é 
igual a três. Qual é o raio de uma esfera 
para que a sua área seja igual à área total 
do cone? 
 
a) o triplo do raio da base do cone 
b) o dobro do raio da base do cone 
c) metade do raio da base do cone 
d) um terço do raio da base do cone 
e) igual ao raio da base do cone 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 
31. As funções de uma assessoria de 
imprensa envolvem: 
 
a) a gestão do relacionamento entre uma 

pessoa física, entidade, empresa ou órgão 
público e a imprensa. 

b) questões ligadas à publicidade, mídia paga 
e outras ferramentas do mix de marketing. 

c) apenas interesses definidos pela empresa 
contratante – não importando o mercado 
em que atue, públicos envolvidos ou 
ambiente externo à empresa. 

d) basicamente situações em que seja 
necessária a recuperação de uma boa 
imagem junto à opinião pública, aliás, uma 
das principais razões para a contratação de 
uma assessoria de imprensa. 

e) envio sistemático de press-releases para 
determinadas mídias, para divulgação de 
eventos, lançamento de produtos ou 
contratação de novos funcionários. 

 
 
32. Publicações empresariais jornalísticas 
são: 
 
a) formas de comunicação de massa. 
b) especializadas em uma audiência 

específica, ainda que com características 
diferentes, mas voltadas para um assunto 
comum. 

c) veículos de comunicação que não precisam 
ter uma periodicidade determinada. 

d) passíveis de causar prejuízos aos interesses 
de uma empresa ou comunidade. 

e) preocupadas com a atualidade/novidade 
dos fatos, apresentando assuntos que 
devam ser levados, imediatamente, ao 
conhecimento dos públicos envolvidos. 

 
 
 
 
 

 
33. Meios de comunicação de massa,   
dirigidos a um público amplo, 
simultaneamente, possuem as seguintes 
características: 
 
a) sistemas que se organizam enquanto 

empresas, amplos, complexos, com 
estruturas hierárquicas internas, 
envolvendo um grande número de 
funcionários. 

b) comunicação mediada por máquinas, 
baseada em tecnologias e todas as 
possibilidades eletrônicas e 
computacionais que dão suporte ao 
processo de comunicação de massa. 

c) capacidade de a emissão atingir um grande 
público, simultaneamente, nos diversos 
estratos sociais, em pontos distantes de um 
mesmo país, continente ou até países 
espalhados pelo mundo. 

d) Comunicação unilateral - configura-se 
como um sistema de comunicação num só 
sentido e, apesar de possuir recursos que 
permitam à audiência estabelecer canais de 
retorno e contato (feedback ou 
retroalimentação), isso acontece de uma 
maneira não determinante. 

e) Todas as anteriores estão corretas. 
 

 
34. Alguns tipos de publicações 
empresariais jornalísticas são: 
 
a) jornais, revistas, boletins e folders, 

produzidos por uma empresa, voltados 
para seu público. 

b) qualquer material da empresa que contenha 
ilustrações, imagens etc. 

c) todo e qualquer e-mail enviado a clientes e 
imprensa. 

d) apenas impressos que tragam notícias que 
sejam do interesse de um determinado 
departamento ou setor de uma empresa. 

e) todas as publicações disponíveis sobre um 
determinado assunto, ligado ao negócio da 
empresa, mas não produzido por ela. 
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35. Uma das maiores vantagens do uso de 
tecnologias digitais no jornalismo, por 
exemplo, Internet, pode ser apontada como: 
 
a) agilidade na produção e divulgação de 

notícias, sem a necessidade de checagem. 
b) realização de um jornalismo investigativo, 

mais ético e preciso em função do acesso a 
várias fontes e informações, com mais 
agilidade. 

c) preparação do profissional para os desafios 
da comunicação contemporânea, já que 
todos os profissionais de comunicação 
precisam conhecer tecnologias digitais. 

d) importância de contar com um bom 
processador de texto e software para 
edição de imagens, a fim de realizar um 
serviço de qualidade. 

e) tendência cada vez mais acentuada, já que 
todo o jornalismo é feito via web. 

 
 
36. Pautas de notícias devem conter: 
 
a)  evento, hora e local. 
b) exigências para cobertura (credenciais, 

traje). 
c)  necessidades de recursos e equipamentos. 
d) expectativas de uso editorial (tamanho, 

destaque, urgência). 
e) Todas as anteriores estão corretas.  

 
 
37. Deadline, em jornalismo, significa: 
 
a) versão final do press release aprovada pelo 

cliente. 
b) termo usado para expressar que uma 

reportagem não vai ser publicada.  
c) lembrete ou reforço de pauta, por telefone 

ou pessoalmente. 
d) último prazo para que uma edição seja 

fechada ou que uma reportagem seja 
concluída. 

e) N.D.A. 
 

 

38. As funções de um Relações Públicas 
envolvem: 
 
a) a gestão da comunicação organizacional, 

formulando estratégias e políticas 
organizacionais. 

b) a  elaboração de um plano de comunicação 
corporativa, envolvendo os 4 P´s do 
marketing. 

c) a identificação de todo e qualquer público e 
adequação da mensagem e do discurso 
para esses públicos. 

d) a definição e a implementação de um 
planejamento de comunicação para os 
públicos estratégicos, fortalecendo a 
imagem da organização como diferencial 
competitivo. 

e) Todas as anteriores estão corretas. 
 

 
39. José Marques de Melo (1985) define 
dois tipos de jornalismo, informativo e 
opinativo, que representam, 
respectivamente: 
 
a) nota / notícia / reportagem e editorial / 

comentário / resenha. 
b) editorial / notícia / reportagem e  notícia / 

crônica / caricatura. 
c) nota / reportagem / entrevista e  notícia / 

resenha / carta. 
d) editorial / comentário / resenha e  nota / 

notícia / reportagem. 
e)  reportagem / nota / crônica e  caricatura / 

conto / notícia. 
 

 
40. Serviço de levantamento, coleção e 
fornecimento de recortes de jornais e 
revistas ou cópias de emissões de televisão 
ou rádio. Essa é a definição de: 
 
a) copydes. 
b) layout. 
c) lead. 
d) briefing. 
e) clipping. 
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41. A etapa do processo da produção 
jornalística em que se buscam informações 
que podem, ou não, ser empregadas no 
texto final é conhecida como: 
 
a) follow-up. 
b) apuração. 
c) diagramação. 
d) edição. 
e) redação. 

 
 
42. Um mesmo profissional faz as imagens 
acompanhadas de narração e entrevistas, 
conciliando as profissões de repórter de TV 
e cinegrafista, numa produção mais 
dinâmica. Esse profissional é: 
 
a) multimídia. 
b) cinegrafista. 
c) diagramador. 
d) freelancer. 
e) videorrepórter.  

 
 
43. A melhor descrição da função de um 
repórter é: 
 
a) produzir conteúdo para um determinado 

veículo. 
b) ser os olhos e ouvidos remotos de um 

público. 
c) relatar o que é visto e ouvido – incluindo a 

percepção do que é dito ou do que 
acontece, selecionando fatos que permitam 
ao leitor orientar-se diante da realidade. 

d) apresentar uma certa tendenciosidade, 
dependendo da situação e do público que 
vai consumir seu produto. 

e) trabalhar com públicos e meios muito 
parecidos com o seu ambiente (faixa etária, 
hábitos culturais, poder aquisitivo) para 
que seu trabalho tenha mais referenciais e, 
assim, maior credibilidade. 

 
 
 

 
44. As organizações devem manter um 
canal de comunicação com seu público 
interno, porque: 
 
a) os colaboradores são uma importante 

parcela do sucesso de uma organização. 
b) os colaboradores precisam falar bem de sua 

empresa para outras pessoas. 
c) os colaboradores precisam ter um espaço 

para ler as notícias e assuntos importantes 
da empresa, bem como as datas de 
aniversário dos colegas. 

d) a comunicação interna reflete a 
participação, integração e compromisso 
dos colaboradores e está alinhada à 
filosofia de gestão da empresa. 

e) a produtividade aumenta, quando todo 
mundo sabe o que está acontecendo dentro 
da empresa. 

 
 
45. O jornalismo online possui algumas 
características, como perenidade, 
interatividade, personalização de conteúdo, 
instantaneidade e  hipertextualidade. A 
característica ligada à memória e 
capacidade de armazenamento da 
informação está ligada à: 
 
a) hipertextualidade. 
b) perenidade. 
c) interatividade. 
d) instantaneidade. 
e) personalização de conteúdo. 

 
 
46. Quanto mais pretextos há para a 
produção de uma investigação jornalística, 
mais oportuna ela é. Isso é conhecido 
como: 
 
a) calhau. 
b) gancho. 
c) lead. 
d) mailing. 
e) template. 
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47. O radiojornalismo é um importante 
meio de comunicação, porque: 
 
a) é um acessório para o real e verdadeiro 

jornalismo, que é impresso, além da 
Internet. 

b) quem domina a linguagem do veículo não 
consegue se adaptar à expressão 
audiovisual ou ao texto utilizado na 
Internet. 

c) tem sido extremamente valorizado, embora 
deva ser eliminado, gradualmente, em 
detrimento de outras mídias. 

d) é um meio de comunicação não visível, 
sonoro, que transmite informação em 
tempo real – sem que os ouvintes 
necessitem parar suas atividades, 
diferentemente da web. 

e) N.D.A. 
 

 
48. Editorial significa: 
 
a)  previsão do que vai ser publicado em uma 

página, com a inclusão dos anúncios.  
b) seção especializada em determinado setor 

(esporte, polícia, arte, meio ambiente etc.).  
c) texto que expressa a opinião do jornal, da 

direção ou da equipe de redação. Não vem 
assinado e, geralmente, localiza-se, 
diariamente, na 2ª ou 3ª página do jornal. 

d) quadro com os dados gerais da publicação, 
com a relação de diretores e editores-
chefes e endereços.  

e) N.D.A. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
49. Desde que a imprensa começou a tomar 
lugar no mercado, a preocupação de 
retratar o real tornou-se algo exagerado. 
Atualmente, isso é posto em prática por 
meio de figuras e imagens que atraiam o 
público, o que poderia iniciar uma 
discussão sobre: 
 
a) ética x audiência. 
b) audiência x conteúdo. 
c) ibope x receita. 
d) concorrência x retorno sobre o   

investimento. 
e) N.D.A. 

 
 
50. Um dos cuidados no planejamento de 
uma coletiva de imprensa não envolve: 
 
a) determinar o assunto a ser tratado na 

coletiva e se ele é interessante o suficiente 
para virar notícia. 

b) identificar as perguntas que, 
provavelmente, serão feitas e as respostas 
mais adequadas. Tais perguntas não devem 
se limitar aos tópicos da coletiva, uma vez 
que os repórteres podem abordar outros 
temas. 

c) simular uma coletiva de imprensa, um dia 
antes do evento, especialmente se o 
entrevistado não se sentir à vontade para 
responder às possíveis perguntas.  

d) ligar para os repórteres, um dia ou dois 
antes da coletiva, para lembrá-los do 
evento. 

e) garantir o recebimento de uma versão do 
texto que o jornalista escreveu, antes de 
sua publicação, para sua aprovação. 
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ATUALIDADES 

 
 
51. A afirmação: “É originado de mistura 
de uma ou mais plantas como: cana-de-
açúcar, mamona, soja, cânhamo, canola, 
babaçu, lixo orgânico, dentre outros tipos” 
refere-se a: 
 
a) óleo Lubrificante. 
b) biocombustível. 
c) petróleo. 
d) etanol. 
e) gás de cozinha. 

 
 
52. Todos os dias surgem novas denúncias 
sobre os maus tratos sofridos pelo planeta 
Terra. Muitos dizem que o próprio homem 
é o maior inimigo de seu futuro. Porém, 
existem formas de manter o 
desenvolvimento, de suprir as necessidades 
da geração atual sem comprometer a 
capacidade de atender as necessidades das 
futuras gerações. É uma forma de 
desenvolver sem esgotar os recursos para o 
futuro. De que maneira é possível 
promover o desenvolvimento sustentável? 
 
a) pelo aumento da extração dos recursos 

naturais, assim intensificando a produção 
mundial e o consumismo. 

b) aumentando os níveis de produção 
industrial dos países do terceiro mundo até 
chegar ao patamar de crescimento 
econômico dos países de primeiro mundo. 

c) aumentando a devastação das florestas, 
permitindo, com isso, um aumento de 
espaço para criação de animais. 

d) conciliando o desenvolvimento econômico 
com a preservação ambiental, buscando 
ainda a diminuição da pobreza do mundo. 

e) conciliando o consumismo, em alta, com a 
supremacia do mercado sobre os interesses 
humanísticos e com a preservação das 
matas e florestas. 

 

53. Em julho deste ano, dentro de 16 
contêineres, no Porto de Santos, no litoral 
sul de São Paulo, foi encontrada uma carga 
muito inusitada. Os contêineres chegaram 
ao Brasil, vindos da Inglaterra e, quando 
foram abertos, causaram uma imensa 
estranheza. Uma equipe do IBAMA foi até 
ao local, para verificar a carga. A empresa 
importadora e a transportadora foram 
notificadas e terão de pagar R$ 155 mil de 
multa. Que material foi encontrado nos 
contêineres pelos fiscais? 
 
a) resíduos de alimentos, cabos de 

computador e embalagens sujas de 
produtos de limpeza. 

b) ração para bovinos, vacinas vencidas e leite 
em pó. 

c) filhotes de animais silvestres e de 
tartarugas marinhas. 

d) resíduos altamente poluentes, tais como 
pilhas, baterias e material plástico. 

e) resíduos de papéis, TVs a cabo e plantas 
ornamentais. 

 
 
54. No mês de abril, a Coreia do Norte 
lançou um foguete. Segundo as autoridades 
norte-coreanas, o foguete colocou em 
órbita um satélite, que transmitirá dados e 
canções revolucionárias. A comunidade 
internacional, porém, criticou o plano 
norte-coreano de lançar o foguete e as 
autoridades dos Estados Unidos, Japão e 
Coreia do Sul suspeitam que o lançamento 
do foguete seja, na verdade: 
 
a) o lançamento de material ideológico 

fonográfico. 
b) o lançamento de satélite meteorológico que 

permita à Coreia monitorar as condições de 
clima dos países asiáticos. 

c) uma maneira de, clandestinamente, colocar 
crianças em órbita. 

d) um teste de mísseis de longo alcance. 
e) uma forma de popularizar a música 

revolucionária. 
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55. A superação das desigualdades 
socioeconômicas impõe-se como uma das 
metas de qualquer sociedade que aspira a 
uma maior equidade social. Em face aos 
problemas sociais, algumas alternativas são 
propostas para atenuar as condições que 
mantêm as disparidades entre populações 
de estratos distintos. Uma das alternativas 
propostas é o sistema de cotas - reserva de 
vagas em instituições educacionais, 
públicas ou privadas, para grupos 
discriminados -, que visa: 
 
a) acelerar o processo de inclusão social de 

grupos à margem da sociedade. 
b) incluir, nas universidades, 50% de cadeiras 

universitárias para canhotos. 
c) acelerar a inclusão dos portadores de 

necessidades especiais. 
d) adotar nas faculdades e universidades a 

reserva de vagas para afrodescendentes. 
e) tornar todas as salas de aula mistas, com 

50% dos alunos homens e 50%, mulheres. 
 

 
56. Localizada em Cuba, foi anexada pelos 
EUA, em 1903, na guerra contra a 
Espanha. No mapa dos direitos humanos, a 
prisão só surgiu, após o dia 11 de 
Setembro, quando os suspeitos dos 
atentados foram transferidos para lá pelo 
governo Bush, junto com prisioneiros da 
invasão ao Afeganistão. Usando as leis de 
segurança nacional, aprovadas durante a 
Guerra ao Terror, que criaram exceções 
aos direitos civis, o governo impediu o 
julgamento dos acusados. Até o último dia 
no cargo, Bush defendeu a prisão de 
acusados de terrorismo e controversas 
técnicas de interrogatório. Qual é o nome 
dessa prisão? 
 
a) Cantánamo. 
b) Guantánamo. 
c) Golden Gulag. 
d) El Penal de la Palma. 
e) Justice Minister Cemil Cicek. 

 

57. Houve, na Bolívia, em 2005, uma nova 
eleição presidencial. Três milhões e 
setecentos mil bolivianos inscritos no 
registro eleitoral foram chamados às urnas, 
em 18 de dezembro, um domingo, para 
eleger seu novo presidente. Segundo as 
pesquisas prévias de opinião, nenhum dos 
aspirantes obteria maioria absoluta (50% 
mais um), necessária para sua eleição 
direta. Dessa forma, a designação caberia 
ao recém eleito congresso, segundo as 
regras eleitorais bolivianas. Mas, os 
resultados finais deram uma maioria de 
mais de 54%. Qual o nome do vencedor do 
pleito: 
 
a) Néstor Kirchner.  
b) Felipe Huanca. 
c) Evo Morales. 
d) Hugo Chavez. 
e) Álvaro Colom. 

 
 
58. As Forças Armadas Revolucionárias da 
Colômbia – Exército do Povo, também 
conhecidas pelo acrônimo FARC ou 
FARC-EP – são uma organização de 
inspiração comunista, autoproclamada 
guerrilha revolucionária marxista-
leninista, que opera mediante uso de 
métodos terroristas e de táticas de 
guerrilha. Qual a principal bandeira de 
luta desse grupo terrorista? 
 
a) a luta pela ampliação do território 

colombiano. 
b) a luta pela privatização dos meios de 

produção na Colômbia. 
c) a luta pela implantação do socialismo na 

Colômbia. 
d) a luta pela implantação do capitalismo na 

Colômbia. 
e) a luta pela volta do regime comunista ao 

país. 
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59. Conta-se que Mahatma Gandhi, ao ser 
perguntado se, depois da independência, a 
Índia perseguiria o estilo de vida britânico, 
teria respondido:  
 

a Grã-Bretanha precisou de metade dos 
recursos do planeta para alcançar sua 
prosperidade; quantos planetas não 
seriam necessários para que um país 
como a Índia alcançasse o mesmo 
patamar? 
 

A sabedoria de Gandhi indicava que: 
 
a) os estilos de vida das nações ricas e a 

economia mundial estão absolutamente 
corretos e as questões ambientais é que 
devem se adaptar ao mundo moderno. 

b) os estilos de vida das nações ricas são um 
pouco agressivos, mas a economia mundial 
para crescer deve acabar com o meio 
ambiente. 

c) as questões ambientais não  atrapalharão  o 
processo de crescimento da Índia. 

d) os estilos de vida das nações ricas e a 
economia mundial deveriam ser 
reestruturados levando em consideração o 
meio ambiente. 

e) é preciso respeitar os preceitos religiosos, 
para que o povo sinta-se motivado para o 
trabalho, motor do desenvolvimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
60. A Amazônia Legal é uma área que 
engloba nove estados brasileiros 
pertencentes à Bacia Amazônica e, 
consequentemente, possui, em seu 
território, trechos da Floresta Amazônica. 
Nos nove estados da Amazônia legal 
residem 55,9% da população indígena 
brasileira, ou seja, cerca de 250 mil 
pessoas, segundo o SIASI, a FUNASA e a 
FUNAI. Respectivamente, qual o 
significado dessas três siglas: 
 
a) Sistema de Informação da Atenção à Saúde 

Indígena, Fundação Nacional de Saúde e 
Fundação Nacional do Índio. 

b) Sistema Informatizado da Saúde Indígena, 
Fundação Nacional de Saúde e Fundação 
Nacional Indígena. 

c) Sistema de Informação Alternativa à Saúde 
Indígena, Fundação Natural da Saúde e 
Fundação Natural do Índio. 

d) Superintendência de Apoio ao Sistema 
Indianista, Fundação da Nação para a 
Supervisão dos Índios; Fundação Nacional 
do Índio.  

e) Sistema Informatizado de Apoio e Saúde 
Indígena, Função Nacional de Saúde e 
Função Nacional do Índio. 

 
 


