


UnB/CESPE – DPU/ADM

Cargo 12: Técnico em Comunicação Social – Área 3: Publicidade e Propaganda  – 1 –

C Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas respostas.

C Nas questões que avaliam conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que: todos
os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português; o mouse está configurado para pessoas destras; expressões
como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse; teclar corresponde à operação de
pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não há restrições de proteção, de
funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para as questões de 1 a 4

A despeito da retórica que chama atenção para1

avanços obtidos pelo país no plano econômico, é mais do que
evidente que o Brasil ainda se enquadra no elenco dos
chamados países em desenvolvimento, com índices4

verdadeiramente escandalosos em termos de qualidade de vida,
saúde e educação, com significativa parcela da população
alijada do que os estudiosos costumam designar como mínimo7

existencial para uma vida digna. 
Ressalte-se que a doutrina diverge quando se trata de

estabelecer a acepção do termo democracia. Apesar das10

divergências acerca de conceitos, teses ou doutrinas, há
consenso de que a democracia constitui a melhor forma de
governo de um Estado, visto que impede atos de violência e de13

intolerância, buscando a integração e a inclusão. Cumpre
acrescentar que, no enfrentamento do desafio de inclusão
social, emerge cristalina a necessidade de fortalecer as16

instituições democráticas.
Nessa linha de pensamento em que se procura reverter

um processo de descrença, a defensoria pública, erigida na19

Constituição Federal de 1988 (CF) à condição de instituição
essencial à justiça, precisa preencher relevante espaço no
compromisso constitucional de redução das desigualdades, com22

promoção do integral acesso à justiça. Assim definida, cabe-lhe
não só a assistência judiciária, pois pouco, ou nada, valem
direitos formalmente reconhecidos, sem que se concretizem na25

vida das pessoas e dos grupos sociais. Aquilo de que se precisa,
de uma vez por todas, compreende igualmente um conjunto de
atividades extrajudiciais e de informação, extremamente28

imprescindível em um país de analfabetos e semianalfabetos,
com o intuito de proporcionar aos necessitados consciência de
seus direitos, fazendo-os se verem como partes integrantes31

desse país, ou seja, como cidadãos.
Tatiana de Carvalho Camilher. O papel da defensoria pública

para a inclusão social rumo à concretização do estado

democrático de direito. Internet: <www.conpedi.org> (com adaptações).

QUESTÃO 1

Com base nas informações apresentadas no texto, assinale a opção
correta.

A Constitui o escopo da defensoria pública o acesso integral à
justiça, o que se traduz na elevação do indivíduo analfabeto e
semianalfabeto à condição de cidadão.

B Como em todos os países em desenvolvimento, a população
brasileira não tem acesso à informação.

C Regimes democráticos de governo estorvam condutas
denotadoras de coação e de preconceito.

D No Brasil, a CF é elemento garantidor suficiente para asseverar
o tratamento igualitário dos cidadãos pelo Estado.

E O Brasil não constitui, de fato, um governo de Estado
democrático, uma vez que necessita de ações promotoras da
redução do índice de desigualdades sociais.

QUESTÃO 2

Considerando que as opções a seguir apresentam propostas de
reescrita dos trechos do texto indicados entre aspas, assinale a
opção que, além de estar gramaticalmente correta, mantém o
sentido original do texto.

A “Cumpre acrescentar (...) instituições democráticas” (R.14-17):
Convém acrescentar que se evidencia claramente a
imprescindibilidade de aprimoramento das instituições
democráticas no confronto com a difícil busca da inclusão
social.

B “A despeito (...) em desenvolvimento” (R.1-4): Em face à
exaltação dos avanços econômicos do Brasil, este é ainda um
país em desenvolvimento.

C “com significativa (...) vida digna” (R.6-8): mais de 50% da
população brasileira nunca teve acesso a bons índices de
qualidade de vida, saúde e educação, o que equivale a dizer
que nunca fizeram jus a uma vida digna.

D “Ressalte-se (...) termo democracia” (R.9-10): Destaque-se a
divergência doutrinária no que pertine ao conceito de
democracia.

E “Apesar das (...) de governo” (R.10-13): O regime democrático
de governo sempre foi considerado o mais adequado, não
obstante as disparidades conceituais, doutrinárias e de teses.

QUESTÃO 3

A respeito de aspectos sintáticos do texto, assinale a opção correta.

A A forma verbal “compreende” (R.27) concorda com o
respectivo sujeito: “um conjunto de atividades extrajudiciais e
de informação” (R.27-28).

B Na linha 16, o deslocamento do vocábulo “cristalina” para
imediatamente depois de “necessidade” não interfere no
sentido nem na estrutura sintática do trecho.

C Na linha 18, o vocábulo “que” retoma “linha de pensamento”
e pode, juntamente com a preposição que o antecede e sem
prejuízo gramatical ou de sentido para o texto, receber artigo
definido masculino e ser reescrito da seguinte forma: no qual.

D O pronome “lhe” (R.23) faz referência a “defensoria pública”
(R.19).

E O termo “direitos formalmente reconhecidos” (R.25) exerce
função de complemento de ambas as formas verbais “valem”
(R.24) e “concretizem” (R.25).

QUESTÃO 4

Quanto à pontuação empregada no texto, assinale a opção correta.

A As vírgulas que isolam o segmento “ou nada” (R.24) são
obrigatórias.

B O emprego de vírgula logo após o vocábulo “Brasil” (R.3)
manteria a correção gramatical do texto.

C Caso se desejasse intensificar a ênfase ao que se destaca no
texto, seria correto empregar vírgula logo após o termo
“Ressalte-se” (R.9).

D A vírgula empregada logo após o vocábulo “que” (R.15) é
obrigatória.

E A supressão da vírgula logo após “pública” (R.19) manteria a
correção gramatical e o sentido original do texto.
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Texto para as questões 5 e 6

O direito que se realiza pacificamente é o ideal —1

praticamente inatingível — de uma sociedade que se queira

justa. Justiça, a seu turno, exige efetivação de direitos

humanos, configuração da verdadeira cidadania, a qual4

abrange, obrigatoriamente, direitos civis, sociais e políticos;

adoção de políticas públicas amplas e eficazes. Justiça não é

simplesmente acesso ao Poder Judiciário, o qual, por mais7

estruturado e eficiente que seja, não a promove sozinho. 

Não se pode exercer, pacífica ou contenciosamente,

um direito de que não se sabe titular. E a grande maioria da10

população brasileira não exerce seus direitos simplesmente

porque os desconhece — o que é mais grave —, em uma

ignorância hábil para provocar grande parte das mazelas13

sociais que lotam os jornais brasileiros contemporâneos.

Dizimar tal ignorância é papel essencial da defensoria pública.
Amélia Soares da Rocha. Defensoria pública e igualdade material

no acesso à justiça. Internet: <www.adital.com.br> (com adaptações).

QUESTÃO 5

Com relação às ideias e à estrutura do texto, assinale a opção

correta.

A De acordo com o texto, a parcela da população brasileira que

não exerce seus direitos não tem acesso à defensoria pública.

B De acordo com o texto, justiça e Poder Judiciário são matérias

complementares.

C O texto é imparcial com relação ao tema tratado, limitando-se

a descrever os conceitos de direito e justiça; é, por isso,

essencialmente descritivo.

D O texto, por defender uma tese — a de que a cidadania só pode

ser exercida de forma plena quando os indivíduos têm

conhecimento de seus direitos e deveres —, é

predominantemente dissertativo-argumentativo.

E Não exercer os direitos que se tem por desconhecê-los é

bastante grave, segundo o texto, porque esse é um caso muito

difícil de ser resolvido.

QUESTÃO 6

Com relação ao vocabulário e à estrutura gramatical do texto,

assinale a opção correta.

A O vocábulo desigualdades pode substituir “mazelas” (R.13) no

texto, mantendo seu sentido original e sua correção gramatical.

B Na linha 1, a palavra “ideal” é um adjetivo que caracteriza

“direito”.

C Na linha 7, a expressão “o qual” retoma “acesso ao Poder

Judiciário”.

D O pronome “a” em “não a promove sozinho” (R.8) retoma a

expressão “verdadeira cidadania” (R.4).

E O trecho “pacífica ou contenciosamente” (R.9) apresenta ideias

opostas.

Texto para as questões de 7 a 9

A ideia de democracia tem seu nascedouro nas1

cidades-Estados gregas e consubstancia-se na tomada de
decisões mediante a participação direta dos cidadãos. Como se
pode depreender, o conceito era restrito, pois excluía, por4

exemplo, as mulheres e os escravos. Na trajetória da Grécia,
com sua experiência de democracia primária ou de assembleia,
ao mundo moderno, alguns fatores se apresentaram como7

inviabilizadores da participação política direta: número de
cidadãos, extensão territorial e tempo (noção cada vez mais
modificada diante dos avanços tecnológicos).10

Diante da impossibilidade de reunião de todos os
envolvidos — aqueles que, de alguma forma, sentem os
reflexos das decisões tomadas — e sendo cada vez mais13

urgente a tomada de decisões em tempo recorde, identificou-se
a necessidade de eleger representantes. Assim nasceu a
democracia representativa, com seus prós e contras.16

A rigor, em uma sociedade composta de milhares de
pessoas, apenas mediante a representação por um grupo
escolhido é possível que os diferentes interesses se façam19

presentes no momento de decidir; porém, é certo que nem
sempre esse grupo representa os interesses do todo e nem
sempre todos os interesses de uma sociedade plural chegam a22

ter representantes, ficando alguns alijados do processo
decisório. Um governo que se propõe como democrático busca
estabelecer mecanismos para que sejam garantidas ao máximo25

as possibilidades de os cidadãos participarem das decisões
políticas, mas há um “lado sombrio”, identificado por Robert
Dahl nos seguintes termos: “sob um governo representativo,28

muitas vezes os cidadãos delegam imensa autoridade arbitrária
para decisões de importância extraordinária.”. Segundo o autor,
as eleições periódicas garantem certo compromisso dos31

representantes com os representados, obrigam as elites a
“manter um olho na opinião do povo”. Apesar do “lado
sombrio”, a democracia alicerçada sobre o pilar da eleição34

periódica de representantes é a única viável nos Estados
contemporâneos.

Tatiana de Carvalho Camilher. O papel da defensoria pública

para a inclusão social rumo à concretização do estado

democrático de direito. Internet: <www.conpedi.org> (com adaptações).

QUESTÃO 7

Assinale a opção correta de acordo com as ideias apresentadas no
texto.

A Da argumentação do texto, conclui-se que a realização de
eleições periódicas garante que os representantes escolhidos
cumpram os compromissos assumidos com os seus
representados.

B Nos dias de hoje, fatores como contingente populacional e
extensão territorial não obstam a participação direta dos
cidadãos nas decisões governamentais.

C A democracia representativa derivou da negligência de certos
grupos da sociedade nas decisões do Estado.

D A escolha de representantes no sistema de governo
democrático garante o atendimento às necessidades de toda a
população.

E O “lado sombrio” (R.27) do governo democrático é assim
denominado porque, nesse regime, os interesses dos cidadãos
podem estar sob a responsabilidade de indivíduos detentores
de poder excepcional.
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QUESTÃO 8

Com relação à estrutura do texto e ao vocabulário nele empregado,
assinale a opção correta.

A A substituição de “sobre” (R.34) por sob alteraria o sentido
original do texto, mas manteria sua coerência e sua correção
gramatical.

B O trecho entre travessões nas linhas 12 e 13 explica a
expressão “todos os envolvidos” (R.11-12).

C O vocábulo “recorde” (R.14) também poderia ser corretamente
grafado com acento — récorde.

D A substituição de “composta de” (R.17) por constituída de

acarretaria prejuízo de sentido ao texto.

E A palavra indivíduos está implícita logo após o vocábulo
“alguns” no trecho “ficando alguns alijados do processo
decisório” (R.23-24).

QUESTÃO 9

Considerando as estruturas do texto, assinale a opção correta no que
diz respeito à concordância.

A A inserção da forma verbal manterem no lugar de “manter”,
em “manter um olho na opinião do povo” (R.33), acarretaria
prejuízo sintático ao texto.

B A oração existia alguns fatores inviabilizadores parafraseia
de modo gramaticalmente correto o trecho “alguns fatores se
apresentaram como inviabilizadores” (R.7-8).

C Ainda que o vocábulo “necessidade” (R.15) estivesse
flexionado no plural, a forma verbal “identificou” (R.14)
deveria permanecer no singular.

D A alteração de “sejam garantidas” (R.25) para seja garantido

não interfere na correção gramatical do período.

E As formas verbais “garantem” (R.31) e “obrigam” (R.32)
concordam com “eleições periódicas” (R.31).

QUESTÃO 10

Considerando as normas de redação oficial, assinale a opção
correta.

A O uso do padrão culto da língua deve ser evitado nas redações
oficiais, pois dificulta o entendimento dos textos por parte da
população em geral.

B A redação de um documento oficial deve visar
primordialmente o entendimento da mensagem pelo seu
remetente, para quem, de fato, ela é importante.

C O registro de impressões pessoais nas comunicações oficiais
não deve ocorrer, ainda que o expediente apresente signatário
e destinatário identificados nominalmente.

D Como forma de uniformizar as comunicações oficiais,
emprega-se o mesmo vocativo em todas elas,
independentemente de seu destinatário.

E Todos os expedientes oficiais devem seguir a mesma
diagramação. 

QUESTÃO 11

Com relação ao sistema operacional e ao ambiente Linux, assinale

a opção correta.

A O Linux pode ser acessado a partir da área de trabalho do

Gnome apenas, pois o KDE é uma GUI que só pode ser

utilizada em computador que tiver instalado o Windows para

uso simultâneo.

B Debian é uma das distribuições do Linux mais utilizadas no

mundo; no entanto, sua interface não suporta a língua

portuguesa, sendo necessário conhecimento de inglês para

acesso.

C O Linux oferece facilidade de interação entre software de

diversas plataformas; no entanto, não permite que sejam

criados drivers de configuração para que outros hardware

possam rodar no Linux.

D O kernel é um software que se instala dentro do Linux e faz

com que o Linux possa ser distribuído gratuitamente.

E O Linux oferece a opção de que um novo usuário possa abrir

uma sessão de uso do ambiente para utilizar seus aplicativos

mesmo que outro usuário esteja logado no sistema.

QUESTÃO 12

Assinale a opção correta a respeito da edição de textos, planilhas e

apresentações em ambiente Linux.

A O Calc é uma ferramenta útil na construção de fórmulas

matemáticas para cálculo, possui as mesmas funcionalidades

do Excel da Microsoft, mas possui sintaxe de fórmulas

diferente das utilizadas por este.

B O BROffice é uma suíte de aplicativos que possui versões

específicas para Linux e para Windows; no entanto, para

executá-lo no Windows, é necessário fazer logoff e acessar o

Linux para utilizá-lo.

C No Impress, é possível criar uma nova apresentação de slides

e salvá-la no formato padrão nativo de arquivos para esse

aplicativo.

D Atualmente, o formato padrão dos arquivos do Writer é o

SXW, em substituição ao ODT, que apresentava diversas

limitações de compatibilidade. 

E Um arquivo editado pelo BROffice em formato nativo pode ser

aberto por qualquer outro aplicativo do mercado, pois ele foi

feito para ser aberto e compatível com todos os ambientes, no

entanto o contrário não é verdadeiro.
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QUESTÃO 13

Com relação ao uso e às opções do Mozilla Firefox, tendo como base a figura acima que mostra uma página acessada com esse navegador,
assinale a opção correta.

A Na opção Código-Fonte, do menu , é possível ter acesso ao código html do documento e fazer alterações necessárias, caso
haja algum erro de carregamento na página.

B Por padrão, ao se clicar o botão , será aberta uma nova tela, com o mesmo conteúdo da tela mostrada na figura.

C A opção  da barra de menus exibe as versões anteriores das páginas do sítio da DPU, já publicadas.
D Caso um cadeado fechado tivesse sido apresentado no rodapé dessa página, ele indicaria que o Firefox está conectado a um servidor

web que provê suporte ao HTTP seguro.

E Usando o botão , é possível ter acesso imediato aos dez sítios mais acessados em toda a Internet e ficar por dentro dos
principais acontecimentos. Também é possível configurar essa opção por assunto ou área temática, para se listar os principais sítios
correlatos.

QUESTÃO 14

Com relação aos aplicativos para edição de textos, planilhas e
apresentações em ambiente Windows, assinale a opção correta.

A Ao se inserir em um documento do Word um índice analítico,
é necessário que todas as entradas do índice estejam marcadas
por meio de um estilo específico.

B O comando Fórmula de uma tabela do Word permite acionar
o Excel para que possa ser incluída, dentro do documento, uma
tabela do Excel com campos pré-formatados para cálculos
numéricos.

C A extensão de arquivos .DOCX do Windows é uma alternativa
para que sejam salvos textos que possam ser abertos em outros
ambientes operacionais, como o Linux, por exemplo. 

D No Word, pode-se inserir uma quebra de página após a última

linha digitada teclando-se simultaneamente � e �.

E No modo de apresentação de slides do MSPowerPoint, que

pode ser acionado por meio da tecla � ou do botão ,
é possível visualizar os slides de uma apresentação em
conjuntos de quatro slides por tela. 

QUESTÃO 15

Assinale a opção correta a respeito de conceitos básicos,
ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet.

A O correio eletrônico é um serviço de troca de mensagens de
texto, que podem conter arquivo anexado. Esse serviço utiliza
um protocolo específico denominado FTP.

B Um modem ADSL é um equipamento que permite que uma
linha telefônica seja compartilhada simultaneamente por
tráfego analógico de voz e outro digital de dados.

C Se a conta de e-mail está localizada em um servidor do tipo
Exchange Server, quando o usuário acessar as suas mensagens,
elas são automaticamente baixadas para a máquina usada pelo
usuário para fazer o acesso à conta, não ficando cópia das
mensagens acessadas nos servidor.

D Usando a ferramenta Telnet, pode-se verificar se uma máquina
está ou não no ar, e até mesmo obter o endereço IP dessa
máquina.

E O uso do modelo OSI permite uma melhor interconexão entre
os diversos protocolos de redes, que são estruturados em sete
camadas, divididas em três grupos: entrada, processamento e
saída.
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QUESTÃO 16

É função da Defensoria Pública

A promover a ação penal pública.

B promover, prioritariamente, a solução judicial dos conflitos em

favor dos mais necessitados.

C exercer com exclusividade a curadoria especial.

D exercer a defesa dos direitos e interesses individuais, difusos,

coletivos e individuais homogêneos e dos direitos do

consumidor, conforme previsto na CF. 

E defender judicialmente e administrativamente os direitos e

interesses das populações indígenas.

QUESTÃO 17

A Defensoria Pública

A é dirigida pelo ministro da Justiça.

B tem por princípios institucionais a unidade, a indivisibilidade

e a independência funcional.

C tem por função gerenciar os sistemas internacionais de

proteção dos direitos humanos.

D defere aos seus membros, com fulcro na LC 80, a prerrogativa

de se manifestar por cota em autos judiciais, não nos

administrativos.

E tem, por primazia, o objetivo de promover o bem de todos, sem

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou de quaisquer

outras formas de discriminação.

QUESTÃO 18

Os membros da Defensoria Pública da União (DPU)

A gozam de independência funcional.

B não podem exercer a advocacia.

C sujeitam-se, precipuamente, ao regime da Lei n.º 8.112/1990.

D devem ter idade mínima de 35 anos.

E podem participar de sociedade comercial, exceto como cotista.

QUESTÃO 19

As prerrogativas e garantias deferidas aos defensores públicos

(DPs) da União incluem

A o direito de recolhimento a prisão especial ou a sala de Estado

Maior, mesmo após sentença condenatória transitada em

julgado.

B a autoridade para requisitar força policial para assegurar a

incolumidade física dos membros da DPU, quando estes se

encontrarem ameaçados em razão do desempenho de suas

atribuições institucionais.

C o poder para determinar correições extraordinárias.

D a autoridade para convocar o Conselho Superior da DPU.

E a inamovibilidade, salvo se apenados com remoção

compulsória.

QUESTÃO 20

No que concerne aos DPs da União, assinale a opção correta.

A DPs da União podem requisitar, de autoridade pública ou

privada e de seus agentes, exames, certidões, perícias,

vistorias, diligências, processos, documentos, informações,

esclarecimentos e providências necessários ao exercício de

suas atribuições.

B Os DPs da União possuem vitaliciedade.

C É livre o ingresso dos DPs da União em estabelecimentos

policiais, prisionais e de internação coletiva, desde que

previamente agendado.

D Aos DPs da União é reservado o mesmo tratamento concedido

aos magistrados e demais titulares dos cargos das funções

essenciais à justiça.

E Entre as funções dos DPs da União, inclui-se representar a

parte em feito administrativo ou judicial, independentemente

de mandato, mesmo nos casos para os quais a lei exija poderes

especiais.

QUESTÃO 21

Com relação à classificação das normas constitucionais, assinale a

opção correta.

A Normas constitucionais de eficácia limitada são aquelas por

meio das quais o legislador constituinte regulou

suficientemente os interesses relativos a determinada matéria,

mas deixou margem à atuação restritiva por parte da

competência discricionária do poder público, nos termos em

que a lei estabelecer ou nos termos dos conceitos gerais por ele

enunciados.

B As normas constitucionais de eficácia plena são completas, não

necessitando de qualquer outra disciplina legislativa para terem

total aplicabilidade. Entre elas, encontram-se, por exemplo, as

declaratórias de princípios organizativos (ou orgânicos), que

contêm esquemas gerais e iniciais de estruturação de

instituições, órgãos ou entidades.

C Normas constitucionais de eficácia contida têm aplicação

direta e imediata, mas possivelmente não integral, pois, embora

tenham condições de produzir todos os seus efeitos, podem ter

sua abrangência reduzida por norma infraconstitucional. Como

regra geral, elas criam órgãos ou atribuem competências aos

entes federativos.

D A eficácia da norma contida pode ser restringida ou suspensa

pela incidência de outras normas constitucionais, a exemplo da

liberdade de reunião, que, mesmo consagrada no art. 5.º da

Constituição Federal de 1988 (CF), está sujeita a restrição ou

suspensão em períodos de estado de defesa ou de sítio.

E Muitas vezes, uma regra prevista na Constituição utiliza

expressões como nos termos da lei e na forma da lei,

evidenciando não ter aplicabilidade imediata. São as chamadas

normas constitucionais de eficácia contida.
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QUESTÃO 22

É comum o emprego da expressão jurisdição constitucional

para designar a sindicabilidade desenvolvida judicialmente tendo

por parâmetro a CF e por hipótese de cabimento o comportamento

em geral, principalmente, do poder público, contrário àquela norma

paramétrica.

A fiscalização do cumprimento da CF tem como

pressuposto básico a ideia desta como conjunto normativo

fundamental, que deve ser resguardado em sua primazia jurídica,

vale dizer, em que se impõe a rigidez constitucional. Requer-se,

ainda, a CF em sentido formal.
André Ramos Tavares. Curso de direito

constitucional, 6.ª ed., p. 240 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial, assinale a opção

correta, acerca do controle de constitucionalidade.

A O controle de constitucionalidade preventivo é realizado

durante a etapa de formação do ato normativo, com o objetivo

de resguardar o processo legislativo hígido. Caso haja proposta

de emenda constitucional tendente a abolir direito fundamental,

qualquer dos legitimados poderá ajuizar, ainda durante o

processo legislativo, ação direta de inconstitucionalidade para

impedir o trâmite dessa emenda.

B O sistema jurisdicional instituído com a Constituição Federal

de 1891, influenciado pelo constitucionalismo norte-

americano, acolheu o critério de controle de

constitucionalidade difuso, ou seja, por via de exceção, que

permanece até a Constituição vigente. No entanto, nas

constituições posteriores à de 1891, foram introduzidos novos

elementos e, aos poucos, o sistema se afastou do puro critério

difuso, com a adoção do método concentrado.

C A CF mantém regra segundo a qual somente pelo voto de dois

terços de seus membros ou dos membros do respectivo órgão

especial podem os tribunais declarar a inconstitucionalidade de

lei ou ato normativo do poder público. Essa norma se refere à

reserva de plenário.

D A inobservância da competência constitucional de um ente

federativo para a elaboração de determinada lei enseja a

declaração da inconstitucionalidade material do ato normativo.

E A inconstitucionalidade formal se verifica quando a lei ou ato

normativo apresenta algum vício em seu processo de formação.

O desrespeito a uma regra de iniciativa exclusiva para o

desencadeamento do processo legislativo constitui exemplo de

vício formal objetivo. 

QUESTÃO 23

Conforme o art. 6.º, da Lei Complementar n.º 70/1991, é prevista

para as sociedades civis de prestação de serviços de profissões

legalmente regulamentadas, isenção do recolhimento de

contribuição para o financiamento da seguridade social. O art. 56

da Lei Ordinária n.º 9.430/1996, no entanto, revogou referida

isenção. Tendo por base essa situação e levando em consideração

o princípio constitucional da hierarquia das normas e a

jurisprudência dos tribunais superiores, assinale a opção correta. 

A Não havendo hierarquia entre lei complementar e lei ordinária,

o conflito não se resolve por critérios hierárquicos, e sim pela

análise de critérios constitucionais acerca da materialidade

própria de cada uma dessas espécies normativas.

B A referida revogação é inválida, pois a lei complementar é

hierarquicamente superior à lei ordinária, não podendo por ser

suprimida.

C A revogação é válida, pois a lei ordinária é hierarquicamente

superior à lei complementar, extinguindo-a do mundo jurídico

quando ambas forem incompatíveis entre si.

D A revogação é inválida, pois lei complementar e lei ordinária

são espécies normativas materialmente distintas, cabendo à

primeira regulamentar no plano infraconstitucional as matérias

constitucionais mais relevantes, como aquelas relacionadas aos

direitos fundamentais.

E A revogação é válida, pois, consoante regra geral de direito

intertemporal, lei posterior revoga lei anterior.

QUESTÃO 24

Considerando os direitos fundamentais contidos na CF, assinale a

opção correta.

A A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas

independem de autorização, sendo vedadas a dissolução

compulsória dessas instituições ou a suspensão de suas

atividades.

B A CF assegura plena liberdade para o exercício de trabalho,

ofício ou profissão, sendo vedadas restrições de qualquer

natureza.

C Os tratados e convenções internacionais acerca dos direitos

humanos que forem aprovados, em cada casa do Congresso

Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos

respectivos membros, serão equivalentes às emendas

constitucionais.

D No caso de iminente perigo público, a autoridade competente

poderá fazer uso de propriedade particular, assegurada ao

proprietário indenização, independentemente da ocorrência de

dano.

E Todos têm direito a receber dos órgãos públicos quaisquer

informações de seu interesse particular, ou de interesse

coletivo ou geral, que têm de ser prestadas no prazo da lei, sob

pena de responsabilidade.
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QUESTÃO 25

A respeito dos princípios e normas que regem a administração
pública brasileira, assinale a opção correta.

A A proibição constitucional de acumular cargos públicos
alcança os servidores de autarquias e fundações públicas, mas
não os empregados de empresas públicas e sociedades de
economia mista.

B O princípio da publicidade se verifica sob o aspecto da
divulgação externa dos atos da administração, não propiciando
o conhecimento da conduta interna dos agentes públicos.

C Apenas os brasileiros, por preencherem os requisitos
estabelecidos em lei, podem assumir cargos, empregos e
funções públicas.

D O servidor público da administração direta, autárquica e
fundacional, no exercício de mandato eletivo federal, estadual
ou distrital, fica afastado de seu cargo, emprego ou função, e
pode optar pela sua remuneração.

E O princípio da irredutibilidade dos vencimentos alcança todos
os servidores, inclusive os que não mantêm vínculo efetivo
com a administração pública.

QUESTÃO 26

Com relação aos atos administrativos, assinale a opção correta.

A Valendo-se de seu poder de autotutela, a administração pública
pode anular o ato administrativo, sendo que o reconhecimento
da desconformidade do ato com a lei produz efeitos a partir da
própria anulação.

B Pelo atributo da presunção de veracidade, a validade do ato
administrativo não pode ser apreciada de ofício pelo Poder
Judiciário.

C Os atos administrativos discricionários, por sua própria
natureza, não admitem o controle pelo Poder Judiciário.

D Quanto à exequibilidade, o denominado ato administrativo
perfeito é aquele que já exauriu seus efeitos, tornando-se
definitivo e não podendo mais ser impugnado na via
administrativa ou na judicial.

E No que se refere às espécies de atos administrativos, a
aprovação e a homologação são atos administrativos com igual
significado e extensão.

QUESTÃO 27

No que se refere ao processo administrativo e aos poderes da
administração, assinale a opção correta.

A O princípio da gratuidade não se aplica ao processo
administrativo, considerando-se a necessidade de cobertura das
despesas decorrentes da tramitação.

B O princípio da obediência à forma e aos procedimentos tem
aplicação absoluta no processo administrativo, razão pela qual
os atos do referido processo sempre dependem de forma
determinada.

C O denominado princípio da oficialidade não tem aplicação no
âmbito do processo administrativo, pois a instauração do
processo depende de provocação do administrado.

D O poder disciplinar é aquele pelo qual a administração pública
apura infrações e aplica penalidades aos servidores públicos e
a pessoas sujeitas à disciplina administrativa,  sendo o processo
administrativo disciplinar obrigatório para a hipótese de
aplicação da pena de demissão.

E Prevalece no processo administrativo a aplicação do princípio
da tipicidade, pelo qual a configuração de infração de natureza
administrativa depende de descrição precisa na lei.

QUESTÃO 28

Quanto à responsabilidade civil da administração, assinale a opção

correta.

A O nexo de causa e efeito não constitui elemento a ser aferido

na apuração de eventual responsabilidade do Estado.

B O Brasil adotou a teoria da responsabilidade subjetiva do

Estado, segundo a qual a administração pública somente

poderá reparar o prejuízo causado a terceiro se restar

devidamente comprovada a culpa do agente público.

C A reparação do dano, na hipótese de prejuízo causado a

terceiros pela administração, pode ser feita tanto no âmbito

administrativo quanto no judicial.

D As empresas prestadoras de serviços públicos não respondem

pelos prejuízos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a

terceiros. Em tal hipótese, o ressarcimento do terceiro

prejudicado deve ser feito diretamente pelo agente causador

do dano.

E A teoria da irresponsabilidade do Estado é aplicável no direito

brasileiro.

QUESTÃO 29

Acerca da administração indireta na organização administrativa

brasileira, assinale a opção correta.

A As autarquias estão sujeitas a controle administrativo exercido

pela administração direta, nos limites da lei.

B A empresa pública é pessoa jurídica de direito privado

organizada exclusivamente sob a forma de sociedade anônima.

C A autarquia é pessoa jurídica de direito público dotada de

capacidade política.

D A fundação instituída pelo Poder Público detém capacidade de

autoadministração, razão pela qual não se sujeita ao controle

por parte da administração direta.

E A sociedade de economia mista pode ser organizada sob

quaisquer das formas admitidas em direito.

QUESTÃO 30

De acordo com o disposto na Lei n.º 8.112/1990, na hipótese de

inassiduidade habitual, a penalidade disciplinar a ser aplicada ao

servidor público é de

A multa.

B suspensão de até 15 dias.

C demissão.

D advertência.

E suspensão de até 30 dias.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

A respeito da teoria matemática da comunicação, assinale a opção
correta.

A No modelo dessa teoria, utiliza-se o canal tanto para codificar
a mensagem quanto para transportá-la até o destinatário.

B Shannon e Weaver propuseram um modelo linear de
comunicação em que o foco do pesquisador seria compreender
o significado dos sinais codificados e transmitidos dentro do
sistema.

C Para os críticos dessa teoria, o modelo é considerado
reducionista, por descrever o processo de comunicação de
maneira técnica e instrumental.

D De acordo com essa teoria, os ruídos são perturbações
programadas, que colaboram para um quadro de total
isomorfismo.

E São elementos do referido modelo: fonte, codificador, canal,
decodificador, campo de experiência, sinal, ruído e destinatário
ou receptor.

QUESTÃO 32

As novas teorias da comunicação diferenciam-se das teorias
tradicionais em diversos aspectos, sobretudo por não se deterem
somente em estudos de casos individuais, como campanhas, por
exemplo, mas nos efeitos cumulativos da comunicação
sedimentados no tempo. A hipótese do agenda-setting ou
agendamento representa esse novo pensamento. A respeito desse
assunto, assinale a opção correta.

A O princípio da onipresença, utilizado para se determinar o
efeito do agendamento, defende que, nos processos de
produção da informação, os meios de comunicação apresentam
mais semelhanças do que diferenças entre suas rotinas de
trabalho e produtos finais apresentados.

B Apesar de ser considerada uma teoria de efeito a longo prazo,
a hipótese do agendamento mostra claramente que os meios de
comunicação têm como objetivo maior a persuasão e, para
tanto, utilizam-se de diversas técnicas semelhantes às que
foram adotadas por pesquisadores norte-americanos da
primeira metade do século XX.

C Com os primeiros estudos acerca desse novo pensamento,
concluiu-se que, ao final da elaboração e difusão de uma
agenda, a imprensa não é bem sucedida em seu propósito de
dizer aos leitores sobre o que pensar.

D Os pesquisadores Maxwell McCombs e Donald Shaw,
pioneiros na apresentação da hipótese do agendamento,
confirmam que a mídia tem a capacidade de influenciar a
opinião pública com a projeção dos acontecimentos,
estabelecendo um pseudoambiente fabricado e montado pelos
meios de comunicação.

E A agenda interpessoal corresponde aos temas que um indivíduo
considera como mais importantes dentro do seu repertório de
prioridades.

QUESTÃO 33

De acordo com a teoria funcionalista, os meios de comunicação,

além de promoverem pessoas e grupos, reforçarem normas de

conduta e contribuírem para o equilíbrio social, também podem

submeter os indivíduos, quando expostos a uma grande quantidade

de informações, a um estado de letargia e conformismo que paralisa

a ação social. Este fenômeno é denominado

A percepção seletiva, em que o indivíduo filtra apenas

informações de interesse privado.

B disfunção midiática, em que o indivíduo perde o controle sobre

o seu contato com a midía.

C disfunção narcotizante, em que a consciência social do

indivíduo permanece inalterada.

D função narcotizante, cujo objetivo do Estado é manter o

indivíduo paralisado de maneira a não agir socialmente.

E função antimidiática, em que o excesso de informação exclui

o indivíduo do contato com a mídia.

QUESTÃO 34

Pierre Lévy é hoje um dos mais expressivos filósofos do mundo no

campo da informação, novas mídias, Internet e cibercultura. De

acordo com o pensamento desse autor a respeito de tais assuntos,

assinale a opção correta.

A Para Lévy, a Internet não permite a interatividade total, uma

vez que, assim como a televisão e o rádio, está centrada no

sistema de difusão Um-Todos, pois os usuários ainda

dependem de provedores que controlam a transmissão de

dados e limitam o acesso à rede.

B Segundo esse autor, o ciberespaço propicia a criação de uma

inteligência coletiva, apresentando o cenário ideal para a

concretização dos ideais do Iluminismo.

C Para Lévy, os CDs e DVDs, por serem mídias que comportam

arquivos digitalizados, fazem parte do ciberespaço.

D De acordo com o filósofo mencionado, o ciberespaço não

possui capacidade de armazenar memória, e, por isso, serve

apenas para a transmissão de dados entre usuários.

E Lévy considera que, apesar de o interesse comunicativo

determinar de que maneira os usuários devem interagir no

espaço virtual, a posição geográfica em que eles se encontram

ainda é um fator significativo de diferenciação e de exclusão

social de pessoas.
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QUESTÃO 35

O trabalho de Lazarsfeld, Berelson e Gaudet, intitulado The

people’s choice. How the voters makes up his mind in a

presidential campaign, juntamente com os estudos posteriores de
Robert Merton com relação aos líderes de opinião, é considerado
um dos pilares das teorias contemporâneas acerca da opinião
pública. Considerando a obra citada e tais teorias, assinale a opção
correta.

A Merton chama de polimórfico o líder cosmopolita, uma vez
que este exerce influência sobre diversas áreas temáticas.

B O two-step flow of communication (ou modelo de influência
interpessoal), proposto por Lazarsfeld, Berelson e Gaudet,
inovou ao demonstrar que a opinião dos indivíduos é
influenciada não somente por condições psicológicas que
determinam a percepção, mas também pela qualidade dos
vínculos que se formam no interior dos grupos.

C A escolha por um candidato nas eleições não depende do
contato direto com a mensagem recebida pela mídia nem da
interação dos indivíduos com outros componentes do grupo
que não sejam líderes de opinião.

D Os estudos mencionados reforçam a ideia de que os ouvintes
aceitam com facilidade a comunicação de massa e são mais
vulneráveis à sua influência do que à da comunicação
interpessoal.

E Segundo Merton, o líder de opinião do tipo local geralmente
tem formação acadêmica e destaca-se por seu caráter
eminentemente técnico e focado em áreas específicas; o líder
cosmopolita, ao contrário, mantém relações sociais equânimes,
com o maior número possível de pessoas.

QUESTÃO 36

A comunicação empresarial é considerada, por diversos autores, a
atividade que pode determinar o tempo de vida que uma ideia terá
ou não no mercado. É consenso afirmar que a comunicação garante
a sobrevivência das empresas em um cenário extremamente
competitivo. A respeito do conceito de comunicação empresarial e
de suas variações no ambiente corporativo, assinale a opção correta.

A O marketing interno ou endomarketing pode ser definido como
um conjunto de ações que pretende tornar comum, entre os
colaboradores, os objetivos, as metas e os resultados da
empresa.

B A comunicação empresarial envolve diversas áreas, como
relações públicas, jornalismo, assessoria de imprensa, lobby,
propaganda e endomarketing, por exemplo. Tais áreas
possuem objetivos diferentes umas das outras , trabalhando de
modo autônomo e independente.

C A linguagem predominante na comunicação empresarial é a da
propaganda, uma vez que o objetivo maior da comunicação
nesse tipo de organização é promover e vender a marca e os
produtos que ela oferece.

D A comunicação interna é aquela especificamente dirigida aos
empregados que trabalham nas dependências da empresa.

E A comunicação social, como um ramo da comunicação
empresarial, ocupa-se do jornalismo empresarial, que é de
utilização exclusiva no relacionamento com o público externo.

QUESTÃO 37

Um desafio enfrentado no dia a dia pelos gestores é a tomada de

decisões corretas sobre como administrar os fluxos de comunicação

de uma organização. Tais fluxos funcionam como um radar que

aponta como se dá a troca de informações no ambiente de trabalho

e se o diálogo realmente se efetiva entre os diversos níveis

hierárquicos. Com relação a esse assunto, assinale a opção que

apresenta a ligação correta entre o fluxo de comunicação

apresentado e os públicos que ele relaciona.

A Diagonal: do atendente de um departamento para o diretor do

mesmo departamento.

B Ascendente: do gerente para o presidente, ambos da mesma

empresa.

C Lateral: do gerente de um setor para sua secretária, do mesmo

setor.

D Lateral: do motorista de uma empresa para um motorista de

outra empresa.

E Descendente: do estagiário de um setor para um estagiário de

outro setor da mesma empresa.

QUESTÃO 38

A discussão a respeito de responsabilidade social não é nova e não

é consensual acerca do significado do termo e das obrigações que

dela decorrem. Considerando as funções da responsabilidade social

nas organizações, do ponto de vista clássico e do contemporâneo,

assinale a opção correta.

A Em uma visão contemporânea da responsabilidade social, a

empresa precisa desenvolver ações socialmente responsáveis,

mas apenas as que possam contribuir diretamente para o lucro

da empresa e que estejam diretamente ligadas à sua área de

atuação.

B A responsabilidade social das empresas está diretamente ligada

ao seu business. Na visão contemporânea do conceito, as

empresas devem se envolver somente com os problemas

sociais diretamente ligados às suas áreas de negócios.

C Keith Davis, um dos representantes da visão contemporânea de

responsabilidade social, afirma que os custos e os benefícios

sociais da atividade da empresa são intangíveis, ou seja, não

são passíveis de serem calculados e considerados em sua

contabilidade.

D Na visão clássica de responsabilidade social, a função da

empresa é otimizar os lucros e o valor do patrimônio líquido

dos acionistas.

E De acordo com a visão clássica de responsabilidade social,

Milton Friedman argumenta que a empresa não colabora com

o progresso da sociedade ao visar o lucro, mesmo pagando

seus impostos e bons salários aos trabalhadores.



UnB/CESPE – DPU/ADM

Cargo 12: Técnico em Comunicação Social – Área 3: Publicidade e Propaganda  – 10 –

QUESTÃO 39

Com relação ao conceito de imagem corporativa, assinale a opção

correta.

A A imagem corporativa é formada por opiniões objetivas,

construídas pela empresa, que são repassadas aos seus públicos

de interesse por meio da comunicação estratégica e do

marketing institucional.

B A imagem corporativa corresponde somente ao conjunto de

percepções positivas que uma organização possui junto aos

seus públicos estratégicos.

C A imagem corporativa é a manifestação tangível da

personalidade da empresa.

D Por ser uma representação mental, idealizada junto a seus

públicos, a imagem corporativa da empresa dificilmente pode

ser avaliada ou mensurada.

E A imagem de uma empresa pode ser definida como o conjunto

de ideias, sensações ou associações que o nome dessa empresa

provoca na mente de um indivíduo. 

QUESTÃO 40

A identidade de uma organização corresponde

A à visão abstrata da realidade dessa organização.

B à forma como essa organização se manifesta no imaginário de

seus públicos.

C à forma como essa organização é percebida por todos os

públicos de seu interesse.

D à manifestação tangível da sua personalidade.

E apenas ao conjunto de valores que essa organização deseja

comunicar.

QUESTÃO 41

A respeito do planejamento em uma organização, assinale a opção

correta.

A Contempla também ações de curto prazo, o que o torna menos

dependente dos recursos humanos e financeiros.

B É considerado estratégico quando o setor responsável pela

comunicação apenas executa tarefas determinadas por

instâncias superiores.

C Seus principais objetivos são estabelecidos no decorrer de sua

execução.

D É um processo embasado em informações, conhecimentos e

experiências relacionados com a trajetória da organização.

E Deve avaliar tendências e procurar prever formas de atuação

em cenários futuros, de modo que não seja necessário propor

mais de uma alternativa para atuação diante de mudanças.

QUESTÃO 42

Em uma situação de crise, diante dos diferentes discursos

produzidos em uma organização, é importante que a comunicação

interna

A considere o fato de os funcionários não se expressarem por

canais formais como forma de atenuar as tensões.

B impeça a produção de discursos não oficiais e considerados

inconvenientes pelos gestores da organização.

C despreze os discursos não oficiais, pois eles têm pouca força

disseminatória e tendem a ser subversivos e desagregadores

dos funcionários.

D lide com gestores produtores de discursos cujo caráter oficial

se torna autoritário e impede o surgimento de ideias criativas

dentro da organização.

E forneça informações que procurem manter ou restabelecer a

estabilidade dos funcionários e da organização, sendo

recomendável, para tanto, também ouvir os funcionários.

QUESTÃO 43

Os gestores da comunicação de uma organização responsável por

um desastre ambiental devem, em sua atuação,

A evitar a inclusão de ações reparadoras do dano ambiental no

conteúdo da comunicação.

B lançar uma campanha institucional que vise corrigir possíveis

danos à imagem da organização.

C difundir novos produtos e serviços, para desviar a atenção do

público externo.

D ficar em silêncio diante da imprensa, pois essa costuma ter uma

postura favorável.

E pautar a imprensa, pois esta costuma ser imparcial.

QUESTÃO 44

A respeito do Código Brasileiro de Autorregulamentação

Publicitária, assinale a opção correta.

A Trata como anúncio apenas a publicidade realizada em espaço

ou tempo pagos pelo anunciante.

B Propõe a divisão da responsabilidade sobre o anúncio entre

agência de publicidade, anunciante e veículo de divulgação.

C É instituído por entidades como a Associação Nacional de

Jornais (ANJ) e a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio

e Televisão (ABERT), sem a participação de entidades

representativas de setores como marketing direto.

D Também normatiza merchandising, propaganda política e

propaganda partidária.

E Por ter sido concebido essencialmente como instrumento de

autodisciplina da atividade publicitária, não pode ser utilizado

como documento de referência por autoridades e tribunais.
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QUESTÃO 45

No que se refere às diferentes modalidades de pesquisa, assinale a

opção correta.

A Pesquisas de comunicação devem ser realizadas apenas antes

da veiculação.

B Pesquisas de mercado colhem informações acerca do produto

e dos consumidores, mas não com relação à concorrência.

C Pesquisas de opinião são importantes para investigar temas

políticos e imagem de organizações.

D Benefícios, cores, embalagem e durabilidade são fatores

tangíveis, importantes em pesquisas sobre produtos.

E Dados relativos ao potencial de consumo da população são

importantes para pesquisas de mercado, mas não para

pesquisas de mídia.

QUESTÃO 46

Com relação ao roteiro para vídeo, assinale a opção correta.

A Não pode ser alterado durante a edição.

B Deve apresentar descrições detalhadas sobre tomadas e

enquadramentos.

C Indicações de áudio são pouco importantes, pois a prioridade

é a imagem.

D Sua execução pode ultrapassar o valor do orçamento, a

capacidade de equipamentos e da equipe técnica.

E Sua elaboração constitui uma etapa de pré-produção.

QUESTÃO 47

Acerca da atuação e das funções de um produtor de televisão,

assinale a opção correta.

A Pode desempenhar o papel de contratar e motivar a equipe para

agradar o cliente e o telespectador.

B É isento de responsabilidade sobre o potencial da mídia

televisiva para informar, entreter e educar.

C Sua atuação dispensa conhecimentos sobre tecnologia,

orçamento e impacto de vídeos.

D É incomum realizar tarefas em diferentes etapas de produção.

E A capacidade para lidar com imprevistos é pouco importante

em seu trabalho.

QUESTÃO 48

Constitui desvantagem da mídia revista

A a possibilidade de inserção de anúncios sem interferências

externas.

B a qualidade da impressão.

C a disponibilidade do anúncio por mais tempo.

D a definição do tempo de contato e do número de contatos com

o conteúdo estabelecido pelo leitor.

E o impacto limitado devido à segmentação de público.

QUESTÃO 49

As atividades de uma agência de publicidade na qual a direção de

arte se faz diretamente presente incluem a

A a produção de vídeo e o design.

B a computação gráfica e o merchandising.

C a animação e o marketing.

D a pré-impressão e a mídia.

E a produção gráfica e as relações públicas.

QUESTÃO 50

O termo all-type é utilizado em propaganda para definir

A o ajuste de espacejamento entre letras em um bloco de texto.

B o software de gerenciamento para fontes tipográficas.

C a arte e o processo de criação ou utilização de caracteres

ortográficos.

D o anúncio impresso composto apenas por texto.

E o desenho de letra do alfabeto e dos caracteres.

QUESTÃO 51

O termo rough é usado para designar

A a trama ou malha modular que seve como base para construir

de diagramas.

B o impresso feito em suporte celulósico para identificação de

produtos.

C a forma gráfica usada para destacar características de produtos

ou serviços em impressos.

D o sinal sintético destinado a identificar um local, uma função

ou informação.

E os primeiros esboços feitos no planejamento de uma peça

gráfica.

QUESTÃO 52

Acabamento em artes gráficas vem de acapamento que era a

antiga operação de colocar capas nos livros e brochuras produzidos

manualmente. Com o passar dos séculos, essas atividades foram se

mecanizando e, atualmente, são quase todas automáticas.

Antônio S. Cardoso Apud Mário C. Neto. In Produção gráfica II: papel, tinta,

impressão e acabamento. São Paulo: Global, 1997 (com adaptações).

Considerando o texto acima, assinale a opção em que são listadas

algumas operações de acabamento.

A quadrantim, guarnições e lingotes

B dobra, corte e vinco

C flexografia, litografia e offset

D bicromia, tricromia e quadricromia

E tonalidade, luminosidade e saturação
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QUESTÃO 53

Em um anúncio impresso, a área de sangria corresponde a

A pequenas linhas verticais e horizontais que mostram as
dimensões finais de uma página.

B um recurso de diagramação que consiste em deixar que se
invada os espaços reservados às margens.

C uma área da chapa ou da impressão que se estende além da
margem a ser refilada.

D uma quantidade impressa em excesso em relação à quantidade
realmente necessária.

E emenda feita diretamente sobre o fotolito com estilete e fita
adesiva.

QUESTÃO 54

Na síntese aditiva de cores, luzes são misturadas; e na síntese
subtrativa, cores pigmento. Idealmente, essas misturas resultariam
em

A ciano e amarelo.
B branco e preto, respectivamente.
C cores quentes.
D vermelho e azul.
E cores terciárias.

QUESTÃO 55

Acerca do marketing esportivo, assinale a opção correta.

A É uma atividade ligada especificamente a eventos esportivos.
B É uma atividade ligada especificamente a produtos esportivos.
C É a mesma coisa que marketing pessoal, mas voltado a atletas.
D É o marketing para empresas ligadas ao ramo esportivo.
E É um segmento do marketing devidamente aplicado ao campo

dos esportes.

QUESTÃO 56

Ainda com relação ao marketing esportivo, assinale a opção
correta.

A O marketing esportivo só funciona para produtos tangíveis.
B É suficiente que o marketing esportivo esteja dentro do P de

promoção.
C O marketing esportivo não visa a fidelização de clientes.
D O marketing esportivo usa uma mistura estratégica dos 4Ps.
E O marketing esportivo é o mesmo que marketing de endosso.

QUESTÃO 57

Acerca das funções do profissional de atendimento, em uma agência
de publicidade, assinale a opção correta.

A É quem organiza o fluxo de trabalho da agência de
propaganda.

B Cabe a esse profissional, em certas circunstâncias, a
prospecção de novos clientes.

C É quem acompanha a materialização da peça publicitária fora
da agência.

D É o único responsável pela estruturação do briefing.
E É responsável pelo investimento em novos mercados.

QUESTÃO 58

No Brasil, estamos presenciando um movimento
estratégico recente no uso da tecnologia pelo Estado. É a
governança participativa para reforçar a capacidade de ação da
população e promover o relacionamento entre a sociedade e os seus
governantes. Em essência, hoje podemos atribuir o conceito de
governo 2.0 no Brasil. Tomamos por base a incorporação das novas
tecnologias para a melhoria dos processos internos de administração
pública, por meio de uma gestão democrática que prevê a
participação de uma rede de pessoas que estão interessadas em
acompanhar e intervir nos processos de políticas públicas.

Internet: <webinsider.uol.com.br> (com adaptações).

O movimento do governo descrito acima tem maior relação com o
conceito de

A arquitetura da informação, de Peter Morville e Louis
Rosenfeld.

B cauda longa, de Chris Anderson.

C aldeia gobal, de Marshall McLuhan.

D comunidade virtual, de Howard Rheingold.

E inteligência coletiva, de Pièrre Lévy.

QUESTÃO 59

Afirmo que, por meio da poderosa influência do novo
sistema de comunicação, mediado por interesses sociais, políticas
governamentais e estratégias de negócios, está surgindo uma nova
cultura: a cultura da virtualidade real.

Manuel Castells. A sociedade em rede. São Paulo:

Paz e Terra, 2008 (com adaptações).

Com relação ao conceito de cultura da virtualidade real, de Castells,
assinale a opção correta.

A É importante para os diferentes tipos de efeitos sociais que haja
o desenvolvimento de um sistema multimídia centralmente
distribuído como na configuração do vídeo sob demanda.

B A realidade é inteiramente captada, totalmente imersa em uma
composição de imagens virtuais no mundo do faz-de-conta.
Nele, as aparências não apenas se encontram na tela
comunicadora da experiência, mas se transformam na
experiência.

C Nesse novo sistema de comunicação, os interagentes e os
receptores da interação — conforme definição do próprio
Castells — são aqueles que mais sofrem as consequências dos
processos de dominação da sociedade informacional
contemporânea.

D Em razão da existência desse novo sistema de comunicação,
todas as espécies de mensagens do novo tipo de sociedade
funcionam em um modo unitário, fortalecendo sua presença no
sistema multimídia de comunicação.

E O espaço de fluxos e o tempo intemporal, definidos por
Castells, são as bases principais de uma cultura que combate a
diversidade dos sistemas de representação historicamente
transmitidos.
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QUESTÃO 60

Desde o advento da fotografia, a arte e a tecnologia têm

convivido em um laço essencial que tem beneficiado ambas. A mais

atual revolução permite que milhões de pessoas com renda média

possam se tornar produtores de suas próprias imagens, de suas

próprias mensagens, de seus próprios sítios na Internet, enfim,

permite que se tornem produtores culturais sem sair de casa.

Lucia Santaella. Por que as artes e as comunicações estão

convergindo? 2.ª ed, São Paulo: Paulus, 2007 (com adaptações).

A respeito das formas de produção digitais, assinale a opção

correta.

A O papel do artista está mudando e o processo criativo muda

com ele para se tornar um processo de solução de problemas.

A engenhosidade é substituída pela genialidade.

B O material primário da fotografia torna-se cada vez mais

rígido.

C As máquinas interativas incorporaram e automatizaram as

ferramentas pictóricas e as técnicas textuais e sonoras que

foram desenvolvidas nos últimos dois mil anos.

D A tecnologia se volta cada vez mais para o desenvolvimento e

aperfeiçoamento de materiais.

E Na ciberarte, a interatividade e o caráter participativo têm

perdido cada vez mais sua importância, já que hoje em dia

todos podem produzir.

QUESTÃO 61

Acerca da realidade das tecnologias da informação, que tem

causado grandes impactos nas políticas de comunicação das

organizações, assinale a opção correta.

A Os ativos intangíveis têm perdido cada vez mais sua

importância como diferenciais competitivos para as

organizações.

B A comunicação on-line trouxe novos desafios, alterando o

sistema de produção e recepção das mensagens e rejeitando o

fenômeno conhecido como cauda longa.

C Há, cada vez mais, uma separação entre a ação (o ser) e a

representação (mediação) nas empresas, o que afasta as redes

de novas tecnologias de comunicação reticulares do fazer e

existir da organização. 

D Tecnologias recentes, como blogs, podcasts e sistemas

mensageiros, são algumas vezes introduzidos como

ferramentas de comunicação corporativa sem a devida

adequação em termos de funcionalidade e oportunidade no

contexto do plano de comunicação das empresas. 

E Na sociedade de ambiência midiatizada, a proposta da

instituição pode ser modificada por outros sujeitos, desde que

estejam fora dos espaços de interação.

QUESTÃO 62

O processo atual de transformação tecnológica expande-se

exponencialmente em razão de sua capacidade de criar uma

interface na qual a informação é gerada, armazenada, recuperada,

processada e transmitida. Esse é, no mínimo, um evento histórico

da mesma importância da Revolução Industrial do século XVIII,

induzindo um padrão de descontinuidade nas bases materiais da

economia, sociedade e cultura.

Manuel Castells. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 2008.

Considerando a atual revolução tecnológica, segundo Castells,

A a tecnologia da informação é, para esta revolução, o que as

novas fontes de energia foram para as revoluções industriais

sucessivas, visto que a geração e a distribuição de energia

foram elementos essenciais na base da sociedade industrial.

B o cerne da transformação que a sociedade está vivendo na atual

revolução tecnológica está ligado aos produtos, à ciência e à

comunicação.

C uma das características dessa revolução é a centralidade de

conhecimentos e informação.

D computadores, sistemas de comunicação, decodificação e

programação genética tornam-se dispositivos cada vez mais

distanciados da ação e do pensar humano.

E as novas tecnologias da informação se constituem de

ferramentas autônomas, aplicadas de maneira independente,

pouco atreladas aos processos decorrentes do uso dessas

mesmas ferramentas.

QUESTÃO 63

Com a tecnologia digital, a convergência de mídias tornou-se

possível. Com o desenvolvimento da TV Digital integrada a uma

rede de telecomunicações, como uma banda larga ou modem, por

exemplo, o usuário terá, cada vez mais, maior possibilidade de

interação em tempo real. Acerca da TV digital no Brasil, assinale

a opção correta.

A Quem já recebe o sinal da TV via antena parabólica receberá

automaticamente o sinal da TV Digital.

B Ginga é o nome do software que permitirá a interação do

usuário com o conteúdo musical da TV digital.

C Mobilidade e portabilidade serão algumas das vantagens da TV

digital, além da mais conhecida, que é a alta definição.

D A interatividade permitirá a participação do usuário apenas nos

programas de TV, sem a possibilidade de acessar a Internet

pela Televisão Digital.

E Os antigos aparelhos de TV de tubo devem ser trocados por

outros aparelhos mais modernos de alta resolução, pois apenas

estes recebem o sinal da TV Digital.
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QUESTÃO 64

Meio milhão de livros doados. Esse é o preço que as

pessoas terão que pagar para poder ter acesso nas livrarias ao novo

romance de Luis Fernando Veríssimo: “Os Espiões”. No sítio Livro

Inédito, a entidade Banco de Livros da Fundação Gaúcha de

Bancos Sociais prendeu uma cópia do romance e promete liberar a

publicação assim que 500 mil livros forem doados a eles.

Como se já não bastasse o mais novo lançamento de um

dos maiores autores do país, a agência Escala conseguiu colocar no

mesmo parágrafo esforço colaborativo e atitude do bem para dar

aquele empurrão em uma ação que confunde a divulgação de Os

Espiões e uma campanha para a doação de livros. [...]

Internet: <www.simviral.com> (com adaptações).

O texto mostra um exemplo de marketing viral (ou buzz marketing),

uma tendência de marketing que explora redes sociais e mídias mais

interativas e não convencionais para expandir o conhecimento de

uma marca. Acerca do marketing viral, assinale a opção correta.

A Um problema quando se planeja uma campanha embasada em

marketing viral é o custo envolvido na sua produção, que

costuma ser alto.

B O marketing viral é um sintoma do fortalecimento da

comunicação para as massas.

C Diferentemente da teoria do two step flow, para o marketing

viral não interessa identificar os formadores de opinião, mas

impactar o maior número de pessoas possível.

D O consumidor pró-ativo, também conhecido como

prossumidor, é um público geralmente não adepto ao

marketing viral, dadas suas características de produção

independente.

E Uma tática muito usada pelo marketing viral é a de chocar os

consumidores.

QUESTÃO 65

A respeito do webjornalismo, assinale a opção correta.

A Segundo Alex Primo e Marcelo Träsel, na Internet, com

tamanha oferta informacional e com o espaço de publicação

praticamente infinito, o usuário tem preferência pelas matérias

que se atêm ao relato, o que minimiza a sensação de dispersão

de conteúdo.

B Enquanto fenômeno midiático, o jornalismo mantém íntima

relação com os canais tecnológicos, seus potenciais e

limitações. Como processo complexo, a alteração do canal

repercute de forma sistêmica sobre o processo comunicacional

como um todo.

C Os elementos que compõem o conteúdo on-line vão além dos

utilizados pela cobertura impressa. Podem ser adicionadas

sequências de vídeo, áudio e ilustrações animadas, enquanto o

texto se caracteriza por uma informação invariável e definitiva.

D Segundo Alex Primo e Marcelo Träsel, a terceira geração do

webjornalismo é caracterizada pela adição de alguns elementos

específicos da web como recursos de hipermídia, listas de

últimas notícias e matérias relacionadas, bem como pela

produção de material exclusivo para a versão on-line do jornal.

E Com o webjornalismo, a teoria do gatekeeping ganha cada vez

mais força e ilustra como ocorre o processo de produção e

publicação da notícia na Internet.

QUESTÃO 66

A sociedade moderna demanda cada vez mais energia para seu

funcionamento. Para tanto, precisa-se ampliar a produção de

energia para que os padrões de consumo sejam atendidos. A

respeito da produção e do consumo de energia no mundo, assinale

a opção correta.

A A necessidade mundial por energia foi o que permitiu a

estabilidade do preço do barril de petróleo mesmo durante a

mais recente crise econômica mundial.

B A União Europeia conseguiu independência energética após a

descoberta e exploração de extensas reservas de petróleo no

mar do norte.

C Em razão do largo uso de energia de matriz eólica, a América

do Norte tem diminuído de maneira sensível o consumo

energético nas últimas duas décadas.

D A demanda mundial de energia é amplamente desigual, com o

Oriente Médio sendo o principal produtor e consumidor ao

mesmo tempo.

E O Brasil se destaca por consumir energia oriunda da

hidreletricidade em proporção acima da média mundial.
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QUESTÃO 67

O Haiti, pequeno país caribenho que ocupa a parte ocidental da ilha
de Hispaniola, foi atingido por um terremoto no dia 12 de janeiro
de 2010. Acerca das implicações desse desastre natural para o país,
assinale a opção correta.

A O governo norte-americano, preocupado com a possibilidade
de imigração em massa para o seu território, não enviou ajuda
humanitária para o Haiti.

B O governo ditatorial do Haiti foi duramente repreendido pela
comunidade internacional por não apresentar resposta
adequada ao desastre.

C O efeito destrutivo do desastre foi potencializado pela falta de
construções sólidas e de infraestrutura adequada.

D O tsunami resultante do abalo sísmico foi o principal
responsável pelas mais de 200 mil mortes.

E A Organização das Nações Unidas respondeu prontamente ao
desastre ao criar a Missão de Paz para a estabilização no Haiti
denominada Minustah.

QUESTÃO 68

O Relatório de Desenvolvimento Humano, publicado pelo
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, destaca em
sua edição de 2009, as migrações no mundo. A respeito desse
fenômeno social, de grandes implicações no equilíbrio social,
econômico e político internacional, assinale a opção correta.

A No século XXI, mais de 50% das migrações internacionais
decorrem da fuga de ambientes de insegurança, como o Haiti,
a Colômbia ou a Palestina.

B A esmagadora maioria das migrações humanas se verifica entre
países em desenvolvimento e países desenvolvidos.

C As migrações entre países com o mesmo nível de
desenvolvimento ocorrem em um número insignificante.

D Prevalecem os deslocamentos de maior distância entre
continentes diferentes em razão da queda dos custos nos
transportes internacionais.

E Ao contrário do que acontecia em fluxos migratórios passados,
as mulheres atualmente participam em grandes contingentes
dos fluxos migratórios.

QUESTÃO 69

Antes do início da Copa Africana de Nações, realizada em janeiro
de 2010, a seleção do Togo foi atacada no ônibus em que viajava
e três pessoas da delegação foram mortas. Como consequência, a
equipe desistiu do campeonato. Tal evento ilustra a situação de
alguns países da África, ainda atingidos pelo legado de fronteiras
artificiais e disputas econômicas deixado pelos colonizadores. Com
relação a esse atentado e suas consequências, assinale a opção
correta.

A O governo de Angola, país-sede da competição, resolveu
cancelar o campeonato em razão de possíveis novos ataques.

B O ataque à seleção reflete os problemas étnicos típicos da
região saariana do continente, que contrapõem negros e árabes.

C O governo togolês foi incapaz de agir em razão dos problemas
de demarcação de fronteiras com Angola.

D O ataque foi realizado pelo movimento separatista de Cabinda,
região angolana rica em petróleo, que busca a independência.

E A autoria intelectual foi atribuída ao movimento revolucionário
islâmico da parte norte da Nigéria, país vizinho ao Togo.

QUESTÃO 70

O novo acordo ortográfico da língua portuguesa passou a ser
adotado no Brasil em 2009, depois de ser objeto de discussão por
mais de uma década. O acordo tem inegável importância em um
cenário de integração internacional e crescente globalização. A
respeito do contexto político desse acordo, assinale a opção correta.

A Para o Brasil, o acordo ortográfico prevê um período de
transição que se esgota no final de 2012.

B A novidade do acordo foi o fato de, pela primeira vez, Brasil
e Portugal terem oferecido uma proposta de unificação da
ortografia da língua.

C A nova ortografia resultou da pressão popular para que
Portugal adotasse a ortografia do Brasil, mais populoso e rico
país de língua portuguesa.

D Portugal foi o primeiro país a adotar o acordo, antes mesmo da
data oficial de 1.º de janeiro de 2009.

E O principal obstáculo ao acordo foi a rejeição brasileira e dos
países africanos à proposta unilateral apresentada por Portugal
em 2004.

QUESTÃO 71

Em 11 de janeiro de 1990, Nelson Mandela era libertado da prisão
depois de quase três décadas encarcerado. Sua libertação foi o
primeiro passo no processo de fim do apartheid, brutal regime de
segregação racial que vigeu até 1994 na África do Sul.
Considerando os graves problemas sociais sul-africanos que ainda
persistem na era pós-apartheid, assinale a opção correta.

A Parcela significativa da população se ressente do governo
ditatorial e exclusivo da etnia xhosa que se instalou no poder
depois do apartheid.

B A política interna do país se encontra fragmentada desde 1994,
sem que nenhum partido tenha conseguido assumir a
hegemonia política.

C A desigualdade entre brancos e negros é muito alta, com quase
metade dos negros vivendo abaixo da linha de pobreza.

D A reforma agrária realizada na década passada descontentou os
fazendeiros brancos que foram expulsos de suas terras.

E A hiperinflação, que atingiu o país durante a década passada,
foi responsável pela fragilização da economia local.

QUESTÃO 72

A necessidade de reforma política no Brasil é consensual, mas o
que ela deve abranger não o é. Assim, acabam por surgir pequenas
mudanças, como a feita no ano de 2009, quando se presenciou mais
uma minirreforma do sistema eleitoral, cujo objetivo anunciado era
o de atender aos anseios populares e a um sistema político-eleitoral
sofisticado, envolvendo, inclusive, financiamento, propaganda e uso
de novas mídias. A respeito da citada minirreforma, assinale a
opção correta.

A Ao contrário do que aconteceu durante as eleições norte-
americanas de 2008, a doação por meio de cartão de crédito ou
pela Internet não foi aceita.

B Vetando o que fora aprovado pelo Congresso Nacional, o
presidente Lula derrubou as restrições a debates na Internet.

C Atendendo a demanda do Congresso Nacional, o presidente
vetou o artigo que estabelecia a necessidade de idoneidade
moral e reputação ilibada para os candidatos. 

D Não foi permitido aos candidatos manter blogs, sítios ou perfis
oficiais em sítios de relacionamento depois das convenções
partidárias.

E A justiça eleitoral passou a ser a responsável exclusiva pelo
estabelecimento de regras dos debates televisivos entre
candidatos.
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QUESTÃO 73

O grande desafio do século XXI é a discussão relativa às questões
ambientais. Isso inclui, também, o que fazer com os restos e
descartes da sociedade de consumo. A respeito da maneira como
a questão do lixo é tratada no Brasil, assinale a opção correta.

A De acordo com os dados disponíveis, em 2008, o Brasil
figurava como líder mundial em reciclagem de latas de
alumínio.

B Em termos de legislação, o Brasil se destaca por possuir, há
já vinte anos, avançada política nacional de resíduos sólidos.

C O lixo oriundo de produtos eletrônicos apresenta a vantagem
de ser feito com matérias que não oferecem riscos ao meio
ambiente.

D O Brasil tem-se destacado porque hoje há mais lixo enviado
para aterros sanitários do que para os lixões.

E Um empecilho para a reciclagem é a incapacidade de os
catadores se organizarem em cooperativas de reciclagem de
lixo. 

QUESTÃO 74

Barack Obama foi o primeiro negro a assumir a presidência dos
Estados Unidos da América (EUA) e sua eleição simbolizou a
possibilidade concreta de grandes mudanças na condução da
política daquele país. Acerca do primeiro ano da administração de
Obama, assinale a opção correta.

A Uma das primeiras medidas do governo norte-americano foi
o fechamento da prisão na base militar de Guantánamo.

B Em relação à crise econômica, a principal vitória foi evitar o
aumento do desemprego por meio do pacote de estímulos
fiscais.

C O governo norte-americano diminuiu sensivelmente os gastos
militares, o que foi duramente criticado pela oposição
republicana.

D No plano interno, Obama elegeu como prioridade a proposta
de reforma e ampliação do sistema de saúde.

E Obama surpreendeu os governos latino-americanos ao
anunciar o fechamento das bases militares norte-americanas
na Colômbia.

QUESTÃO 75

Repetindo o fenômeno que aconteceu com o mercado musical,
transformado depois do aparecimento dos tocadores de arquivos
no formato MP3, o mercado de livros e periódicos vislumbra uma
rápida transformação na medida em que surgem os chamados
leitores eletrônicos ou e-books. A respeito das mudanças nos
mercados de livros, revistas e jornais, assinale a opção correta.

A A livraria virtual Amazon se destacou no mercado ao
permitir que seu e–book Kindle fosse vendido fora dos EUA.

B A razão de os e-books não serem vendidos em larga escala é
a impossibilidade técnica de criação de modelos com telas de
baixo custo.

C O aumento da circulação dos grandes jornais
norte-americanos em 2009, como o New York Times, é
atribuído pelos especialistas ao uso de e-books.

D Em razão de uma interface pouco amigável, as vendas de
e-books não se têm expandido nos últimos anos, mantendo-se
todavia estáveis.

E A livraria virtual Amazon se tornou a líder na venda de
dispositivos eletrônicos de leitura ao lançar, no final de 2009,
um modelo com tela colorida e sensível ao toque.

QUESTÃO 76

Em dezembro de 2009, o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística divulgou levantamento a respeito do acesso à Internet no
Brasil em 2008. É possível observar que a Internet se tornou parte do
cotidiano do brasileiro, com cada vez mais pessoas encontrando
formas de estudar, se comunicar e se divertir por meio da rede
mundial de computadores. Com relação ao perfil da Internet no
Brasil, assinale a opção correta.

A Devido ao crescimento populacional e à precariedade de
conexão, há menos pessoas conectadas em 2008 do que em
2005.

B Proporcionalmente, há menos indivíduos conectados à Internet
no Brasil do que em outros países sul-americanos como
Argentina e Chile.

C Apesar do crescimento do acesso à Internet, a maioria dos novos
usuários ainda são aqueles pertencentes às classes A e B.

D O uso da Internet é ainda bastante precário, sendo que mais de
50% dos usuários a acessam de seus locais de trabalho.

E Em razão das dificuldades de acesso, a venda de bens de
consumo pela Internet se encontra estagnada no Brasil.

QUESTÃO 77

Em 1.º de dezembro de 2009, passou a vigorar o Tratado de Lisboa,
que trouxe significativas mudanças institucionais à União Europeia,
com o fim de tornar o bloco mais eficiente na tomada de decisões.
Esse tratado

A implantou o sistema rotativo da presidência do bloco, em que o
chefe de Estado de cada país administra a União Europeia por
dois anos.

B instituiu a unanimidade obrigatória para a tomada de decisões
políticas em substituição ao sistema de maioria simples.

C vedou a saída de países do bloco, haja vista que a União
Europeia se tornou oficialmente uma federação.

D vedou a possibilidade de os antigos países comunistas do leste
europeu se associarem ao bloco.

E criou o cargo de comissário de relações internacionais,
qualificado como alto representante.

QUESTÃO 78

A construção da próxima geração de carros elétricos depende de lítio,
mineral em que aproximadamente metade das reservas do mundo está
na Bolívia, um dos países mais pobres do mundo e que não está
disposto a vendê-lo facilmente. Acerca da exploração do lítio
boliviano, assinale a opção correta.

A O diretor de cinema James Cameron, antes de visitar o Brasil,
esteve na Bolívia, onde apoiou a causa dos indígenas contrários
à exploração do mineral.

B O Greenpeace se declarou contrário à exploração porque isso
destruiria os lagos de sal, patrimônio ecológico e cultural da
humanidade.

C A mina que a PETROBRAS construiu para a exploração do
mineral foi expropriada juntamente com as refinarias que a
empresa mantinha no país.

D Um problema de difícil solução é a localização do mineral, cujos
depósitos estão sob a cidade de La Paz, o que dificulta o
processo exploratório.

E O governo boliviano, por meio da estatal Comibol, pretende
inaugurar um projeto piloto de exploração nos próximos meses.
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QUESTÃO 79

Ano do centenário do cinema, 1995 é considerado também

o marco da retomada da produção cinematográfica brasileira depois

de uma grave crise, em que a realização dos filmes foi paralisada

quase por completo, e os títulos nacionais sumiram das telas por

cinco anos.

Pedro Butcher. Cinema brasileiro contemporâneo: tendências e desafios. In: Fernando Schuler

e Gunter Axt. Brasil Contemporâneo. Porto Alegre: Artes e Ofícios 2006 (com adaptações).

A respeito da retomada da produção cinematográfica brasileira a

partir de 1995, assinale a opção correta.

A Paradoxalmente, a retomada a partir de 1995 viu o rápido

desaparecimento dos filmes documentários, bastante populares

na década anterior.

B Os novos sucessos dessa fase do cinema brasileiro fazem parte

da revolução criativa batizada pela crítica especializada de

cinema udigrúdi.

C Nessa nova fase do cinema brasileiro, o primeiro filme a se

destacar em quantidade de público e crítica foi Carlota

Joaquina, em 1995.

D A participação do Estado, por meio da EMBRAFILME, se

mostrou decisiva para a criação e ocupação de mercado.

E A volta da produção nacional foi possível graças à iniciativa

privada, com o financiamento, produção e distribuição de

filmes pela Globo Filmes, ainda durante o governo de

Fernando Collor.

QUESTÃO 80

A partir da segunda metade da década passada, o cenário

econômico é de estabilidade interna, moeda fortalecida em relação

ao dólar e a economia mundial em franco crescimento.

Os empreendedores brasileiros perceberam a oportunidade de

investir e a aproveitaram para crescer internacionalmente.

CartaCapital, ano XV, n.º 547, p. 52 (com adaptações).

Com relação ao crescimento e consolidação das empresas

brasileiras nos últimos quinze anos, assinale a opção correta.

A A Natura, empresa de cosméticos francesa, foi comprada por

brasileiros no início da década de passada, momento a partir do

qual iniciou sua expansão.

B A PETROBRAS se tornou uma das maiores empresas do

mundo após a liquidação de seus ativos no exterior e a

concentração de negócios no Brasil.

C A Vale, após ser privatizada, experimentou crescimento

expressivo e se tornou a segunda maior mineradora do mundo

após a aquisição de concorrentes estrangeiros.

D Após ser privatizada, a EMBRAER se tornou a quarta maior

fabricante de aviões, apesar de concorrer diretamente com os

produtos da Boeing e da Airbus.

E A cervejaria AmBev se expandiu após comprar a concorrente

norte-americana Anheuser-Busch por 52 bilhões de dólares e

ser rebatizada de InBev.


