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PORTUGUÊS
01 – Dada a oração: “Todos os filhos de Adão
padecemos nossas mutilações e fealdades”.
Trata-se de um exemplo de Silépse de:
a) Gênero.
b) Grau.
c) Número.
d) Pessoa.
02 – “Manda ______ boa educação que não se faça
alusão ______ pessoas ausentes, ou críticas ______
suas opiniões”. Preencha corretamente as lacunas
usando uma das alternativas:
a) a – à – as.
c) à – à – às.
b) a – a – às.
d) a – à – às.
03 – Dada à oração: “Estamos esperando que você
contribua”. Os termos sublinhados representam uma
oração subordinada substantiva:
a) objetiva direta.
c) subjetiva.
b) predicativa.
d) nominal.
04 – “______ dez horas que se ______ iniciados
trabalhos de apuração dos votos sem que se _______
quais seriam os candidatos vitoriosos”. Preencha
corretamente as lacunas usando uma das alternativas:
a) Faziam - haviam - previsse.
b) Fazia - havia - previssem.
c) Fazia - haviam - previsse.
d) Faziam - havia - previsse.
05 – Nas palavras: cavalheiro e criaturas há, em
sequência:
a) encontro consonantal, ditongo crescente, dígrafo e
ditongo decrescente.
b) dígrafo, hiato, dígrafo e ditongo crescente.
c) encontro consonantal, hiato, dígrafo e ditongo
crescente.
d) dígrafo, ditongo decrescente, encontro consonantal e
hiato.
06 – Dada a oração: “Toda profissão tem seus
espinhos”. O termo sublinhado constitui uma Figura
de Linguagem chamada:
a) metáfora.
b) perífrase. c) metomínia. d) sinestesia.
07 – A regência do verbo acha-se errada em:
a) A prefeitura assistirá os flagelados.
b) Se você assistir o jogo, ficará entusiasmado.
c) Os funcionários aspiram a uma promoção.
d) Lembre-se das minhas recomendações.

08 – Assinale a alternativa correta:
a) Ana, eu gostaria de falar consigo.
b) Maria costuma conversar consigo mesma.
c) Jeni, não quero mais conversa consigo.
d) Manoel, o diretor está zangado consigo.
09 – Dado o período: “Pedra que rola não cria limo”.
Os termos sublinhados representam uma oração
subordinada adjetiva:
a) restritiva.
c) explicativa.
b) predicativa.
d) apositiva.
10 – Dado o período:
“Como ele estava armado, ninguém ousou reagir”.
Os termos sublinhados representam uma oração
subordinada adverbial:
a) comparativa.
c) causal.
b) concessiva.
d) condicional.
11 – Assinale a alternativa onde ocorre o predicado
nominal.
a) No pátio, dormem sombras misteriosas.
b) Junto à porta, cochila o negro feiticeiro.
c) Apesar do erro, o prestígio de José não diminuiu.
d) A família está toda reunida na sala de jantar.
12 – Dado o período: “Morreu zangado com o
Imperador, por nunca ter merecido a sua preferência”.
O termo sublinhado representa o:
a) predicativo do objeto.
c) adjunto adnominal.
b) predicativo do sujeito.
d) objeto indireto.
13 – Dada a oração: “Na rua olhavam-no com
admiração”. O sujeito desta oração é:
a) indeterminado.
c) elíptico.
b) expresso.
d) oculto.
14 – Assinale a alternativa incorreta, quanto à crase:
a) Peço anexar, à conta de minhas dívidas.
b) Falava ela àquela senhora, sem cerimônia.
c) Sirvo São Paulo à trinta anos.
d) Fiz alusão à Lisboa atual.
15 – Dada a frase: “Cada qual busca salvar-se a si
próprio”. Constata-se nesse exemplo uma Figura de
Linguagem chamada:
a) anacoluto.
c) hipérbato.
b) silépse.
d) pleonasmo.
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CONHECIMENTOS GERAIS
16 – O ano de 2012 ficará marcado no STF (Supremo
Tribunal
Federal)
como
tempo
de
grande
movimentação jurídica e administrativa. No esquema
conhecido como mensalão. Assinale a alternativa
falsa sobre o mensalão:
a) É o maior julgamento já ocorrido na Corte, o da Ação
Penal 477.
b) Teve 53 sessões divididas entre quatro meses e meio.
c) A Corte julgou 37 acusados de envolvimento no
esquema.
d) Condenando 25 réus e absolvendo 12.
17 – Sobre os Jogos Olímpicos de 2012, assinale se as
sentenças são verdadeiras (V) ou falsas (F):
( ) I- Foram realizados, na cidade de Pequim (China).
( ) II- A delegação brasileira foi composta por 259 atletas.
( ) III- O Brasil ganhou 3 medalhas de ouro nos seguintes
esportes: judô, barras paralelas e Vôlei.
( ) IV- O Brasil ganhou 5 medalhas de prata e 9 de bronze
e ficou em 22º no quadro geral.
( ) V- Na final dos 50 m livre nos Jogos Olímpicos, o
recordista mundial da prova, campeão olímpico em
Pequim-2008 e dono do melhor tempo nas semifinais,
César Cielo não conquistou medalha.
Assinale a sequência correta:
a) V, V, F, F, F.
c) F, V, F, V, F.
b) F, F, V, V, F.
d) F, V, V, V, F.
18 – Cinco meses após hackers roubarem e
divulgarem na internet fotos íntimas da atriz Carolina
Dieckmann, o Congresso Nacional aprovou proposta
que tipifica crimes cibernéticos. Batizada de “Lei
Carolina Dieckmann”, a legislação que torna crime a
invasão de computadores foi sancionada por Dilma
Rousseff em dezembro de 2012. Essa lei é a Lei Nº:
a) 12.373.
b) 12.737.
c) 10.737.
d) 10.373.
19 – No dia 13 de junho de 2012 começou a
Conferência
das
Nações
Unidas
sobre
Desenvolvimento Sustentável. Foi a maior já realizada
pelas Nações Unidas, com mais de 50 mil
participantes entre líderes de governo, sociedade civil
e mundo empresarial. Dia 22 de junho de 2012 o
evento chega ao fim, com resultados tidos como
pouco ambiciosos, mas de consenso. O nome dessa
conferência é:
a) Eco2012.
c) Planeta Sustentável.
b) EcoRio.
d) Rio+20.

20 – Analise as sentenças abaixo sobre Nelson
Mandela:
I- Foi presidente da África do Sul de 1994 a 1999.
II- No apartheid, negros (que eram a minoria), mestiços e
hindus não tinham direitos políticos e econômicos,
somente os brancos os tinham.
III- Formou-se em Direito.
IV- Mandela ficou 29 anos preso.
V- Em 93 Mandela e Frederik Willem de Klerk foram
condecorados com o Prêmio Nobel da paz.
São verdadeiras apenas:
a) I, III e IV.
b) II, IV e V.
c) I, III e V. d) III, IV e V.
21 – O arquiteto Oscar Niemeyer, de 104 anos, morreu
no Rio de Janeiro dia 05 de dezembro de 2012.
Reconhecido internacionalmente por suas obras,
Niemeyer completaria 105 anos em 15 de dezembro.
Entre as obras citadas abaixo qual não é de sua
autoria:
a) Sede do Partido Comunista Francês em Paris.
b) Passarela do Samba no Rio de Janeiro.
c) Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand.
d) Museu de Arte Contemporânea de Niterói.
22 – Consagrou-se como a produção do ano e venceu
o prêmio de melhor filme do Oscar 2012. A produção
francesa levou cinco estatuetas. Estamos falando do
filme:
a) A Invenção de Hugo Cabret.
c) Cavalo de Guerra.
b) O Artista.
d) A Árvore da Vida.
23 – Em 29 de agosto, a presidente Dilma Rousseff
sancionou a lei das cotas nas universidades federais.
Até 2016, as universidades terão de reservar _______
das vagas para alunos de escola pública. A lei já vale
para o ano letivo de 2013 e prevê ainda uma cota para
pretos, pardos ou indígenas, e outra parte para alunos
de baixa renda. Preencha corretamente a lacuna:
a) 15%.
b) 25%.
c) 40%.
d) 50%.
24 – A história da cidade de Carapicuíba está ligada
aos índios, tanto que um dos locais culturais
obrigatórios para visitação é justamente o(a) _______.
Foi fundado(a) pelo padre José de Anchieta, por volta
de _______, quando de sua chegada a São Paulo.
Preencha corretamente as lacunas:
a) Parque padre José de Anchieta – 1680.
b) Parque dos Paturis – 1530.
c) Aldeia de Carapicuíba – 1580.
d) Praça das Árvores – 1750.
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25 – A antiga Estrada de Ferro que passava por
Carapicuíba, na década de 30 era:
a) Paulista. b) Mogiana. c) Nordeste. d) Sorocabana.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26 – O texto da FENAJ apresenta algumas dicas pra
quem pretende contratar um assessor de imprensa.
Assinale a dica falsa:
a) Ao ser entrevistado, solicite ao repórter que lhe forneça
o texto antes da publicação.
b) Assessoria de Imprensa não é departamento de
vendas, e sim um veículo de sedimentação da marca.
c) O assessor não é lobista, logo não deve fazer pressão
sobre colegas para conseguir publicação.
d) Numa situação de crise na organização é recomendável
atender o quanto antes possível os pedidos de entrevistas.
27 – Assinale a falsa:
Entre as dicas para entrevista coletiva a mesma fonte
cita como recomendável:
a) Pontualidade do entrevistado, pois atrasos, passam a
impressão de desorganização.
b) Evitar coletivas nos finais dos dias.
c) Caso solicitado atender em primeiro lugar o pessoal de
rádio e TV.
d) Convocar a coletiva tão logo surja um fato negativo à
organização.
28 – É função da assessoria de imprensa:
I- Colaborar para que a sociedade compreenda melhor a
organização à qual presta serviço.
II- Negociar com a mídia espaços espontâneos para a
organização.
III- Detectar na organização o que é de interesse público
Estão corretas:
a) apenas I e II.
c) apenas II e III.
b) apenas I e III.
d) todas elas.
29 – Segundo Bill Kowach e Tom Rosenstiel o
moderno jornalismo possivelmente teve início:
a) nos púlpitos das igrejas católicas e protestantes no
século XVI.
b) nos cafés de Londres no início do século XVII.
c) com a invenção da imprensa por Gutemberg no século
XV.
d) após a chegada do papel à Itália no século XIII.
30 – Na antiguidade clássica os romanos utilizaram o
papiro para escrever a "Acta Diurna" que consistia no
relato diário do que acontecia no Senado. Está Acta
tem características de jornalismo, a saber:
a) objetividade e periodicidade.
b) identidade e utilidade.
c) periodicidade e identidade.
d) objetividade e utilidade.
31 – Segundo Bernard Miège, quais as características
de uma imprensa de opinião?
a) distribuição gratuita, trabalho cooperativado e princípios
rígidos.
b) quadro reduzido, ausência de anúncios e texto
conceitual.
c) oposição ao governo, trabalho voluntário e
periodicidade em geral semanal.
d) artesanal, tiragem reduzida e texto opinativo.

32 – No jargão jornalístico qual o significado da
expressão "nariz de cera"?
a) noticiar um fato usando o primeiro parágrafo para expor
a posição do jornal.
b) repetir ou ampliar a cobertura de um fato já publicado
pelo concorrente sem mencioná-lo como fonte.
c) noticiar um fato criminoso sem mencionar os principais
suspeitos.
d) deixar de noticiar um fato porque o mesmo foi furo do
concorrente.
33 – Jornal dirigido por Carlos Lacerda, de oposição
feroz ao governo constitucional de Getúlio Vargas.
Trata-se do(a):
a) Ultima Hora.
c) Gazeta de Notícias.
b) Tribuna da Imprensa.
c) Diário carioca.
34 – Sobre o LEAD ou LIDE , assinale a falsa:
a) relato sintético do acontecimento precedendo o texto.
b) chegou ao Brasil na década de 1950 trazida pelo
jornalista Pompeu de Souza.
c) expõe a notícia respondendo a perguntas como: quem
fez? o que? a quem? quando? onde? como?
d) deixou de ser utilizada em alguns jornais porque
pesquisas revelaram que
leitores a consideravam
redundante.
35 – Ao iniciar uma LIDE com a expressão: "aproveita
que o Braz é o tesoureiro" o autor segundo João de
Deus está utilizando de um estilo:
a) de clichê.
c) de citação.
b) clássico.
d) de apelo direto.
36 – Sobre a pirâmide invertida é falso afirmar:
a) prioriza em ordem decrescente a importância dos
elementos envolvidos no fato.
b) sem perder a cronologia, enfoca os fatos na ordem
hierárquica decrescente dos envolvidos.
c) em função da diagramação, o último parágrafo pode ser
omitido.
d) os altos custos da transmissão da notícia no século XIX
contribuíram para o seu surgimento.
37 – Segundo João de Deus, citado por Felipe Pena:
I- A notícia tem como referência a imparcialidade.
II- A reportagem trabalha com a interpretação
III- Não há diferenças formais entre notícia e reportagem,
sendo a segunda uma expansão da primeira.
Estão corretas:
a) apenas I e II.
c) apenas II e III.
b) apenas I e III.
d) Todas elas.
38 – Imputar falsamente a alguém vivo ou morto, fato
definido por lei como crime. Trata-se de:
a) Injúria.
b) difamação. c) calúnia. d) blasfêmia.
39 – Assinale a falsa segundo o Código de Ética dos
Jornalistas. Segundo seu código um jornalista não
pode:
a) submeter-se a diretrizes contrárias à divulgação correta
da informação.
b) ser sócio ou proprietário de uma assessoria de
imprensa e manter coluna em jornal de grande circulação.
c) exercer cobertura jornalística, pelo órgão que trabalha
em instituição pública na qual trabalha.
d) deixar de divulgar todos os fatos que sejam de
interesse público.
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40 – Segundo João Marques, citado por Felipe Pena,
os gêneros jornalísticos são: Informativo (I), opinativo
(O), cada um deles apresentado subdivisões. A nota, o
artigo e a resenha pertencem respectivamente aos
gêneros:
a) I,O,O.
b) O,I,O.
c) O,O,I.
d) I,O,I.

48 – Para que servem, respectivamente, os servidores
POP3 e SMTP?
a) Para enviar e-mails e armazenar arquivos.
b) Para receber e-mails e armazenar arquivos.
c) Para receber e enviar e-mails.
d) Para enviar e receber e-mails.

LEI ORGÂNICA - CARAPICUÍBA

49 – No universo de soluções utilizadas para
conectividade de redes de computadores, é correto
afirmar que:
a) HTTP: é um protocolo de rede responsável pela
criptografia de mensagens na internet.
b) FTP: é um programa de segurança de comunicação.
c) DNS: é um sistema de gerenciamento de nomes que
traduz nomes de servidores em endereços de rede.
d) SMTP: é um protocolo utilizado para transferir arquivos
entre computadores conectados em rede local.

41 – A Mesa será composta de ______ vereadores,
com mandato de _____ anos, _____ a reeleição para o
mesmo cargo. Preencha corretamente as lacunas
usando uma das alternativas.
a) 3 – 2 – vedada.
c) 3 – 3 – permitida.
b) 5 – 3 – permitida.
d) 5 – 2 – vedada.
42 – Sobre a publicação das leis e atos municipais,
salvo aqueles disciplinados por legislação federal
específica e aplicável, analise as sentenças:
I- far-se-á em jornal local, escolhido na forma da
legislação de licitação.
II- na inexistência de jornal local, em jornal regional, e por
afixação na sede da Prefeitura ou da Câmara Municipal.
III- A publicação dos atos não normativos pela imprensa
não poderá ser resumida.
IV- Os atos de efeitos externos só produzirão efeitos após
dois dias úteis de sua publicação.
Estão corretas apenas as sentenças:
a) I e II.
b) II e IV.
c) I e III.
d) III e IV.
43 – Em relação ao Art. 30 da L.O.M., assinale a
alternativa falsa. A Câmara Municipal, nas sessões
legislativas, além das ordinárias terá sessões:
a) extraordinárias.
c) solenes.
b) deliberativas.
d) secretas.
INFORMÁTICA
44 – O comando do Microsoft Word para ajustar o
espaçamento horizontal a fim de que o texto fique
alinhado igualmente entre ambas as margens
esquerda e direita é chamado de:
a) alinhar. b) centralizar. c) Regularizar. d) justificar.
45 – Se você cometer um erro no Word, poderá
“reparar” a ação ou comando, utilizando o botão
“Desfazer”, mas existem certas ações que não podem
ser desfeitas, como por exemplo:
a) configurar página ou formatar um documento.
b) formatar ou salvar um documento.
c) salvar ou imprimir um documento.
d) configurar página ou auto correção de um documento.
46 – A expressão "Sistemas Operacionais" diz
respeito ao programa de computador que realiza
basicamente duas funções, são elas:
a) habilitar os recursos de hardware e prover um meio de
interação com o usuário.
b) habilitar o monitor e a impressora.
c) habilitar os recursos de rede e prover um meio de
interação com o usuário.
d) habilitar os recursos de rede e softwares.
47 – Os aplicativos que compõe o pacote BrOffice são
Calc, impress e Writer, se correlacioná-los com os
aplicativos do MS Office seriam chamados de:
a) Word, Outlook e Excel.
b) Excel, Power Point e Word.
c) Excel, Word e Power point.
d) Power Point, Explorer e Word.

50 – Qual a definição de LAN?
a) Uma rede digital capaz de fornecer serviços de voz,
dados, imagens, etc.
b) Protocolo de comunicação que viabiliza as ligações
entre os clientes de WWW e os Web sites.
c) Uma empresa que oferece acesso à internet.
d) Sigla para rede local, a rede de computadores à qual
sua máquina está conectada.
QUESTÃO DISCURSIVA
O jornal Folha de S. Paulo assumiu, dias atrás, que
cometeu uma “barriga” ao noticiar a suposta reunião de
emergência convocada pelo governo brasileiro para
discutir o eventual apagão energético. Duas notas foram
publicas na seção “Painel do Leitor” sobre o caso. Em
“Erramos”, o diário admitiu que a “reunião emergencial”
estava marcada desde 13 de dezembro.
As informações erradas se referem à matéria
“Racionamento de luz acende sinal amarelo”, assinada por
Eliane Cantanhêde e publicada na edição do último dia 7.
Segundo o periódico, a presidente Dilma Rousseff teria
convocado uma reunião de emergência para quarta-feira,
9, com o Ministro de Minas e Energia, Edison Lobão
(PMDB).
Na mesma data da publicação, preocupado com a
repercussão da reportagem, principalmente nas Bolsas, o
ministro Edison Lobão, em telefonema à autora da
reportagem, esclareceu que a reunião em referência não
fora convocada pela presidente da República, nem tinha
caráter de emergência. Tratava-se, conforme relatou, de
reunião ordinária do Comitê de Monitoramento do Setor
Elétrico (CMSE), marcada desde o ano passado.
No dia seguinte, a colunista assinou a matéria: “Lobão
confirma reunião, mas descarta riscos”. O encontro do
setor elétrico seria “para uma análise da situação e de
eventuais falhas”. Eliane creditou ao Ministro a informação
de que “a reunião é ordinária e foi ‘marcada há um ano’”.
A autora da reportagem reproduziu ainda a fala do
peemedebista, garantindo que não se tratava de
“nenhuma emergência”.
Tomando como base, o desencontro de
informações, redija uma nota oficial, esclarecendo a
imprensa, bem como a opinião pública, toda
manifestação de vontade exarada pelo Órgão Público.
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