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ATENÇÃO! 

 

 Este Caderno de Prova contém: 

Língua Portuguesa  – 10 questões; 

Atualidades – 10 questões; 

Informática – 10 questões; 

Conhecimentos Específicos – 20 questões.  
     

Ao sair definitivamente da sala, o candidato deverá assinar a folha de presença e 
entregar ao fiscal de mesa: 

a FOLHA DE RESPOSTAS preenchida e assinada; 

o CADERNO DE PROVA. 
IMPORTANTE! 

SERÁ ATRIBUÍDA NOTA ZERO, NESTA PROVA, AO CANDIDATO QUE NÃO ENTREGAR SUA FOLHA DE 
RESPOSTAS.  

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA ENCONTRAM-SE NO VERSO DESTA PÁGINA.  

Após receber sua folha de respostas, copie, nos locais apropriados, uma vez com letra cursiva e outra, com 
letra de forma, a seguinte frase: 

O bom exemplo convence. 
 

NÚMERO DO GABARITO 

 

Marque, no local indicado na 

folha de respostas, o número 1, 
que é o número do gabarito 
deste caderno de prova e que 

se encontra no rodapé de cada 

página. 

DATA DE APLICAÇÃO: 12 DE FEVEREIRO DE 2017 
INÍCIO: 9 HORAS     —     TÉRMINO: 13 HORAS 
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LEIA COM ATENÇÃO! 
INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA  

 

1. A Prova Objetiva, com duração de 4 horas, contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha.  
2. O candidato deve verificar se seu caderno de prova está completo ou se há falhas ou imperfeições gráficas que causem 

qualquer dúvida. A CESTA poderá não aceitar reclamações após 30 minutos do início da prova.  
3. O candidato deverá escrever seu nome, sua data de nascimento e o nome de sua mãe, e apor sua assinatura no local 

indicado na capa do caderno de prova. 
4. A folha de respostas será o único documento válido para a correção da prova. Ao recebê-la, o candidato deverá verificar 

se seu nome e o número de sua inscrição estão corretos. Se houver discrepância, deverá comunicar imediatamente ao 
fiscal de sala.  

5. A folha de respostas não deverá ser amassada nem dobrada, para que não seja rejeitada pela leitora óptica.  
6. Após receber a folha de respostas, o candidato deverá ler as instruções nela contidas e seguir as seguintes rotinas:  

a) copiar, no local indicado, duas vezes, uma vez com letra cursiva e outra, com letra de forma, a frase que consta na  
capa do caderno de prova;  

b) marcar, na folha de respostas, pintando completamente, com caneta transparente de tinta azul ou preta, o interior 
do círculo correspondente ao número do gabarito que consta no caderno de prova;  

c) assinar a folha de respostas 2 (duas) vezes.  
7. As respostas deverão ser marcadas, na folha de respostas, seguindo as mesmas instruções da marcação do número do 

gabarito (item 6 b), indicando a letra da alternativa de sua opção. É vedado o uso de qualquer outro material para 
marcação das respostas. Será anulada a resposta que contiver emenda ou rasura, apresentar mais de uma alternativa 
assinalada por questão, ou, ainda, aquela que, devido à marcação, não for identificada pela leitura eletrônica, uma vez 
que a correção da prova se dá por meio eletrônico. 

8. O preenchimento de todos os campos da folha de respostas da Prova Objetiva será da inteira responsabilidade do 
candidato. Não haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.  

9. Será eliminado do Concurso o candidato que se enquadrar, dentre outras, em pelo menos uma das condições seguintes: 
a) não marcar, na folha de respostas, o número do gabarito de seu caderno de prova, desde que não seja possível a 

identificação de tal número; 
b) não assinar a folha de respostas; 
c) marcar, na folha de respostas, mais de um número de gabarito; 
d) fizer, na folha de respostas, no espaço destinado à marcação do número do gabarito de seu caderno de prova, 

emendas, rasuras, marcação que impossibilite a leitura eletrônica, ou fizer sinais gráficos ou qualquer outra 
marcação que não seja a exclusiva indicação do número do gabarito de seu caderno de prova. 

10. Para garantia da segurança, é proibido ao candidato copiar o gabarito em papel, na sua roupa ou em qualquer parte de 
seu corpo. No entanto, o gabarito oficial preliminar e o enunciado das questões da prova estarão disponíveis a partir 
das 17 horas do dia 13 de fevereiro de 2017 e a imagem completa de sua folha de respostas estará disponível a partir 
das 17 horas do dia 16 de fevereiro de 2017 na página da CESTA/FUNECE (www.uece.br/cesta). 

11. Qualquer forma de comunicação entre candidatos implicará sua eliminação do Concurso.  
12. Por medida de segurança, não será permitido ao candidato, durante a realização da prova, portar (manter ou carregar 

consigo, levar ou conduzir), dentro da sala de prova, nos corredores ou nos banheiros: armas, aparelhos eletrônicos (bip, 
telefone celular, smartphone, tablet, iPod, pen drive, mp3 player, fones de ouvido, qualquer tipo de relógio  digital ou 
analógico, agenda eletrônica, notebook, palmtop, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, gravador, 
etc.), gravata, chaves, chaveiro, controle de alarme de veículos, óculos (excetuando-se os de grau), caneta (excetuando-
se aquela fabricada em material transparente, de tinta de cor azul ou preta), lápis, lapiseira, borracha, corretivo, e outros 
objetos similares. Todos esses itens deverão ser acomodados em embalagem porta-objetos, disponibilizada pelo fiscal de 
sala, e colocados debaixo da carteira do candidato, somente podendo ser de lá retirados após a devolução da prova ao 
fiscal, quando o candidato sair da sala em definitivo. 

13. Bolsas, livros, jornais, impressos em geral ou qualquer outro tipo de publicação, bonés, chapéus, lenços de cabelo, 
bandanas ou outros objetos que não permitam a perfeita visualização da região auricular deverão ser apenas colocados 
debaixo da carteira do candidato.  

14. Na parte superior da carteira ficará somente a caneta transparente, o documento de identidade, o caderno de prova e a 
folha de respostas.  

15. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair do recinto juntos, após a 
aposição em ata de suas respectivas assinaturas; estando nessa condição, o candidato que se recusar a permanecer na 
sala de prova, no aguardo dos demais candidatos, será eliminado, de acordo com o subitem 7.19.12 do Edital que rege 
este Concurso.  

16. O candidato, ao sair definitivamente da sala, deverá entregar a folha de respostas e o caderno de prova, assinar a lista de 
presença e receber seu documento de identidade, sendo sumariamente eliminado, caso não faça a entrega da folha de 
respostas. 

17. Os recursos relativos a esta Prova Objetiva deverão ser interpostos de acordo com as instruções disponibilizadas no 
endereço eletrônico www.uece.br/cesta. 

 

http://www.uece.br/cesta
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto 1 
 

Esmola. [do Latim eleemosyna < eleemosyne,  
“compaixão”, “piedade”.] S. f. 1. O que se dá aos 
necessitados, por caridade ou filantropia; óbolo, 

espórtula. 2. Auxílio, amparo, socorro, benefício. 3. 
Donativo em dinheiro que se faz na igreja durante a 
celebração da missa. 4. Sentido figurado: graça, 
favor. 
 

Novo dicionário Aurélio de língua portuguesa; século XXI. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 

 
Texto 2 

 
Vozes da seca 

Luiz Gonzaga – Zé Dantas 
 

1 
2 
3 
4 

5 
 

6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 

15 
16 

17 
18 
19 
20 

Seu doutô os nordestino têm muita gratidão 
Pelo auxílio dos sulista nessa seca do sertão 
Mas, doutô, uma esmola a um homem que é  
são 

Ou mata de vergonha ou vicia o cidadão. 
(...) 
Dê serviço ao nosso povo, encha os rio de 
barrage 
Dê cumida a preço bom, não esqueça a  
açudage 
Livre assim nóis da esmola, que no fim dessa 

estiage 
Lhe pagamo inté os juro sem gastá nossa 
corage 
Se o doutô fizé assim salva o povo do sertão 

Quando um dia a chuva vim, que riqueza pra 
nação! 

Nunca mais nóis pensa em seca, vai dá tudo 
nesse chão 
Como vê nosso distino mecê tem na vossa  
mão. 

htts://www.letras.mus.br/luiz-gonzaga. Acesso em 
17/01/2017. 

Texto 3 
 

21 

22 
23 
24 
25 
26 
27 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

35 
36 
37 

A ideia do caboclo ribeirinho pescador, 

cultivador de quintais ou roçados e criador de 
pequenos animais está sendo ultrapassada por 
uma nova categoria há muito tempo conhecida, 
o ribeirinho apanhador de esmolas de 
embarcações. Uma verdadeira “mendicância 
ribeirinha” nos rios da Amazônia. Atividade que 

é reflexo da falta de oportunidade para a 
geração de renda satisfatória e digna, negada à 
grande maioria dos habitantes da região. Na 
passagem de embarcações, que transportam 
pessoas na Bacia Amazônica, os ribeirinhos 
esperam que lhes sejam jogados objetos ou 
comida dentro de sacolas em direção ao rio. 

Independentemente do que estiver dentro da 
sacola, o ribeirinho a apanha. Este ato, na 
maioria das vezes, traduz a boa vontade do 

38 

39 
40 
41 
42 
43 
44 

passageiro. Porém, também vicia o ribeirinho a 

pedir. Todas as vezes que passar uma 
embarcação no rio, o ribeirinho sairá de seus 
afazeres, de sua casa, para pegar a canoa e 
sair “mendigando” mixarias ou restos. Este fato 
até já virou atração turística nos rios da 
Amazônia. 

 
SILVA, Christian N. da. Mendicância nos rios da Amazônia: 

uma realidade vergonhosa ou atração turística? In: 
ABAURRE, M. L. M. & ABAURRE, M. B. M. Produção de 

texto: interlocução e gêneros. São Paulo: Moderna, 2007. 
Adaptação. 

 
Texto 4 

 
45 
46 

47 

48 
49 
50 
51 
52 
53 

54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

61 
62 
 

          Não devemos dar um significado 
pejorativo à “esmola” que é dada hoje como 

era feito no passado, associando-a às pessoas 

que passam fome. É um ato de solidariedade 
da sociedade civil, através das suas   
empresas, instituições e pessoas comuns que, 
em face da tragédia e do sofrimento, 
mobilizam-se para testar o mínimo da 
assistência indispensável à própria 

sobrevivência das populações atingidas por 
catástrofes climáticas, tais como a seca, as 
inundações, os terremotos, os furacões e 
outras. Não é apenas um gesto bonito e 
louvável, mas, na prática, um quilo de  
alimento doado pode significar a diferença 
entre a vida e a morte de uma criança, por 

exemplo. E os necessitados agradecem esse 
auxílio. 

MENDONÇA, J. C. P. Esmolas da seca. In: ABAURRE, M. L. 
M. & ABAURRE, M. B. M. Produção de texto: interlocução e 

gêneros. São Paulo: Moderna, 2007.  

 

01. Considerando o texto 1, por tratar-se do 

verbete da palavra “esmola”, é correto afirmar que 
ele informa 

A) origem, separação silábica e gênero. 

B) origem, classificação gramatical e pronúncia. 

C) quatro sentidos denotativos. 

D) sentidos denotativo e conotativo. 

 

02. Com base nos textos 1, 2, 3 e 4, é correto 
afirmar que o 

A) termo “esmola” presente nos textos 2, 3 e 4 
está com o significado da acepção 3 do texto 1. 

B) nordestino no texto 2, diante da esmola, reage 
diferente do caboclo ribeirinho no texto 3. 

C) eu lírico no texto 2 demonstra-se um cidadão 
viciado na mendicância. 

D) eu lírico no texto 2 está revoltado com sua 
situação e com a esmola recebida. 



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – COMISSÃO EXECUTORA DO CONCURSO – CESTA 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS E DE PROVAS PARA PROVIMENTO DE CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVOS DA FUNECE                 
PROVA OBJETIVA REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2017 
 

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.                                                                               Página 4 
 

03. Assinale a opção em que a visão transmitida a 

respeito do efeito da esmola e o texto em que essa 
visão é destacada estão corretamente identificados. 

A) conotação pejorativa, miséria — texto 1 

B) revolta, alienação — texto 2 

C) acomodação, vício — texto 3 

D) vergonha, inconformidade — texto 4 

 

04. No que diz respeito à “mendicância ribeirinha” 
(linhas 26-27 – texto 3), a causa dessa situação é a 
(o) 

A) falta de oportunidades para a geração de renda 

satisfatória e digna. 

B) fato de ter se tornado uma atração turística nos 
rios da Amazônia. 

A) vontade deliberada dos passageiros das 
embarcações de viciar os ribeirinhos. 

B) ideia ultrapassada do caboclo ribeirinho visto 
como pescador e cultivador de quintais/roçados. 

 

05. A expressão conectiva destacada em 
“...populações atingidas  por catástrofes climáticas, 
tais como a seca, as inundações, os terremotos, os 
furacões e outras.” (linhas 54-57 – texto 4) 
apresenta  valor semântico de 

A) prioridade. 

B) exemplificação. 

C) finalidade. 

D) causalidade. 

 

06. Os verbos destacados em “Dê serviço a nosso 

povo, encha os rio de barrage / Dê cumida a preço 
bom, não esqueça a açudage.” (linhas 6-9 – texto 
2), referem-se ao interlocutor tratando-o por você. 
Caso a forma de tratamento fosse “tu”, as formas 
verbais destacadas ficariam, respectivamente: 

A) dá — encha — dá — esqueças 

B) dê — enche — dê — esqueces 

C) dê — encha — dê — esquece 

D) dá — enche — dá — esqueças 

 

 

 

 

 

07. Corresponde à correta classificação do tipo de 

sujeito e predicado da oração “Não devemos dar um 
significado pejorativo à ‘esmola’”... (linhas 45-46 – 
Texto 4), a seguinte opção: 

A) sujeito desinencial e predicado nominal. 

B) sujeito simples e predicado verbal. 

C) sujeito desinencial e predicado verbal. 

D) sujeito simples e predicado verbo-nominal. 

 

08. Assinale a opção em que a substituição do 
pronome relativo “que” pela forma sugerida não 
compromete a gramaticalidade da frase. 

A) “ ... uma esmola a um homem que é são...” 
(linhas 3-4 – texto 2) — cujo 

B) “Atividade que é reflexo da falta de 
oportunidade...” (linhas 27-28 – texto 3) — a 
qual 

C) “Na passagem de embarcações, que 
transportam pessoas na Bacia Amazônica...” 

(linhas 30-32 – texto 3) — os quais 

D) “Não devemos dar um significado pejorativo à 
‘esmola’ que é dada hoje...” (linhas 45-46 – 
texto 4) — da qual 

 

09. A opção em que há uma palavra intrusa 

exatamente por apresentar uma motivação (regra) 
para a acentuação diferente das demais é: 

A) têm — dê — vê. 

B) auxílio — Amazônia — tragédia. 

C) gastá — inté — fizé. 

D) porém — amém — aquém. 

 

10. Assinale a opção em que a conjunção 
destacada nos versos retirados do texto 2 e a relação 
de sentido estabelecida estão corretamente 
identificadas. 

A) Mas, doutô, uma esmola a um homem que é 

são (linhas 3-4) — tempo 

B) Ou mata de vergonha ou vicia o cidadão. (linha 
5) — consequência 

C) Se o doutô fizé assim salva o povo do sertão 
(linha 14) — condição 

D) Quando um dia a chuva vim, que riqueza pra 
nação! (linhas 15-16) — oposição 
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ATUALIDADES 

11. Nos últimos tempos, muito se tem falado sobre 
a importância das fontes de energia. São fontes de 
energia renovável: 

A) biomassa, ventos e carvão mineral. 

B) carvão vegetal, movimentação da água dos 

oceanos provocada pelas marés e gás natural. 

C) massa de água de grandes represas, reação 
nuclear e petróleo. 

D) ondas oceânicas, ventos e correntes marítimas. 

 

12. O nome da pessoa do mundo das artes que 

faleceu antes de 2016 é 

A) Domingos Montagner (ator). 

B) José Wilker (ator). 

C) Ferreira Gullar (poeta). 

D) Hector Babenco (diretor de cinema). 

 

13. No que concerne às artes, assinale a afirmação 

verdadeira. 

A) Literatura não é arte. 

B) Movimento não tem relação direta com a dança. 

C) Teatro, dança e cinema são artes cênicas. 

D) Existem somente sete formas de arte, das quais 

o cinema é a sétima. 

 

14. Atente ao seguinte enunciado: 
“Desenvolvimento sustentável é aquele que atende 
as necessidades do presente sem comprometer a 
possibilidade de as gerações futuras atenderem suas 

próprias necessidades”.  

Assinale a opção cujos itens NÃO são exemplos de 
desenvolvimento sustentável. 

A) Reaproveitamento do lixo reciclável e reuso de 
água por indústrias.  

B) Reflorestamento de áreas que sofreram retirada 
de vegetação e uso de fontes renováveis e 

limpas. 

C) Pesca controlada de espécies marinhas em risco 
de extinção e uso de novas tecnologias capazes 
de reduzir a poluição emitida por veículos 
automotores. 

D) Descarte de equipamentos eletrônicos, baterias 
e pilhas no sistema regular de coleta de lixo e 

extração de recursos naturais desconsiderando 
os impactos ambientais. 

 

15. Assinale a opção em que todos os estados 

apresentados pertencem à região Nordeste do Brasil. 

A) Pernambuco, Sergipe e Ceará. 

B) Alagoas, Pará e Bahia. 

C) Ceará, Fernando de Noronha e Maranhão. 

D) Paraíba, Espírito Santo e Rio Grande do Norte. 

 

16. Atente às seguintes proposições a respeito de 
ciências. 

I. A Academia Brasileira de Ciências — ABC — 
congrega os mais importantes cientistas 
brasileiros. 

II. Biologia, física, matemática e química são 

consideradas ciências da natureza. 

III. As ciências humanas incluem história, 
geografia, sociologia e filosofia. 

IV. Um Prêmio Nobel na área de ciências já foi 
concedido a um cientista brasileiro.  

Está correto o que se afirma somente em 

A) I e II. 

B) III e IV. 

C) I e III. 

D) II e IV. 

  

17. Sobre a economia brasileira, é correto afirmar 

que 

A) em 1º de janeiro de 2017, o salário mínimo 

nacional passou a ser R$ 957,00. 

B) o Produto Interno Bruto — PIB — de 2016 teve 

um pequeno aumento. 

C) a taxa de inflação de 2016 foi de dois dígitos. 

D) café, laranja, soja, carne bovina, ferro e 
alumínio são produtos da pauta de exportação 
brasileira. 

 

18. Em relação ao sistema educacional brasileiro, 

assinale a afirmação verdadeira. 

A) A educação básica é constituída pelo ensino 
fundamental e ensino médio. 

B) O ensino fundamental tem duração de nove 
anos. 

C) O Exame Nacional do Ensino Médio — ENEM — é 
aplicado semestralmente. 

D) Os cursos de pós-graduação que compreendem 
especialização, mestrado e doutorado não fazem 
parte da educação superior. 
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19.  Atente ao que se diz a respeito dos órgãos de 

segurança pública do Brasil, previstos na Constituição 
Federal de 1988, e assinale com V o que for 
verdadeiro e com F o que for falso. 

(  ) A Polícia Federal é mantida pela União e tem 
por destinação, dentre outras, prevenir e 
reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e 

drogas afins. 

(  ) Nas rodovias federais, a Polícia Federal 
fiscaliza, prioritariamente, veículos que 
transportam cargas. 

(  ) As Polícias Civis Estaduais incumbem-se, 
ressalvada a competência da União, das 

funções, dentre outras, de apuração de 
infrações penais, inclusive infrações militares.  

(  ) As Polícias Militares Estaduais são 

subordinadas aos governadores dos estados e 
são responsáveis pelo policiamento ostensivo 
e preventivo, e pela manutenção da ordem 
pública. 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) V, F, F, V. 

B) F, V, F, V.  

C) V, F, V, F. 

D) F, V, V, F. 

 

20. Considerando acontecimentos políticos 

recentes no Brasil, assinale a afirmação verdadeira. 

A) A Ex-Presidente Dilma Rousseff continua 

residindo em Brasília. 

B) O Deputado Eduardo Cunha está licenciado da 
Câmara dos Deputados. 

C) No caso de impedimento do Presidente Michel 
Temer, o primeiro na linha sucessória é o 
Senador Renan Calheiros. 

D) A emenda constitucional do teto que limita os 
gastos públicos foi promulgada pelo Congresso 
Nacional em dezembro de 2016. 

 

INFORMÁTICA 

21. Os pacotes de software Microsoft Office e 

LibreOffice contêm aplicativos de processamento de 
texto, de planilha eletrônica e de banco de dados, 
entre outros. Assinale a opção que contém apenas 

aplicativos de banco de dados desses pacotes. 

A) DRAW, BASE. 

B) IMPRES, ACESSODB. 

C) Access, BASE. 

D) MsAccess, BASEDAD. 

22. Usando o processador de texto Word versão 

2003 em português, em ambiente Windows, é 
possível percorrer o texto digitado usando teclas de 
atalho. Relacione corretamente cada atalho da 
Coluna I com a função correspondente na Coluna II. 

Coluna I Coluna II 

1. Ctrl + HOME (  ) Desloca o cursor para o 
início da próxima palavra. 

2. Ctrl + Page UP (  ) Exclui os caracteres da 
palavra situados à direita 
do cursor.     

3. Ctrl + Delete (  ) Desloca o cursor para o 
início da página anterior. 

4. Ctrl +  (  ) Desloca o cursor para o 
início do documento. 

A sequência correta, de cima para baixo, é:    

A) 4, 3, 2, 1. 

B) 4, 1, 3, 2. 

C) 1, 4, 2, 3. 

D) 1, 2, 3, 4. 

 

23. Atente à seguinte planilha Excel: 

 A B C D       E 

1 1 2 3 4  

2 2 3 4 5  

3 3 4 5 6  

4 4 5 6 7  

5     =MÍNIMO(B:C) 

6     =SOMA(A:A) 

7     =MÉDIA(3:3) 

8     =MÁXIMO(A2:B4) 

Considerando a planilha Excel apresentada acima, 

relacione corretamente as fórmulas aos resultados 
obtidos, numerando a Coluna II de acordo com a 
Coluna I. 

 Coluna I Coluna II 

1. =MÍNIMO(B:C) (   )    2 

2. =SOMA(A:A) (   )   10 

3. =MÉDIA(3:3) (   )   4,5 

4. =MÁXIMO(A2:B4) (   )    5 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) 1, 2, 4, 3. 

B) 4, 3, 2, 1. 

C) 1, 4, 2, 3. 

D) 1, 2, 3, 4. 
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24. Considere as afirmações abaixo acerca da 

cadeia de caracteres [ABC]PQR!XYZ referente à 
célula de uma planilha Excel externa. 

I. ABC é o nome do arquivo que contém a planilha 
Excel XYZ. 

II. XYZ representa a célula da planilha de nome 
PQR. 

III. PQR é o nome do arquivo onde está a planilha 
ABC. 

É correto o que se afirma somente em 

A) I. 

B) II. 

C) II e III. 

D) I e II. 

 

25. Relacione corretamente as ferramentas de 
segurança com as respectivas definições, numerando 
a Coluna II de acordo com a Coluna I. 

Coluna I Coluna II 

1. Proxy (  ) Documento eletrônico que 
garante a confidencialidade 
e a autenticidade de uma 
pessoa, máquina, site ou 
aplicação. 

2. Firewall (  ) Conjunto de 
cálculos/regras para tornar 

incompreensível uma 
informação para quem 

desconhece o método ou a 
chave usada. 

3. Criptografia (  ) Intermediário entre o 
computador e a Internet 

capaz de melhorar o 
acesso à rede pelo uso de 
cache de páginas mais 
acessadas. 

4. Certificação 

digital 

(  ) Barreira de proteção por 
software ou hardware que 
controla o tráfego de dados 

a partir de um conjunto de 
regras. 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) 4, 3, 1, 2. 

B) 1, 3, 2, 4. 

C) 1, 2, 3, 4. 

D) 3, 4, 2, 1. 

 

 

 

26. Assinale a opção que contém apenas nomes de 

sistemas operacionais. 

A) Linux, Windows 7, OSN-UX 

B) UN-X, LIXC, Windows 8 

C) Linux, Windows 10, Unix 

D) UN-X, Lin-X, WinPX 

 

27. Assinale a opção que apresenta valores 
respectivamente para a taxa de transmissão e a 
largura de banda dos meios físicos de transmissão de 
dados. 

A) Cabo coaxial: até 0,4 Mbps e 4 GHz. 

B) Par trançado Cat. 5e: até 100 Mbps e 125 MHz. 

C) Fibra ótica: até 400 Gbps e 750 GHz. 

D) Ondas de rádio: até 4 Tbps e 9.000 GHz. 

 

28. Atente às seguintes afirmações a respeito de 
segurança de sistemas. 

I. O uso do teclado virtual é uma forma de evitar 
a ação maléfica dos softwares malwares como 
keyloggers e screenloggers. 

II. Malwares do tipo vírus, worm e bot, além de 
infectar um computador têm capacidade de 
propagação automática. 

III. Sniffers monitoram o tráfego na rede, capturam 

pacotes de dados à procura de informações 
como senhas de acesso, e-mails e endereços de 

sites acessados. 

É correto o que se afirma em 

A) I e II apenas. 

B) II e III apenas. 

C) I e III apenas. 

D) I, II e III. 

 

29. O uso contínuo de um computador acarreta o 
aquecimento de seus componentes internos. Para 
evitar danos causados pelo superaquecimento do 

processador, é necessário verificar com frequência o 
bom funcionamento da ventoinha (cooler). Um 
conhecido programa para Windows que monitora a 

temperatura dos componentes do PC é denominado 

A) KoolWire.  

B) FanMix.  

C) SpeedFan.  

D) WinRAR. 
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30. Mesmo com a tela bloqueada por senha, um 

computador pode ter o hash da senha do usuário 
roubado. Um ataque possível consiste em plugar 
numa porta USB da máquina um pendrive especial 
que irá se identificar como adaptador de rede sem 
fio. Dessa forma, ele pode monitorar a conexão com 
a Internet e assim enviar preciosas informações para 

um servidor malicioso. Atente ao que se diz a seguir 
a esse respeito: 

I. Versões do Windows e do Mac OS 
automaticamente instalam novos dispositivos 
USB assim que são conectados ao computador, 
ainda que este esteja bloqueado por senha. 

II. Isto é verdade para o Windows, pois seu 
algoritmo de senhas utiliza a função 
criptográfica MD5sum com hashes de 32 bits, 
mais inseguros que os hashes MD5 de 64 bits 

do Mac OS. 

III. Quando um computador está com a tela 
bloqueada por senha, ainda é possível haver 

tráfego de rede, o que vale tanto para o 
Windows como para o Mac OS. 

Está correto o que se afirma em 

A) I e II apenas. 

B) I e III apenas. 

C) II e III apenas. 

D) I, II e III. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

31. O bom assessor de imprensa é aquele que 

A) trata a todos os veículos de comunicação 
(independentemente de sua linha editorial) e 

todos os jornalistas do mesmo jeito, para evitar 
acusações tanto de favorecimento da informação 
quanto de criação de notícias prêt-à-porter. 

B) sugere ao assessorado que fale à imprensa 
sempre utilizando jargões e termos técnicos, a 
fim de que possa criar uma boa imagem de si 
diante da imprensa, principalmente quando 

atende jornalistas de rádio e de TV. 

C) pode assumir o papel de porta-voz da instituição 
por ele assessorada em determinadas situações, 
ainda que isso não deva ser algo recorrente a 
ponto de se tornar um procedimento profissional 

padrão. 

D) sempre ouve, antes da redação e divulgação de 
qualquer release, o maior número possível de 
pessoas e instituições, conforme aponta o atual 
Código de Ética dos Jornalistas, aprovado em 
2007. 

 

32. Algumas das teorias mais recentes sobre o 

papel da Comunicação e da Cultura na 
contemporaneidade estão diretamente ligadas às 
ideias de pensadores latino-americanos como Néstor 
García-Canclini e Guillermo Orozco. Dentre as 
alternativas abaixo, escolha aquela cujo enunciado 
sintetiza o pensamento latino-americano sobre a 

Comunicação. 

A) Os meios de comunicação de massa, por serem 
fundamentais como Aparelhos Ideológicos de 
Estado (conforme proposto pelo italiano Antonio 
Gramsci), acabam por limitar a capacidade de 
escolha dos indivíduos. 

B) A noção de recepção é percebida como um 
processo ativo e que pode ser analisado também 
à luz dos processos designados pelo espanhol 
Jesús Martín-Barbero como “mediações”. 

C) Os meios de comunicação e de entretenimento 
produzem um simulacro da realidade, conforme 
denuncia o francês Jean Baudrillard, criando a 

ilusão de uma atividade crítica por parte da 
recepção. 

D) As mensagens midiáticas emitidas devem ser 
analisadas pelo pesquisador em Comunicação, 
com base na semiologia do suiço Ferdinand de 
Saussure e na semiótica do norte-americano 
Charles Peirce. 

 

33. Em seu livro Jornalismo Econômico (1996), o 
jornalista e professor Bernardo Kucinski afirma que 
as agências de notícias “sempre foram o veículo 
principal de disseminação da informação econômica 

em escala mundial” e, mais adiante, que “a história 
das grandes agências coincide com a própria história 
dos impérios econômicos”. Tais passagens da obra de 
Kucinski nos levam a considerar que existe uma 

A) tendencial padronização político-ideológica no 
noticiário econômico de grandes agências de 
notícias, como Reuters, United Press (UP) e 

Associated Press (AP). 

B) ampla liberdade de informação econômica, uma 
vez que a maioria dos jornais brasileiros têm 
contratos com várias agências de notícias ao 
mesmo tempo, como Tass e EFE. 

C) forte discriminação negativa das agências 
noticiosas em relação a instituições financeiras 

sérias, como BM&FBOVESPA, NYSE e NASDAQ. 

D) queda efetiva na importância das tradicionais 
agências de notícias na contemporaneidade, 
exemplificada pela interrupção da circulação do 
jornal Gazeta Mercantil em 2012. 
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34. Vários autores, como Antônio Fausto Neto e 

Eliseo Verón, apontam para a existência de um 
fenômeno recente na história da humanidade, 
chamado “midiatização da sociedade”. Tal fenômeno 
é caracterizado  

A) pelo impacto do advento da invenção da 
imprensa por Johann Gutenberg. 

B) pelo crescimento exponencial da população 
mundial ao longo do século XX. 

C) pela expansão da cultura de massa no período 
do pós-II Guerra Mundial. 

D) pelo acesso crescente dos indivíduos às 
tecnologias de informação. 

 

35. No campo do jornalismo, a expressão 

“pirâmide deitada” implica 

A) que o trabalho jornalístico se tornou mais fácil, 
pois o repórter passa muito tempo à frente do 
computador coletando dados, o que gera a 

figura contemporânea do “jornalista sentado”. 

B) que existe um novo jargão do campo 
jornalístico, que é equivalente a “acidente 
improvável”, como a queda de um avião logo ao 
levantar voo, por exemplo. 

C) que o texto jornalístico deve buscar oferecer 
links, recursos digitais, infografias e matérias 

relacionadas ao assunto para o leitor poder se 
aprofundar. 

D) que a expressão “pirâmide invertida” se tornou 
obsoleta nos meios jornalísticos de modo geral e 

independentemente do tipo de veículo ao qual 
nos referimos. 

 

36. Um candidato a cargo público eletivo é 
orientado por seus assessores a reorientar sua 
plataforma eleitoral e dar ênfase a uma temática que 
vem mobilizando a opinião pública através de várias 
notícias divulgadas recentemente pela imprensa. A 

perspectiva teórica que melhor explica o fato 
relatado é a 

A) teoria da agulha hipodérmica, proposta por 
Mauro Wolf. 

B) hipótese do agenda-setting, de Donald Shaw e 
Maxwell McCombs. 

C) teoria do multistep flow of communication, de 

Paul Lazarsfeld e Harold Lasswell. 

D) hipótese da modernidade líquida, proposta por 
Zygmunt Bauman. 

 

 

 

37. Um debate que vem se acirrando nos últimos 

tempos, também no campo do Jornalismo, é o 
referente à noção de “pós-verdade”, ou seja, ao fato 
de que determinados acontecimentos 
deliberadamente falsos são disseminados como 
sendo verdadeiros, reforçando as opiniões daqueles 
que neles creem. Um exemplo disso encontramos no 

livro Adeus à Verdade (2009), no qual o filósofo 
italiano Gianni Vattimo lembra que a guerra ao 
Iraque (2002-2003) foi pautada em uma mentira 
divulgada por George Bush (então presidente dos 
Estados Unidos) e Tony Blair (então primeiro-
ministro britânico): a de que Saddam Hussein (então 

presidente do Iraque) possuiria armas de destruição 
em massa em seu poder (o que não foi confirmado). 
A partir de tudo isso, é correto afirmar que 

A) a Internet, paradoxalmente, é tanto o espaço no 
qual as “pós-verdades” mais circulam quanto o 

espaço no qual o jornalista pode tentar melhor 
se informar sobre a veracidade delas. 

B) os meios de comunicação devem repensar várias 
de suas rotinas produtivas, deixando de dar 
espaço para as notícias políticas, já que todas 
elas tendem contemporaneamente a ser “pós-
verdades”.  

C) o atual jornalista deve se tornar cada vez mais 
independente, trabalhando sozinho e sem fontes 

e auxiliares, para uma melhor e mais apurada 
checagem das informações que chegam até ele. 

D) as assessorias de comunicação podem se 
beneficiar diretamente do expediente da “pós-
verdade”, desde que isso implique a satisfação 
ética do(s) seu(s) assessorado(s). 

 

38. Vivemos um tempo em que estamos cada vez 
mais cercados daquilo que o historiador Daniel 
Boorstin classificou, na obra The Image (1961), de 
“pseudoeventos”, ou seja, de acontecimentos 
planejados, não espontâneos, feitos para serem 

reverberados pelos meios de comunicação de massa, 
preferencialmente pela imprensa. Assinale a opção 
que corresponde a um fato que NÃO se encaixa no 
conceito proposto por Boorstin. 

A) Um atentado terrorista em frente a um hotel 
lotado de turistas em Paris. 

B) Um reality show no qual pessoas ficam 

confinadas em uma casa. 

C) Um debate televisivo entre candidatos à 
presidência da República no Brasil. 

D) Um terremoto de grandes proporções que atinge 
parte da América do Sul. 
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39. O jornalismo de revista tem sobrevivido às 

novas tendências de comunicação de massa, ainda 
que tenham ocorrido várias mudanças nos últimos 
anos; por exemplo, a norte-americana Newsweek e a 
brasileira Capricho migraram para a Internet, 
enquanto a versão brasileira da Playboy deixou de 
ser publicada pela Editora Abril. Tais mudanças são 

indicativas  

A) dos custos decorrentes do preço do papel, o que 
torna uma revista impressa em papel couchê 
geralmente mais cara, ainda que suas tiragens 
de vendas estivessem aumentando 
exponencialmente nos 10 últimos anos, assim 

como tem ocorrido com o mercado editorial de 
livros no Brasil. 

B) da mudança do perfil de consumo dos leitores, 
que têm preferido acessar informações e notícias 

através de sites, blogs e mídias sociais, o que 
releva a necessidade de os jornalistas 
revisitarem suas práticas e rotinas produtivas, 

bem como a qualidade dos produtos finais que 
ofertam no sistema midiático. 

C) da troca de linhas editoriais dessas e de outras 
revistas, que vêm percebendo um esgotamento 
tendencial das pautas que interessam aos 
leitores, que buscam novidades em outros 
espaços da Internet, tentando romper cada vez 

mais com a “bolha informativa” na qual eles se 
inserem cotidianamente. 

D) das novas práticas dos personagens e fontes 
jornalísticas, que têm adotado cada vez mais o 
uso de mídias sociais digitais para falarem 
diretamente com seu público, o que tem 

esvaziado os conteúdos das reportagens e 
entrevistas feitas pelos jornalistas, que se veem 
sem personagens para a redação de seus textos. 

 

40. Uma tendência do jornalismo contemporâneo é 
a preparação de conteúdos buscando a feitura de 

publicações multiplataforma. Atente ao que se diz a 
esse respeito: 

I. É importante que os conteúdos jornalísticos 
produzidos se adequem a vários suportes. 

II. Essas possibilidades caracterizam a chamada 
terceira geração do jornalismo na Internet. 

III. A multimidialidade, pensada como combinação 
de linguagens, surge com a Internet. 

IV. É secundária uma maior preocupação com o 
projeto gráfico de um produto multimídia. 

Está correto o que se afirma somente em 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) III e IV. 

D) I e IV. 

41. Um conceito recorrente nas discussões acerca 

da comunicação e do jornalismo contemporâneo é a 
noção de ubiquidade, quer seja dos meios de 
comunicação quer seja dos seus usuários. Em relação 
às discussões sobre esse tema, é INCORRETO 
afirmar que 

A) o jornalismo cidadão pode ser considerado como 

sendo a prática do indivíduo poder registrar e 
narrar fatos a sua volta graças aos dispositivos 
móveis. 

B) o jornalismo-drone tende a violar certas 
fronteiras da privacidade pessoal, se não for 
exercido de um modo ético e adequado pelos 

profissionais de imprensa. 

C) o muckraking journalism surge na virada do 
século com as práticas advindas do 

ciberjornalismo e com a miniaturização dos 
meios de registro de voz e imagem. 

D) o jornalismo de dados e a prática do Big Data 
implicam grandes quantidades de informações 

que devem ser processadas no menor tempo 
possível. 

 

42. Um conceito clássico em Sociologia é o de 
“profecia autorrealizável” (self-fulfiling prophecy), 
proposto por Robert K. Merton em fins dos anos 
1940. Segundo ele, uma profecia autorrealizável é 
uma definição falsa de uma situação que suscita um 

novo comportamento, o qual faz com que a 
concepção originariamente falsa se torne 
posteriormente verdadeira. Em suma: algo é falso ou 
improvável, mas determinadas ações humanas fazem 

com que isso se torne possível e, consequentemente, 
realizável, portanto, “verdadeiro”. Por vezes, na área 
do jornalismo econômico, pode ocorrer tal situação. É 

o que ocorre quando, na imprensa, saem os 
seguintes tipos de informação: 

I. especulação sobre a falta de uma determinada 
commoditie no mercado; 

II. anúncio de um novo pacote econômico do 
governo federal; 

III. troca do presidente do Banco Central no meio 
de um mandato; 

IV. notícia de que um banco pode falir em algumas 
semanas. 

Estão corretas somente as complementações 

contidas em 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) III e IV. 

D) I e IV. 
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43. Atente ao seguinte enunciado: “No âmbito do 

impresso, o título jornalístico _______ do texto que 
acompanha”. 

Assinale a única opção que NÃO completa 
corretamente a lacuna do enunciado acima. 

A) deve ser extraído ipsis litteris 

B) logicamente é o início 

C) é uma chave para a compreensão 

D) pode ser entendido como um ‘superlide’ 

 

44. O advento da Internet modificou parte das 

rotinas profissionais dos jornalistas e assessores de 
imprensa. A partir dessa constatação em relação ao 
trabalho das assessorias de imprensa na Internet, é 

INCORRETO afirmar que 

A) o uso de redes sociais por uma assessoria de 
imprensa deve ser proporcional à sua 

capacidade de monitoramento e atualização dos 
dados obtidos. 

B) é desnecessário que uma assessoria de 
imprensa acompanhe os stakeholders, já que 
muitos deles tendem a ser ou ter, na verdade, 
perfis fakes nas redes sociais. 

C) se deve evitar a oferta de releases em formatos 
como “.PDF”, “.DOC” e afins para download, pois 
tal prática tende a retardar o processo produtivo 
do jornalista. 

D) o uso de áreas fechadas, que solicitam login e 
senha para criação de contas pessoais, pode vir 
a desestimular os jornalistas no uso cotidiano 

desse espaço. 

 

45. Em relação às rotinas e práticas profissionais 
de uma assessoria de imprensa ou de comunicação, 
assinale a afirmação verdadeira. 

A) Todo porta-voz é fonte e toda fonte é porta-voz, 

e assim, do ponto de vista lógico, ambos 
significam a mesma coisa para o jornalismo, 
dentro da lógica das redações e assessorias. 

B) É ideal que um assessor de imprensa trabalhe 
simultaneamente numa redação jornalística, 
para facilitar o trânsito de informações entre as 
duas instituições para as quais trabalha. 

C) Um assessorado deve ter pelo menos algumas 

noções básicas de comunicação corporal e 
gestual, as quais podem ser obtidas através de 
um media training eficiente. 

D) Não há necessidade de que um assessorado se 
planeje para uma entrevista com a imprensa, 

pois a espontaneidade é um fator determinante 
na construção de sua imagem. 

 

46. Alguns autores, como Pery Cotta (Jornalismo: 

teoria e prática, 2005), argumentam que algumas 
raízes “genéticas” do texto jornalístico estão 
presentes na Arte Retórica, de Aristóteles. O filósofo 
grego, por exemplo, fala daquilo que chama de 
“exórdio” como sendo o começo do discurso, no qual 
o orador deve expressar logo de entrada o que 

pretende dizer e apresenta o seu plano ao público. 
Os componentes do texto jornalístico que equivalem 
lógica e estruturalmente ao exórdio são 

A) entretítulo e desfecho do texto. 

B) título e lide. 

C) foto e legenda. 

D) serviço e calhau. 

 

47. No livro Jornalismo de TV (2010), as autoras 
Luciana Bistane e Luciane Bacellar afirmam que, na 
TV, a reportagem não precisa ter início com o lide, 
pois ele está na “cabeça”. Dentro do jargão 

telejornalístico, dizer que o lide está na “cabeça” 
significa dizer que o lide está 

A) espalhado pela reportagem. 

B) no meio da reportagem. 

C) no fim da reportagem. 

D) no texto do apresentador. 

 

48. Você é jornalista de uma revista especializada 
em Economia e Finanças, neste ano de 2017, e 
recebe uma reportagem, vinda de uma agência de 

notícias internacional, que relembra que a dívida 
externa dos Estados Unidos em 31 de dezembro de 

2010, em dólares, “was approximately US$ 
59,090,000,000,000” (conforme o texto original da 
agência, em inglês). Isso significa que você deve 

A) sugerir essa informação em um infográfico, para 
facilitar a compreensão da informação por parte 
do leitor. 

B) colocar essa informação no título da matéria, 

pois seus números impressionam, apesar de ela 
ser relativamente antiga. 

C) redigir que a dívida externa dos EUA era de 59 
trilhões de dólares no final de 2010, ao traduzir 
essa informação. 

D) publicar a tradução dessa reportagem completa 

sem creditar ninguém, já que o material é de 

uma agência de notícias. 
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49. Leia atentamente o seguinte trecho extraído do 

livro Periodismo Integrado: convergencia de medios 
y reorganización de redacciones, de Ramón 
Salaverría e Samuel Negredo (2008): 

“Um processo multidimensional que, facilitado pela 
implantação generalizada das tecnologias digitais de 
telecomunicação, afeta o âmbito tecnológico, 

empresarial, profissional e editorial dos meios de 
comunicação, propiciando uma integração de 
ferramentas, espaços, métodos de trabalho e 
linguagens anteriormente desagregados, de forma 
que os jornalistas elaboram conteúdos que são 
distribuídos através de múltiplas plataformas, por 

meio de linguagens próprias a cada uma delas”. 

O trecho se refere ao conceito de 

A) marketing digital. 

B) convergência jornalística. 

C) narrativa transmídia. 

D) copyleft da informação. 

 

50. Nos anos 1990, uma determinada ferramenta 
surgiu e começou a mudar aos poucos a maneira 
como os usuários se relacionavam com as notícias na 
Internet, permitindo tempos depois uma maior 
personalização da experiência da leitura. O recurso 
em pauta é denominado 

A) Push. 

B) Flash. 

C) Pull. 

D) Whatsapp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


