
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS 
EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

COR BRANCA 
FRASE: Branco é a cor da paz. 
(Transcrever para o cartão de resposta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
          TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL 

INFORMAÇÕES GERAIS 

TEMPO 

NÃO SERÁ PERMITIDO 

 4h30min é o tempo disponível para a realização da 
prova, já incluindo o tempo para a marcação da 
folha de respostas da prova objetiva e da prova 
discursiva. 

 90min após o início da prova será possível retirar-
se da sala, sem levar o caderno de prova. 

 30min antes do término do período de prova será 
possível retirar-se da sala levando o caderno de 
prova. 

Além deste caderno de prova de COR BRANCA, 
contendo sessenta questões e uma prova discursiva, 
você receberá do fiscal de sala: 
 

 uma folha destinada às respostas das questões 
objetivas; e 

 um caderno de texto definitivo destinado à questão 
discursiva. 

 qualquer tipo de comunicação entre os candidatos; 

 levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de 
sala; 

 portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, netbook, palmtop, 
receptor, gravador, telefone celular, máquina 
fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, controle de 
alarme de carro, pendrive, fones de ouvido, Ipad, Ipod, 
Iphone etc., bem como relógio de qualquer espécie, 
óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, 
tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, 
lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer espécie; 

 usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala. 
 

 Verifique se a cor deste caderno de prova coincide com a 
registrada no cabeçalho de cada página. Caso contrário, notifique 
imediatamente o fiscal da sala, para que sejam tomadas as 
devidas providências. 

 Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de 
inscrição e documento de identidade e leia atentamente as 
instruções para preencher a folha de respostas. 

 Assine seu nome, no espaço reservado, com caneta esferográfica 
transparente de cor azul ou preta. 

 Marque sua cor de prova em sua folha de respostas. A ausência 
de registro desse fato acarretará na eliminação do candidato, não 
cabendo reclamações posteriores nesse sentido. 

 Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas 
por erro do candidato. 

 Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas folhas 
de respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em 
consideração apenas as marcações realizadas na folha de 
respostas. 

 O IDECAN realizará identificação datiloscópica de todos os 
candidatos. A identificação datiloscópica compreenderá a coleta 
das impressões digitais dos candidatos. O IDECAN poderá ainda 
realizar outros procedimentos de identificação, visando, 
também, à segurança do certame.  

 Ao terminar a prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, 
entregar as folhas de respostas devidamente preenchidas e 
assinadas ao fiscal da sala. O candidato que descumprir a regra 
de entrega de tais documentos será ELIMINADO. 

 Durante a realização das provas, o envelope de segurança com os 
equipamentos e materiais não permitidos deverá ser colocado 
embaixo ou ao lado da carteira/cadeira utilizada pelo candidato, 
permanecendo lacrado durante toda a realização das provas e 
somente poderá ser aberto no ambiente externo do local de 
provas. 

 Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos, 
após entregarem ao fiscal de aplicação os documentos que serão 
utilizados na correção das provas. Caso algum desses candidatos 
insista em sair do local de aplicação antes de autorizado pelo 
fiscal de aplicação, deverá assinar termo desistindo do Concurso 
e, caso se negue, será lavrado Termo de Ocorrência, 
testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de 
aplicação da sala e pelo Coordenador da unidade de provas. 

 

SUA PROVA 
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 Há um país onde, diferentemente do que ocorre no Brasil, a 
justiça processa ex-presidentes conservadores, os condena 
por desvio de verbas e manda-os para a prisão. Onde direita, 
extrema direita e protestantes fundamentalistas se 
consideram traídos por Donald Trump. Onde, em vez de 
questionar um acordo de desarmamento nuclear, como 
aquele feito com o Irã, ou um tratado de mísseis de médio 
alcance, como com a Rússia, o presidente dos Estados 
Unidos parece querer resolver um conflito que nenhum de 
seus predecessores conseguiu desatar. Incluindo o último, 
ainda que Nobel da Paz. 
 Sem dúvida isso está acontecendo no Extremo Oriente. Sem 
dúvida essa coisa é muito complicada para assumir uma 
posição no grande relato maniqueísta que molda e distorce 
nossa visão do mundo. No entanto, como a situação global é 
bastante sombria, o discurso voluntarista e otimista do 
presidente sul-coreano, Moon Jae-in, não deveria ter passado 
despercebido. Em 26 de setembro, diante da Assembleia-
Geral das Nações Unidas, ele lançou: “Um milagre aconteceu 
na Península da Coreia.” 
 Um milagre? Uma reviravolta completa, pelo menos. Ninguém 
se esqueceu da enxurrada de tuítes enraivecidos trocados há 
apenas um ano por Trump e o presidente norte-coreano – 
“fogo e fúria”, o “grande botão” nuclear etc. A ex-embaixadora 
dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Nikki Haley, acaba 
de confessar que, em 2 de setembro de 2017, para pressionar 
Pequim a agir junto à sua vizinha e aliada, ela acenou para 
sua contraparte chinesa com a ameaça de uma invasão norte-
americana da Coreia do Norte. Agora, Trump saúda a 
“coragem” do presidente Kim Jung-un, “um amigo”. E, durante 
um encontro republicano, ele até fingiu sentir “amor” por ele! 
 Os coreanos do Norte e do Sul avançam numa marcha 
forçada, aproveitando o alinhamento das estrelas: a direita 
sul-coreana está em frangalhos; o regime de Pyongyang 
finalmente parece favorecer o desenvolvimento econômico do 
país; vilipendiada pelos democratas e pelos meios de 
comunicação norte-americanos por causa de sua 
reaproximação, considerada imprudente, com a Coreia do 
Norte, a Casa Branca não vai admitir de bom grado que o 
maestro autoproclamado da “arte do acordo” foi enganado por 
um velhaco maior que ele. Seja como for, se os Estados 
Unidos decidissem retornar ao “fogo e fúria”, a rápida 
deterioração de suas relações com Pequim e Moscou 
praticamente impediria que a Rússia e a China os 
acompanhassem mais uma vez. 
 Nesse quadro geral, o desarmamento nuclear da Coreia não 
deve se tornar um pré-requisito para a realização de outros 
aspectos da negociação: suspensão de manobras militares de 
ambos os lados, levantamento de sanções econômicas, 
tratado de paz. Porque Pyongyang nunca vai desistir de seu 
seguro de vida sem garantias fortes: Trump não é eterno, nem 
a clemência de seus sentimentos… Outro motivo, ainda que 
paradoxal, para ser otimista quanto a um acordo nos próximos 
meses sobre um conflito que já dura três quartos de século. 

(Serge Halimi. Le Monde Diplomatique. 
5 de novembro de 2018.)   

1. A respeito das ideias do texto, analise as afirmativas a seguir: 
 

I. O cenário em que a aproximação das duas Coreias e a 
aproximação da Coreia do Norte com os Estados Unidos 
ocorrem decorre de um conjunto de fatores apresentados no 
texto como interligados, sem os quais dificilmente se daria. 

II. O texto permite inferir que a posição de Donald Trump em 
relação à Coreia do Norte é estrategicamente fingida, 
constituindo uma reviravolta vista falsamente como milagrosa. 

III. O texto critica a falta de ação de Barack Obama em relação à 
Coreia do Norte, malgrado ter ele recebido um Nobel da Paz. 

 

   Assinale 
A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
E) se nenhuma afirmativa estiver correta. 
 

 

2. “Agora, Trump saúda a ‘coragem’ do presidente Kim Jung-un, 
‘um amigo’. E, durante um encontro republicano, ele até fingiu 
sentir ‘amor’ por ele!” (linhas 29 a 31) 
 

O emprego das aspas no trecho acima se justifica 
 

A) por se tratar de citações diretas da fala de Donald Trump. 
B) pela alteração de sentido que se pretende em relação ao sentido 

original das palavras. 
C) pela intenção de intensificar o sentido das palavras em que elas 

foram empregadas. 
D) por se tratar de termos de carga subjetiva, inadequados em 

contexto de relações internacionais. 
E) por revelar que a intenção do texto é empregar tais termos como 

metáforas. 
 

 

3. “Seja como for, se os Estados Unidos decidissem retornar ao 
‘fogo e fúria’, a rápida deterioração de suas relações com 
Pequim e Moscou praticamente impediria que a Rússia e a 
China os acompanhassem mais uma vez.” (linhas 41 a 45) 
 

  Em relação ao período acima, analise as afirmativas a seguir: 
 

I. No trecho, o verbo decidissem admite que seja flexionado 
também no singular. 

II. Ocorre relação de atinência entre as cidades indicadas e os 
países elencados, respectivamente. 

III. O como do período se classifica como conjunção subordinativa 
comparativa.  
 

  Assinale 
 

A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
E) se nenhuma afirmativa estiver correta. 
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4. Assinale a alternativa em que o termo indicado não exerça 
função sintática idêntica à de do que ocorre no Brasil (linha 
1). 

 

A) de médio alcance (linhas 7 e 8) 
B) de uma invasão norte-americana (linhas 28 e 29) 
C) da Coreia do Norte (linha 29) 
D) por ele (linha 31) 
E) com a Coreia do Norte (linhas 38 e 39) 
 

 

5. “Os coreanos do Norte e do Sul avançam numa marcha 
forçada, aproveitando o alinhamento das estrelas: a direita 
sul-coreana está em frangalhos; o regime de Pyongyang 
finalmente parece favorecer o desenvolvimento econômico 
do país...” (linhas 32 a 36) 
 

O trecho após os dois pontos, no período acima, em relação 
ao trecho anterior, estabelece uma relação de 

 

A) enumeração. 
B) exemplificação. 
C) explicitação. 
D) explicação.  
E) contradição. 
 

 

6. “Ninguém se esqueceu da enxurrada de tuítes enraivecidos 
trocados há apenas um ano por Trump e o presidente norte-
coreano – ‘fogo e fúria’, o ‘grande botão’ nuclear etc.” (linhas 
21 a 24) 
 

A respeito do período acima, analise as seguintes afirmativas: 
 

I. O SE se classifica como pronome reflexivo. 
II. A retirada do SE do período não provoca alteração de sentido 

nem constitui inadequação à norma culta. 
III. A posição do SE no período poderia ser enclítica, sem 

constituir violação à norma culta da língua. 
 

    Assinale 
 

A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
D) se nenhuma afirmativa estiver correta. 
E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
 

 

7. “Há um país onde, diferentemente do que ocorre no Brasil, 
a justiça processa ex-presidentes conservadores, os 
condena por desvio de verbas e manda-os para a prisão.” 
(linhas 1 a 3) 
 

      A respeito do período acima, analise as afirmativas a seguir: 
 

I. Há, no período, dois pronomes relativos. 
II. Não há pronome demonstrativo no período. 
III. Não há paralelismo entre as opções de colocação pronominal 

nas duas últimas orações. 
 

Assinale 
 

A) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
B) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
C) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
E) se nenhuma afirmativa estiver correta. 

8. No que tange à clareza dos textos oficiais, com base no que 
orienta o Manual de redação da Presidência da República, não 
é correto afirmar que 

 
A) se pode definir como claro aquele texto que possibilita imediata 

compreensão pelo leitor. No entanto, a clareza não é algo que 
se atinja por si só: ela depende estritamente das demais 
características da redação oficial. 

B) o esforço de ser conciso atende, basicamente, ao princípio de 
economia linguística, à mencionada fórmula de empregar o 
mínimo de palavras para informar o máximo. Não se deve de 
forma alguma entendê-la como economia de pensamento, isto 
é, não se devem eliminar passagens substanciais do texto no 
afã de reduzi-lo em tamanho. Trata-se exclusivamente de cortar 
palavras inúteis, redundâncias, passagens que nada 
acrescentem ao que já foi dito. 

C) para ela concorrem também a impessoalidade, que evita a 
duplicidade de interpretações que poderia decorrer de um 
tratamento personalista dado ao texto; e o uso do padrão culto 
de linguagem, em princípio, de entendimento geral e por 
definição avesso a vocábulos de circulação restrita, como a gíria 
e o jargão. 

D) na revisão de um expediente, deve-se avaliar se ele será de fácil 
compreensão por seu destinatário. O objetivo é levar o 
destinatário a pesquisar o sentido que foi dado ao texto por 
terceiros, uma vez que quem o produz não tem condições de 
explicitar todas as ideias, por se tratar de assuntos sempre 
técnicos, que exigem linguagem própria. 

E) a revisão atenta exige, necessariamente, tempo. A pressa com 
que são elaboradas certas comunicações quase sempre 
compromete sua clareza. Não se deve proceder à redação de 
um texto que não seja seguida por sua revisão. Evite-se, pois, o 
atraso, com sua indesejável repercussão no redigir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL - BRANCA 
 

  

~ 4 ~ 

 

 

Texto para as questões 9 e 10 

 

9. A respeito da leitura da tirinha, analise as afirmativas a seguir: 
 

I. A fala do segundo quadro mantém relação semântica direta 
com a fala do primeiro, mas não sintática. 

II. A terceira fala permite inferir que são muitas pessoas pobres 
de espírito no mundo. 

III. A frase do terceiro quadrinho é interjetiva. 
 

     Assinale 
 

A) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
B) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
C) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
D) se nenhuma afirmativa estiver correta. 
E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
 

 

10. No último quadrinho, o uso do diminutivo ocorre, 
semanticamente, para 
 

A) indicar diminuição do tamanho. 
B) tratar o mundo com carinho. 
C) indicar um tom pejorativo. 
D) atribuir intensidade à fala. 
E) indicar a grandeza do personagem frente ao mundo. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
11. Observe a sequência a seguir e assinale a resposta correta a 

respeito do termo alfanumérico que ocupa a milésima posição. 
 

I D E C A N 2 0 1 9 I D E C A N 2 0 1 9 I D E C A N 2 0 1 9... 
 

A) É um número par. 
B) É um número ímpar. 
C) É uma vogal. 
D) É uma consoante. 
E) É o número zero. 
 

 

12. Considerando os algarismos 1, 2, 3, 5, 7 e 9, quantos números 
pares podem-se formar com 5 algarismos diferentes? 
 

A) 720. 
B) 120. 
C) 240. 
D) 1. 
E) 0. 

 

13. Levi faz parte de um grupo de alunos que disputa as 
Olimpíadas de Matemática do colégio juntamente com mais 36 
colegas. Com relação a esse grupo de alunos, é correto 
afirmar que 

 

A) pelo menos 3 alunos tirarão a nota máxima na prova das 
Olimpíadas. 

B) somente 5 alunos fazem aniversário no mesmo mês. 
C) pelo menos 4 alunos fazem aniversário no mesmo mês. 
D) pelo menos 2 alunos fazem aniversário na mesma data. 
E) certamente 5 alunos fazem aniversário no mesmo mês.. 

 

 

14. Os valores de x e y que resolvem o sistema linear a seguir são, 
respectivamente, o primeiro e o sexto termos de uma 
progressão geométrica. Nesse caso, qual é a razão dessa 
progressão geométrica? 

                                                                                                          
A) 1. 
B) 3. 
C) 1/2. 
D) 1/3. 
E) 81. 

 

 

15. Papai Noel existe. Na noite de Natal, passou por um 
determinado condomínio com 5 casas e deixou 1 presente 
para cada criança que lá estava. Foi deixando os presentes na 
seguinte ordem:  
 

• na 1ª casa deixou 3 presentes;  
• na 2ª casa não se sabe quantos presentes foram deixados;  
• na 3ª casa deixou 2 presentes;  
• na 4ª casa deixou a metade dos presentes que carregava ao 

entrar nela;  
• na 5ª casa deixou 3 presentes, e acabaram todos os presentes 

que ele carregava ao entrar no condomínio.  
 

Sabendo que ele chegou ao condomínio com 11 presentes, 
quantas crianças estavam na 2ª casa? 

 

A) 0. 
B) 1. 
C) 2. 
D) 3. 
E) 4. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

16. No contexto da segurança da informação, analise os itens a 
seguir: 

 

I. Malware que tem como finalidade armazenar tudo o que é 
digitado pelo usuário, objetivando capturar informações 
sigilosas como senhas de acesso ou números de cartões de 
crédito. 

II. Malware normalmente recebido como um “presente”, que, 
além de executar as funções para as quais foi projetado, 
também executa funções danosas sem conhecimento do 
usuário. 

III. É um tipo de fraude em que uma pessoa tenta persuadir a 
vítima para que forneça informações sigilosas, como senhas 
de banco etc. 

 

     As definições acima se referem, respectivamente, a 
 

A) Keylogger, Hacker, Phishing. 
B) Phishing, Engenharia Social, Cavalo de Troia. 
C) Keylogger, Cavalo de Troia, Engenharia Social.  
D) Vírus, Cavalo de Troia, Engenharia Social. 
E) Cavalo de Troia, Screenlogger, Vírus. 
 
 
17. Lucas está cursando o último ano de graduação em arquitetura 

e, para a elaboração do TCC - Trabalho de Conclusão de 
Curso, escolheu o editor de texto Microsoft Word 2016 
(configuração padrão – idioma português Brasil). O trabalho 
está sendo digitado em dois idiomas, e, para a correção 
ortográfica do texto, Lucas utiliza o recurso de revisão 
ortográfica do Word.  
 
Assinale a alternativa que descreva uma das maneiras de 
utilização da ferramenta de correção ortográfica. 

 
A) selecionar o texto cuja revisão ortográfica deseja realizar; em 

seguida, na guia Design, clicar em Idioma e, em seguida, clicar 
em Definir Idioma de Revisão de Texto; selecionar o idioma 
desejado e clicar em OK 

B) selecionar o texto cuja revisão ortográfica deseja realizar; em 
seguida, na guia Correspondência, clicar em Idioma e, em 
seguida, clicar em Definir Idioma de Revisão de Texto; 
selecionar o idioma desejado e clicar em OK 

C) selecionar o texto cuja revisão ortográfica deseja realizar; em 
seguida, na guia Revisão, no grupo Idioma, clicar em Idioma 
e, em seguida, clicar em Definir Idioma de Revisão de Texto; 
selecionar o idioma desejado e clicar em OK 

D) selecionar o texto cuja revisão ortográfica deseja realizar; em 
seguida, na guia Ajuda, no grupo Idioma, clicar em Idioma e, 
em seguida, clicar em Definir Idioma de Revisão de Texto; 
selecionar o idioma desejado e clicar em OK 

E) selecionar o texto cuja revisão ortográfica deseja realizar; em 
seguida, na guia Revisão; e, em seguida, clicar em Definir 
Idioma de Revisão de Texto e clicar em OK 

 
 
 

18. Silvia, gerente financeira de uma indústria de roupas 
femininas, costuma utilizar o Navegador Google Chrome para 
acessar a Internet. Um dia, ela precisou acessar o site de um 
fornecedor e, ao clicar no link de acesso ao referido site, outro 
navegador foi acionado. Daí se conclui que o navegador 
configurado como padrão no Windows não é o Google 
Chrome.  
 

Uma das maneiras que Silvia tem para configurar o navegador 
de sua preferência como padrão no Sistema Operacional 
Microsoft Windows 10 (configuração padrão – idioma 
português Brasil) é o que está descrito numa das alternativas 
a seguir. Assinale-a. 

 

A) No menu Iniciar, selecionar Configurações; em seguida, 
selecionar a opção Aplicativos e depois Aplicativos Padrão. 
Clicar em Navegador Web e selecionar o navegador de sua 
preferência. 

B) No menu Iniciar, selecionar Configurações; em seguida, 
selecionar a opção Personalização e depois Aplicativos 
Padrão. Clicar em Navegador Web e selecionar o navegador 
de sua preferência. 

C) No menu Iniciar, selecionar Explorador de Arquivos; em 
seguida, selecionar a opção Configurações e depois 
Aplicativos. Clicar em Aplicativos Padrão e selecionar o 
navegador de sua preferência. 

D) Na Barra de Ferramentas, selecionar Configurações; em 
seguida, selecionar a opção Aplicativos e depois 
Personalização. Clicar em Aplicativos Padrão e selecionar o 
navegador de sua preferência. 

E) Na Barra de Ferramentas, selecionar Configurações; em 
seguida, selecionar a opção Personalização e depois 
Aplicativos Padrão. Clicar em Navegador Web e selecionar o 
navegador de sua preferência. 

 
 

19. Denise, analista de sistemas em uma empresa de planos de 
saúde, está desenvolvendo uma apresentação para a reunião 
de planejamento estratégico da empresa. Utilizando o 
PowerPoint 2016 (configuração padrão – idioma português 
Brasil) em seu notebook com o sistema operacional Windows 
10, em determinado momento ela precisou capturar algumas 
imagens das telas do software em que está trabalhando. 
Existem diversas maneiras de realizar essa tarefa. A esse 
respeito, analise os itens a seguir:  
 

I. No Windows, em Menu iniciar, Acessórios do Windows, 
selecionar a Ferramenta de Captura. 

II. No PowerPoint, Guia Inserir, Grupo de Comandos Imagens, 
utilizar o comando Instantâneo. 

III. Utilizar a combinação de teclas CTRL + PrtScr. 
 

Assinale 
 

A) se apenas o item II estiver correto. 
B) se apenas os itens I e II estiverem corretos. 
C) se apenas o item III estiver correto. 
D) se todos os itens estiverem corretos. 
E) se nenhum item estiver correto. 
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20. A imagem acima refere-se a uma manchete publicada em um 
site de notícias da internet sobre um ataque de hackers ocorrido 
na Alemanha. Os hackers se aproveitam das vulnerabilidades 
de segurança da informação, utilizando vários tipos de malwares 
para auxiliá-los nos ataques. Entre os vários tipos de malwares, 
aquele que é capaz de se propagar automaticamente pelas 
redes, enviando cópias de si mesmo entre computadores, é 
conhecido como 

 
A) Spyware. 
B) Keylogger. 
C) Worm. 
D) Botnet. 
E) Hansomware. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 

21. Em 2018, o mundo acompanhou o drama do time de futebol 
juvenil Javalis Selvagens, presos em uma caverna na Tailândia. 
A respeito do evento, analise as afirmativas a seguir: 
 

I. Culminou no resgate de todos os membros do time, exceto um 
adolescente. 

II. Voluntários e especialistas de diversos países prestaram 
assistência direta ou indireta na operação de resgate. 

III. Culminou na morte de um mergulhador que auxiliava as equipes 
de resgate. 

 

Assinale 
 

A) se apenas a afirmativa I estiver correta. 
B) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
C) se apenas a afirmativa II estiver correta. 
D) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.  
E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
 

 

22. Em 2018, o México elegeu seu novo Presidente. A esse respeito, 
analise as afirmativas a seguir: 
 

I. Trata-se de López Obrador, candidato esquerdista. 
II. A eleição do Presidente de esquerda ocorre após décadas de 

dominação de políticos de centro-direita. 
III. O candidato venceu por uma ampla margem, em turno único, 

uma vez que, no México, não há segundo turno. 
 

  Assinale 
 

A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
B) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
C) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
D) se nenhuma afirmativa estiver correta. 
E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

23. Pintor, escultor e serigrafista brasileiro radicado nos Estados 
Unidos, seu trabalho combina elementos de cubismo, pop art 
e grafite. A descrição se refere a 
 

A) Lasar Segall. 
B) Robert Rey. 
C) Romero Britto. 
D) Vanderlei Cordeiro de Lima. 
E) Ruy Othake. 

 

 

24. Em relação à Crise da Dívida Soberana dos países da Zona 
do Euro, assinale a alternativa correta. 
 

A) Embora uma crise de dimensão internacional dificilmente 
possa ser atribuída a uma causa isolada, muitos economistas 
alegam que a política fiscal homogênea entre os países-
membros da Zona do Euro, aliada à moeda única, contribuiu 
para a crise.  

B) Entre as consequências políticas da crise, podem-se citar as 
eleições de José Sócrates (Portugal) e José Luís Zapatero 
(Espanha), ambas em 2011. 

C) Entre diversos aspectos controversos, pode-se listar o fato de 
que o Tratado de Maastricht da União Europeia contém 
provisões que questionam a legalidade de ajuda financeira 
(bailout) entre países-membros. 

D) Teve como epicentro a eleição do Partido Social Democrata 
do Chipre, que, consequentemente, cessou a utilização de 
operações com produtos derivativos que mascaravam a real 
situação fiscal daquele país. 

E) Níveis de endividamento extremamente elevados da Espanha 
são atribuídos ao fato de que a bolha no mercado imobiliário 
em anos anteriores fez com que o governo espanhol emitisse 
dívida de forma indiscriminada, sendo a maior parte desses 
títulos comprada pelo governo chinês.  

 
 

25. A respeito da lei de importunação sexual, sancionada no Brasil 
em fins de setembro de 2018, analise as afirmativas a seguir: 
 

I. Entra em vigor no mês em que a Lei Maria da Penha completa 
dez anos. 

II. A lei tipifica a conduta de importunação sexual como crime, 
antes prevista como contravenção penal somente. 

III. Na aplicação da lei, o fato de um homem passar 
voluntariamente a mão na perna de uma mulher sem o seu 
consentimento constitui crime punível com 1 a 5 anos de 
prisão. 
 

  Assinale 
 

A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
B) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
C) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
D) se nenhuma afirmativa estiver correta. 
E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
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26. A seguir estão listadas obras de José de Alencar, expoente do 
Romantismo brasileiro, à exceção de uma. Assinale-a. 
 

A) A moreninha. 
B) Lucíola. 
C) Iracema. 
D) Senhora. 
E) O Guarani. 
 

 

27. A respeito da construção de Brasília, analise as afirmativas a 
seguir: 
 

I. Seu projeto urbanístico foi resultado de um concurso 
promovido por Juscelino Kubitschek em 1956. 

II. O projeto é do arquiteto Lúcio Costa, que chamou Oscar 
Niemeyer e Burle Marx, respectivamente, para o projeto dos 
prédios e dos jardins. 

III. O projeto do Plano Piloto propunha dois eixos que se 
cruzariam, um para as obras públicas e outro para as 
residências. 

 

Assinale 
 

A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
B) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
C) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
D) se nenhuma afirmativa estiver correta. 
E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
 

 

28. A respeito do acidente em Mariana (MG) e seus impactos 
ambientais, assinale a afirmativa incorreta. 
 

A) Ocorreu em novembro de 2015, com o rompimento da 
barragem de Fundão, da mineradora Samarco. 

B) O rompimento da barragem gerou uma enxurrada de lama, 
que devastou o distrito de Bento Rodrigues. 

C) Na composição da lama liberada, estavam rejeitos de 
mineração, como óxido de ferro. 

D) A lama seguiu o curso do rio Doce, que deságua no Espírito 
Santo, vindo a afetar drasticamente a biologia marinha do 
local. 

E) A lama contém produtos que são altamente nocivos ao 
homem, podendo causar sua morte, com impacto maior do 
que ao ecossistema. 

 

 

29. A respeito do Fórum Econômico Mundial de Davos, assinale a 
afirmativa incorreta. 
 

A) Atualmente é um encontro anual que reúne cerca de três mil 
personalidades mundiais do mundo empresarial, da política e 
das finanças. 

B) Ocorre num centro de conferências numa pequena estância 
de esqui da Áustria. 

C) Teve início em 1917, com o objetivo de introduzir técnicas de 
gestão norte-americanas para melhorar o baixo desempenho 
das empresas europeias. 

D) A fim de contrariar a acusação de que Davos é um encontro 
de elites ricas, o Fórum endereça convites a instituições de 
caridade, ONGs e celebridades da música e do cinema. 

E) Tradicionalmente os presidentes dos Estados Unidos não 
participam, embora em 2018 o presidente Donald Trump tenha 
decidido aparecer. 

30. A respeito das Coreias do Sul e do Norte, é correto afirmar que 
elas foram separadas 
 

A) com o início da Guerra Fria, em 1948.  
B) em 1953, após o fim da Guerra da Coreia. 
C) com a ocupação do território coreano pelos americanos e 

soviéticos, em 1910. 
D) com a vitória, em 1950, do Japão sobre a China, que perdeu o 

domínio parcial sobre o território. 
E) com o Armistício de Panmumjom, que restabeleceu a paz na 

região entre japoneses e chineses. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

31. A respeito da ética e das condutas públicas, analise as 
afirmativas a seguir: 
 

I. Para fins de promoção dos princípios da administração 
pública, é permitido revelar o teor de medida política capaz de 
afetar o preço de mercadoria, inclusive antes da respectiva 
divulgação oficial. 

II. Negar publicidade aos atos oficiais não constitui ato de 
improbidade administrativa, mas é passível de 
responsabilização na esfera criminal. 

III. Concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente é ato de 
improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário. 
 

Assinale 
 

A) se apenas a afirmativa I estiver correta. 
B) se apenas a afirmativa II estiver correta. 
C) se apenas a afirmativa III estiver correta. 
D) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
E) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 

 
 

32. A respeito do regime disciplinar dos servidores públicos 
federais, assinale a afirmativa incorreta. 
 

A) A responsabilidade administrativa do servidor público será 
afastada no caso de absolvição criminal que negue a 
existência do fato ou sua autoria. 

B) Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo é dever 
do servidor público. 

C) Ao servidor público é proibido manter sob sua chefia imediata, 
em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou 
parente de qualquer grau. 

D) Ao servidor público é proibido retirar, sem prévia anuência da 
autoridade competente, qualquer documento ou objeto da 
repartição. 

E) É dever dos servidores públicos representar contra 
ilegalidade, omissão ou abuso de poder. 
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33. De acordo com a Lei Complementar 73/93, é correto afirmar 
que são membros da Advocacia-Geral da União 

 

A) apenas os Advogados da União e os Procuradores da 
Fazenda Nacional. 

B) apenas os Advogados da União e os Procuradores Federais. 
C) os Advogados da União, os Procuradores da Fazenda 

Nacional e os Assistentes Jurídicos, entre outros. 
D) os Assistentes Jurídicos, os Advogados da União e os 

Procuradores da República, entre outros. 
E) o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da 

República, entre outros. 
 
 
34. A Advocacia-Geral da União é o mais elevado órgão de 

assessoramento jurídico do Poder Executivo, submetido à 
direta, pessoal e imediata supervisão do Presidente da 
República. Nesse cenário, é correto afirmar que 
 

A) despachar com o Presidente da República e representar a 
União junto ao Supremo Tribunal Federal são atribuições do 
Advogado-Geral da União. 

B) o Advogado-Geral da União é nomeado pelo Presidente da 
República dentre integrantes da carreira, após a aprovação de 
seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado 
Federal, para mandato de dois anos, permitida a recondução. 

C) qualquer cidadão pode ocupar o cargo de Advogado-Geral da 
União, desde que seja maior de trinta anos e possua notável 
saber jurídico. 

D) o Advogado-Geral da União tem a atribuição de coordenar o 
estágio confirmatório dos integrantes das Carreiras da 
Advocacia-Geral da União. 

E) compete ao Advogado-Geral da União examinar previamente 
a legalidade dos contratos, acordos, ajustes e convênios que 
interessem ao Ministério da Fazenda, inclusive os referentes à 
dívida pública externa, e promover a respectiva rescisão por 
via administrativa ou judicial. 

 
 
35. De acordo com a Lei 13.146/2015, é assegurado à pessoa com 

deficiência que não possua meios para prover sua 
subsistência nem de tê-la provida por sua família o benefício 
mensal de 
 

A) um salário mínimo. 
B) uma bolsa família. 
C) meio salário mínimo. 
D) meia bolsa família. 
E) um auxílio transporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36. A respeito do controle da Administração Pública, analise as 
afirmativas a seguir: 
 

I. O Poder Legislativo, no exercício do controle externo da 
Administração Pública, conta com o auxílio dos Tribunais de 
Contas. 

II. O controle administrativo está restrito ao exame de legalidade, 
sendo vedada a revisão dos critérios de conveniência e 
oportunidade. 

III. O controle político ou administrativo também é exercido pelo 
Poder Judiciário quando, no exercício de sua função 
jurisdicional, aprecia a legalidade dos atos praticados pela 
Administração Pública. 
 

  Assinale  
 

A) se apenas a afirmativa I estiver correta. 
B) se apenas a afirmativa II estiver correta. 
C) se apenas a afirmativa III estiver correta. 
D) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
E) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 

 
 

37. No âmbito do direito administrativo, existem diversas 
prerrogativas conferidas ao Estado para fins de consecução 
do interesse público, como os chamados poderes 
administrativos. A esse respeito, assinale a alternativa correta. 
 

A) O poder regulamentar é uma mera prerrogativa, podendo não 
ser exercido pelo seu titular. 

B) O poder disciplinar implica a competência da autoridade 
administrativa para investigar e aplicar sanções penais.  

C) Os poderes administrativos estão sempre vinculados aos 
termos da lei, não comportando discricionariedade. 

D) A irrenunciabilidade é uma característica dos poderes 
administrativos. 

E) Os poderes administrativos, na clássica divisão proposta por 
Montesquieu, acabam se confundindo com os próprios 
Poderes do Estado. 
 

 
38. A respeito do processo administrativo no âmbito da 

Administração Pública Federal (Lei 9.784/99), assinale a 
alternativa correta. 
 

A) Considera-se órgão, nos termos da Lei 9.784/99, a unidade de 
atuação dotada de personalidade jurídica. 

B) As organizações e associações representativas, no tocante a 
direitos e interesses difusos, são legitimadas como 
interessados no processo administrativo. 

C) Considera-se entidade, nos termos da Lei 9.784/99, a unidade 
de atuação integrante da estrutura da Administração direta e 
da estrutura da Administração indireta. 

D) São capazes, para fins de processo administrativo, os maiores 
de dezesseis anos. 

E) Não pode ser objeto de delegação a decisão de recursos 
administrativos. 
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39. De acordo com a Lei 8.112/90, poderão ser instituídos, no 
âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, os 
seguintes incentivos funcionais: 

 

I. prêmios pela apresentação de ideias, inventos ou trabalhos que 
favoreçam o aumento de produtividade e a redução dos custos 
operacionais; 

II. concessão de medalhas, diplomas de honra ao mérito, 
condecoração e elogio; 

III. gratificação pecuniária pela prestação de serviço eleitoral 
relevante, 

 

     Analisando os itens acima, é correto afirmar que 
 

A) somente o item I está correto. 
B) somente o item II está correto. 
C) somente o item III está correto. 
D) somente os itens I e II estão corretos. 
E) todos os itens estão corretos. 
 

 

40. Para fins de aquisição de bens e serviços comuns, a Lei 
10.520/2002 prevê o chamado pregão, que poderá ser 
realizado na forma eletrônica. A respeito da fase externa dessa 
modalidade de licitação, assinale a afirmativa incorreta. 
 

A) O prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a 
partir da publicação do aviso, não será inferior a 8 (oito) dias 
úteis. 

B) Para julgamento e classificação das propostas, será adotado 
o critério de menor preço, observados os prazos máximos para 
fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros 
mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital.  

C) Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto 
ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente 
a respeito da sua aceitabilidade. 

D) Homologada a licitação pela autoridade competente, o 
adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo 
definido em edital. 

E) No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os 
das ofertas com preços até 25% (vinte e cinco por cento) 
superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e 
sucessivos, até a proclamação do vencedor. 

 

 

41. A respeito do habeas corpus e do habeas data, assinale a 
alternativa correta.  
 

A) Conceder-se-á habeas data para a retificação de dados, 
quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou 
administrativo.  

B) Não são gratuitas as ações de habeas corpus. 
C) O habeas data deve ser impetrado por partido político com 

representação no Congresso Nacional. 
D) O habeas corpus deve ser impetrado por partido político com 

representação no Congresso Nacional ou por organização 
sindical, entidade de classe ou associação legalmente 
constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em 
defesa dos interesses de seus membros ou associados. 

E) Qualquer cidadão é parte legítima para propor habeas data 
que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de 
entidade de que o Estado participe, à moralidade 
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e 
cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de 
custas judiciais e do ônus da sucumbência. 

42. Nos termos da Constituição Federal, é reconhecida a 
instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, 
assegurados: 

 

I. a legítima de defesa; 
II. a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a 

vida e os definidos como crimes hediondos; 
III. a soberania dos veredictos e o sigilo das votações. 

 

  Analisando os itens acima, é correto afirmar que 
 

A) somente o item I está correto. 
B) somente o item II está correto. 
C) somente o item III está correto. 
D) somente os itens I e II estão corretos. 
E) somente os itens II e III estão corretos. 

 

 

43. Segundo a Constituição Federal, é correto afirmar que a 
competência para legislar sobre propaganda comercial é 
 

A) privativa da União.  
B) privativa dos Estados e dos Municípios. 
C) concorrente entre União, Estados e Municípios. 
D) exclusiva da União e dos Estados. 
E) exclusiva dos Municípios. 

 
 

44. No rol dos direitos e garantias fundamentais, há previsão de 
que a lei regulará a individualização da pena, limitando 
democraticamente a liberdade dos condenados. Nesse 
contexto, assinale a alternativa que apresente a pena que não 
foi prevista expressamente na Constituição Federal. 
 

A) suspensão de direitos  
B) expulsão 
C) multa 
D) prestação social alternativa 
E) interdição de direitos 

 
 

45. Aos servidores públicos, a Constituição Federal assegura um 
regime de previdência de caráter contributivo e solidário, 
mediante contribuição do respectivo ente público, dos 
servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados 
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Nesse 
cenário, assinale a alternativa que apresente o tempo mínimo 
de efetivo exercício, no serviço público, para a servidora 
pública se aposentar voluntariamente.  
 

A) 5 anos. 
B) 10 anos. 
C) 15 anos. 
D) 30 anos. 
E) 35 anos. 
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46. O Capítulo II do Código de Ética dos jornalistas brasileiros trata 
da conduta profissional do jornalista. Os artigos 3º, 4º e 5º, 
mencionados no referido Capítulo, trazem orientações 
relativas ao exercício da profissão de jornalista, como: 

 

I. uma atividade de natureza social, estando sempre 
subordinado a esse Código de Ética;  

II. um compromisso fundamental do jornalista com o relato dos 
fatos, independente da fonte, razão pela qual ele deve pautar 
seu trabalho pela divulgação, independente se a apuração é 
precisa e/ou verdadeira; 

III. ser direito do jornalista resguardar o sigilo da fonte;  
IV. uma atividade de natureza social, tendo como premissa a 

divulgação dos fatos, independente de seguir ou não o Código 
de Ética profissional. 
 

     Analise os itens acima e assinale 
 

A) se apenas o item I estiver correto. 
B) se apenas os itens I e II estiverem corretos. 
C) se apenas os itens I e III estiverem corretos. 
D) se apenas os itens I e IV estiverem corretos. 
E) se todos os itens estiverem corretos. 
 

 

47. Nem só de release “vive uma assessoria de imprensa”, diz 
Maffei (2008, p. 79), pois o excesso de textos enviados aos 
jornalistas pode gerar sentimentos negativos contra os 
assessores. Portanto, tem-se que o melhor caminho para uma 
prática eficiente de assessoria de imprensa está na construção 
de relacionamentos éticos e sólidos com os jornalistas. Em 
relação às atividades que permeiam um relacionamento sadio 
entre assessores e jornalistas (redatores de veículos de 
comunicação), é correto afirmar que 
 

A) uma das atitudes mais importantes e fundamentais do 
assessor de imprensa é enviar releases constantes às 
redações. Por isso, ir às redações pode não ser uma atitude 
de estabelecimento de relações com os jornalistas. O bom 
assessor de imprensa sabe das constantes alterações que 
ocorrem em redações; por isso, o contato pessoal é sempre 
melhor que por telefone. 

B) não existe a necessidade de o jornalista conhecer 
pessoalmente os assessores com quem mantêm relações 
profissionais. Por meio telefônico as pessoas vão saber quem 
ele é. 

C) o relacionamento com jornalistas fora do trabalho não agrega 
valor ao assessor. O bom assessor de imprensa é aquele que 
tem “conhecidos na redação”.  Não convém, ao assessor, 
adicionar os jornalistas em sua rede social. 

D) é importante o assessor buscar conhecer as pessoas que 
estão em cada editoria para saber o nome delas quando ligar. 
Deve-se lembrar que os diretores dos veículos são os que 
possuem poderes de decisão e por isso o contato com eles 
poderá gerar um retorno mais rápido e eficiente. 

E) se deve realizar a divulgação do release a todos os veículos 
de comunicação de forma coerente e que vão ao encontro dos 
editoriais que norteiam a publicação, pois o mínimo de 
coerência na hora de escolher a quem divulgar determinados 
assuntos proporcionará o follow-up positivo. 

48. Ao redigir um texto jornalístico, o jornalista deve, de acordo 
com o Capítulo III do Código de Ética da Fenaj (2014), fazer 
uso das responsabilidades que são devidas ao profissional. 
Portanto, o jornalista não pode 

 

A) divulgar informações visando ao interesse pessoal ou 
buscando vantagem econômica. 

B) ficar atento – na redação do texto – a questões voltadas ao 
caráter mórbido, sensacionalista ou contrário aos valores 
humanos, especialmente em cobertura de crimes e acidentes. 

C) observar se as informações foram obtidas de maneira 
inadequada; por exemplo, com o uso de identidades falsas, 
câmeras escondidas ou microfones ocultos, salvo em casos 
de incontestável interesse público e quando esgotadas todas 
as outras possibilidades de apuração. 

D) se preocupar com o ato de buscar provas que fundamentem 
as informações de interesse público. 

E) se prender em critérios que visam ao respeito a todas as 
pessoas mencionadas nas informações que divulgar. 

 

 
49. De acordo com Zanotti (1999, p. 45), a produção de um título 

de matéria jornalística deve ser encarada, pelos profissionais 
de jornalismo, como algo mais nobre que a simples aplicação 
de algumas regras básicas. Segundo o autor, é “o instante em 
que o jornalista sintetiza em uma frase a notícia que tem em 
mãos e que deseja revelar ao seu leitor”. Ou seja, o momento 
de criar um título necessita de uma boa dose de inspiração 
aliada ao conhecimento de algumas regras básicas. A esse 
respeito, assinale a alternativa correta. 

 
A) O título não tem conexão com o lide e, portanto, não precisa 

referir-se sempre ao principal aspecto do texto e conter o 
menor número possível de palavras. 

B) O redator pode elaborar o título antes de produzir a notícia, o 
que significa a omissão de aspectos que motivaram a redação 
do texto. Palavras como cresce, aumenta, lança, inaugura e 
amplia não são usadas como reforço ao aspecto de novidade 
e atualidade. 

C) O uso do verbo no título, recomendado pelos principais 
manuais de redação, dá impacto e expressividade. O verbo 
deverá ser mantido de preferência na voz ativa e no presente 
do indicativo, exceto quando o texto se referir a fatos distantes 
no futuro ou passado. 

D) É recomendado o uso do ponto no final ou no meio do título, 
separando o título em duas frases, quando isso for necessário. 

E) Deve-se optar por um título de uma única frase, ainda que ela 
esteja disposta em duas linhas. Se um título curto for 
insuficiente para referir-se de forma adequada ao texto, os 
recursos como o antetítulo e o subtítulo não contribuem para 
reforçar ou complementar o título. 
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50. A atuação do profissional da comunicação está alicerçada, 
entre outras, nas áreas social e educativa, buscando sempre 
tornar visível sua capacidade em mediar a relação 
transmissiva do conhecimento e de demais aspectos 
pertinentes. São enfocadas, ainda, a relevância e a 
consistência do comunicador na produção do conhecimento, 
meio que consiste na possibilidade educativa, alicerçada na 
língua portuguesa, requerendo do profissional um 
aprimoramento linguístico que é propiciado pelo conhecimento 
letrado. A esse respeito, assinale a alternativa correta. 

 

A) As expressões reunião a nível de ministro ou a nível de 
conhecimento são corretas. 

B) Há nas normas do português as expressões ao nível de, em 
nível de, no nível de, que significam à mesma altura de, como 
em: Seu caráter estava ao nível do seu gênio. 

C) Pode ser empregado sem restrições o gerúndio, por ser flexão 
própria da língua. 

D) A cacofonia é inevitável na língua, o que torna aceitável a 
construção da vez passada. 

E) Expressões como consenso geral, repetir de novo podem ser 
empregadas naturalmente, uma vez que banir a redundância 
é expressão de preciosismo. 

 

 
51. De acordo com o Código de Ética da Radiodifusão Brasileira 

(1993), os empresários da Radiodifusão Brasileira, 
congregados na Associação Brasileira de Emissoras de Rádio 
e Televisão (ABERT), possuem responsabilidades perante o 
público e o Governo, sendo responsáveis pela execução dos 
serviços de que são concessionários ou permissionários, para 
transmitir apenas o entretenimento sadio e as informações 
corretas espelhando os valores espirituais e artísticos que 
contribuem para a formação da vida e do caráter do povo 
brasileiro. O capítulo IV do referido Código se volta aos 
programas noticiosos, em que as emissoras podem transmitir 
notícias provenientes de fontes fidedignas, não sendo, 
entretanto, por elas responsáveis. Nesse sentido, em relação 
aos critérios a serem observados em noticiários, assinale a 
alternativa correta. 

 

A) As emissoras não têm o dever de manter sigilo – mesmo 
quando julgarem conveniente e mesmo que for pedido por lei 
– da fonte de suas notícias. 

B) Toda ilustração que acompanhar uma notícia, quando não for 
contemporânea, não tem o dever de indicar essa 
circunstância. 

C) As emissoras têm a liberdade de apresentar as imagens reais, 
mesmo que elas possam traumatizar a sensibilidade do 
público do horário. 

D) Os programas ao vivo serão de responsabilidade dos 
entrevistados, que devem conhecer as leis e regulamentos 
vigentes, assim como o espírito desse Código de Ética. 

E) As notícias que puderem causar pânico serão dadas de 
maneira a evitá-lo. 

 
 
 
 

52. O Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, 
assinado pelas organizações Associação Brasileira das 
Agências de Propaganda, Associação Brasileira de 
Anunciantes, Associação Nacional de Jornais, Associação 
Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão e pela 
Associação Nacional de Editores de Revistas, trata – entre 
outras questões – da respeitabilidade em relação à sociedade 
como um todo. Assinale a alternativa correta em relação ao 
conteúdo de anúncios elaborados pelas Agências de 
Publicidade.  
 

A) Toda atividade publicitária deve caracterizar-se pelo respeito 
ao anunciante, à intimidade do criador do anúncio, ao 
interesse da corporação que paga a publicação, não sendo 
necessária a observação no uso dos símbolos nacionais. 

B) Nenhum anúncio deve favorecer ou estimular qualquer 
espécie de ofensa ou discriminação racial, social, política, 
religiosa ou de nacionalidade. 

C) Os anúncios devem conter afirmações ou apresentações 
visuais ou auditivas que ofendam os padrões de decência que 
prevaleçam entre aqueles que a publicidade poderá atingir. 

D) Os anúncios a serem realizados podem abusar da confiança 
do consumidor, porém não explorar sua falta de experiência 
ou conhecimento e não se beneficiar de sua credulidade. 

E) Os anúncios devem apoiar-se no medo, sem que haja motivo 
socialmente relevante ou razão plausível. 

 

 

53. O artigo a ser publicado em veículos de comunicação objetiva 
desenvolver uma ideia, comentar um assunto a partir de uma 
fundamentação, abordar questões teóricas, políticas, 
mercadológicas, institucionais, fatos ou revelar a posição dos 
dirigentes ou pesquisadores sobre um tema específico. Duarte 
(1998, p. 14) recomenda: “Evite erudição, citações 
bibliográficas, nomes ou termos científicos. Prefira palavras de 
uso comum. Entre duas palavras, escolha a mais comum. 
Entre duas comuns, use a menor. Veículos de comunicação 
de massa não são ideais para apresentar teorias e descrições 
complexas (...)”.Considerando um artigo para um veículo 
específico, assinale a alternativa correta. 
 

A) A apresentação deve ter o seguinte formato: Título curto para 
despertar a atenção do leitor. Texto de 400 a 800 linhas. 
Intertítulo e subtítulo devem ser usados. 

B) Tabelas e gráficos são sempre bem-vistos pelos editores de 
jornais, que, em sua grande maioria, optam por artigos que 
tenham variadas e diferentes tabelas e gráficos. 

C) O nome do autor deve estar disposto no final do texto, 
centralizado, em corpo menor que o texto. Um asterisco depois 
do nome remete o leitor a outros dados localizados no início 
do texto, como: formação profissional, função, nome da 
empresa ou da unidade, sempre com a assinatura-síntese. 

D) Os artigos, muitas vezes, podem ser produzidos para 
determinado veículo e, por isso, obedecem a características 
especiais. Frequentemente, há um acordo quanto ao número 
de linhas, formato ou abordagem, exceto quando essa 
adequação é necessária ou possível. 

E) Atualidade, oportunidade, importância e interesse humano são 
atributos também dos artigos. Como o artigo é assinado e por 
isso possui um titular, não existe uma exigência ética nos 
termos utilizados no texto. 
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54. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) foi criada 
pela Lei 9.472, de 16 de julho de 1997 – mais conhecida como 
Lei Geral de Telecomunicações (LGT), sendo a 
primeira agência reguladora a ser instalada no Brasil. De 
acordo com o planejamento estratégico da Anatel para o 
período 2015 a 2024, sua missão é  

 

A) regular o setor de telecomunicações para contribuir com o 
desenvolvimento do Brasil. 

B) receber, responder ou encaminhar, quando for o caso, interna 
ou externamente, solicitações, queixas ou comentários por 
parte das operadoras de telefonias, móvel e fixa. 

C) desenvolver e implementar métodos e procedimentos 
destinados ao relacionamento entre a Agência e as 
operadoras de serviços de telecomunicações. 

D) assistir os órgãos da Agência em relação aos assuntos de 
defesa e proteção dos direitos das operadoras. 

E) especializar-se em atendimento eletrônico, disponibilizando-o 
no portal por meio do “Fale Conosco” no sítio da Anatel na 
internet, destinado unicamente às operadoras de telefonia. 

 
 

55. A criação e a produção de notícias on-line para divulgação em 
rede exigem conhecimento especializado, equipe 
multidisciplinar e planejamento. Segundo Moherdaui (2002), é 
conveniente fazer uma pesquisa de comportamento antes de 
estabelecer o perfil do leitor que se quer atingir e de elaborar 
o planejamento jornalístico, para estabelecer a estrutura 
narrativa e a utilização de ferramentas de navegação eficazes 
e que não confundam o leitor, mas que o auxiliem na busca. O 
hipertexto é um meio de organização de informações no qual 
o centro de atenção depende do leitor, que se converte, assim, 
em um leitor ativo. A edição on-line deve permitir uma leitura 
linear da notícia individualizada, em que o leitor pode percorrer 
os diversos caminhos de leitura, disponíveis por conjunto de 
palavras e por blocos de textos estruturados em rede, com 
recursos multimídia. A esse respeito, assinale a alternativa que 
apresente os pontos a serem observados na concepção de um 
informativo on-line, considerados por Moherdaui (2002). 
 

A) Criar um guia de estilo para a rede, porém os tamanhos e 
fontes das letras podem variar a cada edição, assim como o 
desenho – layout – da página. 

B) Usar as ferramentas que a internet oferece e editar notícias na 
mesma linguagem usada em veículos impressos. 

C) O texto a ser editado deve ser para um público homogêneo ou 
para qualquer público, pois não existe possibilidade de saber 
quem é o leitor que busca a informação on-line. 

D) Não existe a necessidade de considerar o horário de maior 
visitação para determinar o tamanho e o momento da 
publicação, pois o espaço on-line pode ser visitado a qualquer 
momento. 

E) Dimensionar a extensão do texto e a amplitude da notícia pelas 
condições impostas pelo veículo e pelos seus elementos 
interativos, que propiciam a consulta a várias fontes e a links 
diversos. Ainda, é necessário explorar a possibilidade da 
cobertura em tempo real, o alcance da rede e o seu caráter 
internacional.  

56. Muitas vezes, os assuntos que devem ser tratados em um 
release são áridos e, por isso, cabe ao jornalista torná-los 
compreensíveis ao cidadão comum, pois, embora o release 
seja normalmente discutido, ampliado e transformado pelos 
redatores, há a possibilidade de o texto ser aproveitado na 
íntegra. Por isso, o texto de um release deve 
 

A) ser de escrita artificial, pois o redator do veículo irá aprofundar 
a informação sobre determinada empresa ou produto, fazendo 
com que o texto final seja interessante e envolvente. 

B) conter muitas informações em um único parágrafo ou texto, o 
que significa que as frases não precisam ser curtas. Assim 
sendo, existe a garantia de o release não ir à pasta de e-mails 
ignorados. 

C) ser de fácil compreensão e atrativo aos profissionais das 
redações, pois uma boa notícia com texto claro aumenta a 
chance de ganhar espaço na mídia. 

D) como a maioria dos releases é encaminhada por meio de e-
mails, ser um tanto longo, de preferência com mais de cinco 
parágrafos e estar no corpo do e-mail. 

E) se apresentar como um serviço, tanto para a empresa sobre 
a qual ele trata quanto para o jornalista. Deve ser informativo 
para despertar a atenção do diretor do jornal, além de possuir 
uma estrutura subjetiva, pois é dele que o veículo depende 
para manutenção da área comercial.  

 
 

57. A Teoria do Agendamento, ou do Agenda-Setting, foi 
apresentada por Maxwell McCombs e Donald Shaw, em 1972, 
em um estudo sobre eleições nos Estados Unidos. A ideia 
principal da teoria é que os meios de comunicação “agendam” 
o pensar social, atividade que marca a rotina do jornalismo. 
McCombs trata a proposição, ainda, como Teoria da Agenda. 
Em seu livro homônimo, o pesquisador apresenta a teoria e 
sua relação com a mídia e a opinião pública. A esse respeito, 
assinale a alternativa correta, segundo McCombs. 
 

A) Baseia-se, “muito resumidamente, na capacidade dos veículos 
de comunicação de massa pautar para os profissionais da 
comunicação temas de debate e de manipulação das massas, 
de boa parte das interações para e com o cotidiano.” 

B) “Este papel que a mídia tem de definir a agenda liga o 
jornalismo e sua tradição de contar história à arena da opinião 
pública, uma relação com consideráveis consequências para 
a sociedade.” 

C) Na perspectiva de Agenda-Setting, “a imprensa funciona como 
agente disseminador do conhecimento, usando estereótipos 
que agem de forma complexa para persuadir a sociedade”. 

D) “A mídia deixa em aberto os temas que devem fazer parte da 
agenda pública. Além disso, os meios de comunicação de 
massa são a única – e a mais importante – fonte de informação 
da audiência.” 

E) “A experiência pessoal do comunicador, que inclui 
conversações com a família, amigos e colegas de trabalho, 
nunca é usada como meio de informação sobre muitos temas. 
A fonte dominante da influência, naturalmente, não variará de 
tema para tema.” 
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58. De acordo com o pesquisador Antonio Hohlfeldt, os anos 70 
marcam a intensificação das pesquisas em comunicação, com 
destaque à atuação em equipe e o cruzamento de diferentes 
teorias e de múltiplas disciplinas. Entre as teorias que 
passaram a ser estudadas, está a hipótese de newsmaking, 
estudo ligado à sociologia das profissões, no caso, o 
jornalismo. Tal hipótese dá especial ênfase à 
 

A) produção de informações, à potencial transformação dos 
acontecimentos cotidianos em notícia, pois é uma teoria mais 
do jornalismo do que propriamente da comunicação. 

B) teoria da sociologia, mais do que a uma teoria da 
comunicação. 

C) teoria do jornalismo, porém bastante documentada em língua 
portuguesa 

D) teoria do espiral do silêncio, que, no Brasil, é a que mais tem 
encontrado repercussão. 

E) teoria do agendamento onde o processo de informação e 
comunicação é, como parecem pressupor as antigas teorias, 
um processo fechado. 

 
 
59. De acordo com Márcia Batista da Silva (in Kunsch, 2010, p. 

224), “o trabalho contemporâneo é caracterizado por uma 
exagerada competição e por individualismo, em decorrência 
da necessidade de sobrevivência em um ambiente de 
escassez de emprego”. Nesse sentido, a necessidade de 
implementação de uma comunicação interna eficaz pode 
desenvolver, paralelamente, a comunicação administrativa a 
partir de ferramentas estratégicas que fomentam – no 
ambiente interno – o diálogo, a troca de informações e 
experiências e a participação de todos integrantes 
organizacionais e de diferentes níveis. Uma comunicação 
estratégica com o uso de canais apropriados ao ambiente 
interno proporciona 
 

A) insegurança percebida pelos indivíduos como um fator 
considerado por herança e recebida pelos que estão há mais 
tempo na organização. 

B) a ausência de elogios e a prática da crítica, que não têm 
relação com a adoção de uma comunicação interna e 
administrativa que proporciona a realização pessoal do 
trabalhador. 

C) a existência de uma comunicação interna e administrativa 
transparentes que geram insegurança, sentimentos de 
descartabilidade, falta de confiança na organização e a 
necessidade de autossuperação diária. 

D) o aceleramento na transmissão de informações, 
concomitantemente ao fortalecimento da cultura de 
transparência, além da existência do inter-relacionamento 
entre as partes, ou seja, pessoas integradas trabalhando por 
um objetivo comum. 

E) uma intranquilidade em relação as demissões, pois as políticas 
adotadas no setor de recursos humanos são transparentes e 
contribuem para que a estabilidade do emprego. 

 
 

60. Paulatinamente, a classe empresarial vai criando consciência 
de que a comunicação é um instrumento estratégico e de 
gestão. Muitas empresas têm entendido que a comunicação 
lhes permite estabelecer contato com o público-alvo (também 
chamados de prospect ou targets) importantes para o seu 
sucesso. Andrade (2003) recomenda o uso de três critérios 
para definir o público-alvo de uma organização. Assinale a 
alternativa que os apresente. 

 
A) 1) Grau de insubordinação; 2) Grau de envolvimento; 3); Nível 

de desistência 
B) 1) Grau de desconexão; 2) Grau de participação; 3) Nível de 

interferência 
C) 1) Nível de abstenção; 2) Grau de participação; 3) Grau de 

desconexão 
D) 1) Grau de insubordinação; 2) Grau de desconexão; 3) Nível 

de abstenção 
E) 1) Grau de dependência; 2) Grau de participação ou 

envolvimento; 3) Nível de interferência 

 
PROVA DISCURSIVA 

 
 

Uma das atividades do assessor de imprensa de um órgão 
público é tanto promover a instituição quanto orientar em relação 
ao que pode ou não ser dito publicamente, mormente para que 
a fala não se mescle com posições pessoais, vindo a 
comprometer seu próprio papel no âmbito da Administração. 
 
Nesse sentido, refletindo acerca do trecho acima, elabore um 
texto dissertativo, entre 30 e 60 linhas, posicionando-se em 
relação ao seguinte questionamento: 
 
De que maneira deve o profissional de Comunicação Social 
como um todo, no âmbito do serviço público, cumprir sua 
tarefa organizacional, mas ao mesmo tempo não perder 
como guias a publicidade e a moralidade, tão caras à 
Administração? 
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