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BOA PROVA! 
 

LEIA COM ATENÇÃO 
 
1) ESTA PROVA CONTÉM 40 QUESTÕES OBJETIVAS. 
 
2) CONFIRA SE A VERSÃO DA PROVA CORRESPONDE À VERSÃO DO CARTÃO-

RESPOSTA. 
 
3) PREENCHA CORRETA E COMPLETAMENTE O CARTÃO-RESPOSTA COM 

CANETA DE TINTA PRETA OU AZUL. NÃO SE ESQUEÇA DE ASSINALÁ-LO. 
 
4) A PROVA TERÁ A DURAÇÃO DE 03 (TRÊS) HORAS, ACRESCIDAS DE MAIS 10 

(DEZ) MINUTOS PARA PREENCHIMENTO DO CARTÃO-RESPOSTA. 
 
5) SOMENTE SERÁ PERMITIDO RETIRAR-SE DO LOCAL DE PROVA A PARTIR DA 

METADE DO TEMPO PREVISTO. 
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01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas 

abaixo. 
O modelo de comunicação de Wilbour Schramm - 

considerado uma das melhores análises do processo de 
comunicação humana - é apresentado em partes ou etapas, 
de modo a respeitar o dinamismo próprio do comportamento 
comunicativo, destacando certos elementos atuantes no 
processo, como o _________ e o __________. 

 
a) ruído / feedback 
b) ruído / repertório 
c) repertório / feedback 
d) emissor / receptor 

 
 
02 - Tudo o que interfere na transmissão e dificulta a recepção da 

mensagem, trata-se do 
 

a) canal. 
b) ruído. 
c) transmissor. 
d) sinal. 

 
 
03 - Com relação ao planejamento em comunicação social, das 

estratégias para a comunicação empresarial sugeridas por 
Gandêncio Torquato, assinale a alternativa INCORRETA. 

 
a) Reciclar periodicamente o corpo de profissionais. 
b) Ajustar os programas de marketing social ao contexto 

sociopolítico. 
c) Tratar isoladamente o marketing institucional do marketing 

comercial. 
d) Planejar a comunicação de maneira sinérgica. 

 
 
04 - Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna 

abaixo. 
De acordo com o artigo 223 da Constituição Federal, 

compete ao/a ________________________, outorgar e 
renovar concessão, permissão e autorização para o serviço 
de rádio difusão sonora e de sons e imagem. 

 
a) Poder Legislativo. 
b) Poder Executivo. 
c) Poder Judiciário. 
d) Todos os poderes. 

 
 
05 - Segundo o artigo 221 da Constituição Federal, a produção e a 

programação das emissoras de rádio e televisão devem 
atender a alguns princípios. Assinale a alternativa cujo texto 
NÃO representa tais princípios. 

 
a) Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais. 
b) Respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da 

família. 
c) Regionalização da produção cultural, artística e jornalística 

conforme percentuais estabelecidos em lei. 
d) Dar preferência a finalidades educativas, artísticas, 

culturais e informativas. 
 
 

 
06 - Em nossos tempos exigentes, sob o conceito da função social 

da empresa, as campanhas publicitárias devem buscar, 
EXCETO 

 
a) auscultar o meio ambiente. 
b) sentir o quadro geral das tendências. 
c) identificar oportunidades. 
d) sublimar o poder de persuasão. 

 
07 - A comunicação, enquanto processo e pelo simples fato de 

existir, é capaz de gerar influências e de exercer, em sua 
plenitude, o poder 

 
a) remunerativo. 
b) coercitivo. 
c) normativo. 
d) expressivo. 

 
08 - Diversos povos e civilizações se valeram de especialistas 

treinados para a divulgação oral das mensagens e 
informações. Assinale a alternativa que NÃO apresenta um 

desses grupos. 
 

a) Menestréis. 
b) Mensageiros. 
c) Apregoadores. 
d) Copistas. 

 
 
09 - Sobre a história da comunicação, todas as alternativas estão 

corretas, EXCETO: 

 
a) a linguagem escrita evoluiu a partir dos ideogramas, signos 

que guardam correspondência direta entre a imagem 
gráfica (desenho) e o objeto representado. 

b) desenhos primitivos, pintados por homens da era 
Paleolítica (entre 3500 e 1500 anos antes da era cristã), 
foram achados em cavernas como as de Altamira, 
Espanha e Dordogne, França. Ali se observam cenas de 
caça envolvendo animais e pessoas. 

c) a invenção da fotografia possibilitou a ilustração de livros, 
jornais e revistas; inspirou o cinema, primeiro mudo, mais 
tarde sonoro; aliada à eletrônica, culminou na transmissão 
das imagens via televisão. 

d) a vinculação dos meios de comunicação com os de 
processamento de dados gerou uma nova ciência: a 
informática. 

 
 
10 - Segundo Juan Bordenave, a história da comunicação registra 

a luta pela transformação da sociedade com movimentos em 
favor de diferentes tipos de comunicação. Alguns desses tipos 
são denominados comunicação 

 
I - relutante. 
II - participatória. 
III - militante. 
IV - popular. 
V - narcisista. 
VI - folclórica. 

 
Estão corretos os itens: 

 
a) I, III, IV e V somente. 
b) II, III, IV e VI somente. 
c) I, III, IV e V somente. 
d) I, II, III, IV, V e VI. 
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11 - Segundo Beltrão, os limites dos comportamentos e atos 

comunicativos são ordenados por determinados fatores. NÃO 

faz parte desses fatores a(s)/o 
 

a) caracterização dos receptores. 
b) formas de elaboração e estruturação da mensagem. 
c) caracterização de códigos e núcleos. 
d) número e a natureza dos elementos físicos do processo 

comunicativo. 
 
 

12 - Beatriz Santos Samara diz que "é a informação realista que 
dará um 'retrato' do que é a empresa e o mercado onde atua 
e quais as melhores ações para administrar o composto  
mercadológico: os 4 pês". 
Assinale a alternativa que relaciona corretamente os 4 pês 
que compõem o composto mercadológico. 

 
a) Produto, preço, promoção e ponto-de-venda. 
b) Planejamento, produto, preço e publicidade. 
c) Planejamento, produção, produto e preço. 
d) Produto, preço, publicidade e promoção. 

 
 
13 - Segundo Rabaça e Barbosa, em alguns aspectos percebe-se 

algumas distinções no uso das palavras propaganda e 
publicidade. Dessa forma, fazem referência à publicidade: 

 
I - mostrar-se mais abrangente no sentido de divulgação. 
II - ser mais abrangente com relação à comunicação 

persuasiva de idéias. 
III - até o século XIX, ter tido seu conceito essencialmente 

ligado a um sentido eclesiástico. 
IV - ter adquirido no século XIX, também um significado 

comercial. 
V - ter sido registrada pela primeira vez em línguas 

modernas com um sentido jurídico. 
 

Estão corretos somente os itens 
 

a) II, IV e V. 
b) I, III e IV. 
c) I, IV e V. 
d) II, III e V. 

 
 
14 - Analise os itens abaixo, referentes à definição de produtos. 
 

I - Tudo aquilo capaz de satisfazer um desejo. 
II - Tudo que for palpável. 
III - Qualquer coisa capaz de prestar um serviço. 
IV - Tudo que for concreto. 
V - Um instrumento para resolver um problema. 

 
Estão corretos somente os itens. 

 
a) I, IV e V. 
b) I, III e V. 
c) I e II. 
d) II e IV. 

 
 
15 - A publicidade comercial tem explorado engenhosamente a 

capacidade das palavras contarem significados gratificantes, 
na manipulação de mensagens persuasivas. Segundo Juan 
Bordenave, todas as técnicas relacionadas abaixo são 
empregadas nesse tipo de publicidade, EXCETO 

 
a) generalidades estressantes. 
b) transferência de prestígio. 
c) esforço-recompensa. 
d) palavras de países avançados. 

 

 
16 - De acordo com a classificação dos públicos, em interno, misto 

e externo, pode-se dizer que fazem parte do público externo 
de uma organização os seguintes grupos: 

 
a) Familiares, consumidores e imprensa. 
b) Imprensa, consumidores e fornecedores. 
c) Fornecedores, revendedores e imprensa. 
d) Bancos, sindicatos e imprensa. 

 
 
17 - Assessoramento é a função básica de Relações Públicas que 

consiste em: 
 

I - Assessorar os diferentes setores da empresa como 
um todo no que diz respeito às suas políticas. 

II - Tornar possível o conhecimento da empresa de sua 
situação externa e interna, dos problemas que afetam 
seu posicionamento perante à opinião pública e aos 
públicos. 

III - Orientar e formalizar os objetivos e a fixação de 
prioridades, com relação às campanhas de propaganda 
institucional, programas gerais e específicos de relações 
públicas. 

IV - Sugerir e coordenar políticas de relações públicas, de 
propaganda institucional, de relações industriais e de 
apoio ao marketing. 

 
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns) 

 
a) I e II somente. 
b) I e IV somente. 
c) II somente. 
d) I, II, III e IV. 

 
 
18 - As várias atividades de Relações Públicas, como campanhas, 

promoções e eventos, seguem as etapas cujo conjunto é 
chamado de processo de relações públicas. Segundo Hebe 
Wey, pode-se dizer que fazem parte desse conjunto as 
seguintes etapas: 

 
a) projeto, orçamento, execução e avaliação. 
b) pesquisa, projeto, orçamento e execução. 
c) diagnóstico, planejamento, execução e avaliação. 
d) diagnóstico, planejamento, orçamento e correção. 

 
 
19 - Com relação à pesquisa de opinião, segundo Philip Lesly, é 

correto afirmar que, na amostragem por quota 
 

I - a precisão de pesquisas por amostragem tende a 
aumentar quanto maior for o número de entrevistas 
realizadas. 

II - seleciona-se as amostras de modo que todas as 
unidades da população recebam uma probabilidade de 
ser selecionada. 

III - pode-se basear a escolha em localização geográfica, da 
comunidade, nível econômico, sexo e idade. 

IV - divide-se a população em subgrupos e determina-se a 
cada um deles uma proporção aleatória na amostragem 
final. 

 
Está(ão) correto(s) somente o(s) item(ns). 

 
a) I, II e III. 
b) IV. 
c) III e IV. 
d) I e III. 
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20 - Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas 

abaixo. 
Pode-se afirmar que público é um conjunto ______________ 
e ________________ de indivíduos pertencentes a grupos 
sociais ___________________ e dispersos sobre 
determinada área. 

 
a) estável, incomum, diversos 
b) instável, homogêneo, comuns 
c) instável, heterogêneo, diversos 
d) estável, comum, homogêneos 

 
 
21 - Com relação à classificação dos métodos e técnicas da 

pesquisa de opinião, assinale a alternativa que apresenta as 
técnicas do método da observação direta. 

 
a) Entrevista e semântica quantitativa. 
b) Análise de conteúdo, inquéritos e pesquisas de campo. 
c) Medida de opiniões, atitudes e inquéritos e pesquisa de 

campo. 
d) Semântica quantitativa e análise de conteúdo. 

 
 
22 - Na proposta de José Marques de Melo, no campo da 

comunicação, a pesquisa 
 

a) é o estudo dos efeitos produzidos pela mensagem junto ao 
comunicador, a partir das intenções do receptor. 

b) compreende o estudo científico dos elementos que 
integram o processo comunicativo. 

c) restringe-se ao estudo sistemático dos graus de 
penetração dos veículos de informação coletiva junto ao 
público. 

d) é o estudo da mensagem e do canal, mas é um 
instrumento inadequado para o estudo do receptor. 

 
 
23 - Com base nos tipos e técnicas de comunicação dirigida, 

marque V(verdadeiro) ou F(falso). 

 
(    ) - A comunicação dirigida aproximativa é aquela que traz 

os públicos para junto das organizações. 
(    ) - A comunicação dirigida auxiliar conta com o apoio da 

Assistência Social das organizações. 
(    ) - A modalidade de comunicação dirigida escrita, muitas 

vezes funciona como modalidade de comunicação 
dirigida auxiliar. 

(    ) - A cessão de seu auditório para determinado evento 
pode ser considerada como comunicação dirigida 
aproximativa. 

(    ) - A comunicação dirigida escrita não está presente em 
publicações como jornais e revistas externas, pois 
estes são meios de comunicação de massa. 

 
Assinale a opção que apresenta a seqüência correta. 

 
a) V, F, V, F, F. 
b) V, V, F, F, F. 
c) V, V, F, V, V. 
d) V, F, F, V, F. 

 

 
24 - Analise os itens abaixo, referentes aos benefícios advindos da 

atividade de Relações Públicas, profissionalmente executada, 
segundo Philip Lesly. 

 
I - Boa vontade de empregados ou membros. 
II - Prevenção e solução de problemas com mão-de-

obra. 
III - Prestígio ou imagem favorável. 
IV - Resolução de preconceitos. 
V - Antecipar ataques. 
VI - Educar o público em relação a um ponto de vista. 

 
Estão corretos somente os itens 

 
a) I, III e VI. 
b) II e IV. 
c) IV e V. 
d) I, II, III, V, VI. 

 

 
25 - Com relação às coletivas de imprensa, é correto afirmar que 
 

a) a decisão de uma convocação deve ser calcada 
estritamente no seu real valor para os interesses da 
instituição que a concede. 

b) o profissional de Relações Públicas pode coordenar a 
reunião, dirigindo as perguntas a quem deve respondê-las. 

c) a elaboração da lista de jornalistas convidados exige 
equilibrar vários fatores e considerações, como por 
exemplo a tiragem do veículo que representam. 

d) como existe uma concorrência acirrada entre os veículos 
de massa, uma coletiva será sempre realizada com todos 
os convidados no mesmo local. 

 
 
26 - Como uma das peças mais usadas na divulgação, o press-

release pode ser definido como 

 
a) “envelopes de imprensa” que serve de apoio para o 

jornalista preparar a sua matéria. 
b) nota enviada aos veículos de comunicação que tem por 

finalidade despertar a curiosidade do jornalista para um 
evento a ser realizado. 

c) uma peça de relações públicas extremamente 
controvertida. Trata-se de uma nota em forma jornalística 
que serve para o jornalista como informação inicial. 

d) brindes, folhetos e materiais promocionais de divulgação. 
 
 
27 - A ordem de precedência entre Ministros de Estado é 

determinada pela(o) 
 

a) idade. 
b) data de sua nomeação para o respectivo ministério. 
c) grau de importância do respectivo ministério. 
d) critério histórico da criação do respectivo ministério. 

 
 
28 - As Relações Públicas necessitam enquadrar-se no campo 

das comunicações escritas, dentro das normas estabelecidas 
para as redações técnicas. 
Para uma boa redação é preciso 

 
a) dizer com exatidão, apenas o necessário, utilizando-se o 

corte de adjetivação e possessivos. 
b) expressar o pensamento de forma prolixa, isto é, colocar a 

mensagem no menor número de palavras, sem sacrificar 
as idéias. 

c) usar palavras de impacto, mesmo que negativas, pois as 
mensagens empresariais surgem para fins específicos, 
nem sempre agradáveis. 

d) escrever de forma subjetiva, para que a mensagem possa 
ser interpretada facilmente. 
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29 - Com relação às fases de RP, assinale V (verdadeiro) e F 

(falso) e, a seguir, marque a alternativa correta. 
 

(   )  Com a globalização diferenciada, a detecção da opinião 
de públicos não se faz necessária. 

(   )  Os planos devem ser cumpridos com base na análise de 
dados que antecedem às pesquisas. 

(   )  A política da instituição deve ser preservada em 
detrimento dos resultados obtidos na etapa de análise. 

(   )  Resolver mal-entendidos e promover a boa vontade dos 
públicos, resume a primeira fase do trabalho de RP. 

 
a) V, V, V, V. 
b) F, F, V, F. 
c) F, V, V, F. 
d) F, F, F, F. 

 
 
30 - Com relação à política de uma organização diante de forças 

externas e grupos dissidentes, é correto afirmar que 
 

a) a maior ameaça ao nosso sistema econômico e social é a 
“gerência científica” que destaca o trato dos elementos 
intangíveis e imensuráveis - as atitudes pessoais. 

b) o fato de não se detectar e lidar com padrões emergentes 
do clima humano atenuam as falhas da administração 
empresarial. 

c) conservacionismo, ambientalismo, políticas sindicais e 
litígios são exemplos claros do clima humano que não tem 
qualquer influência nas operações de um negócio. 

d) dirigentes de grandes instituições investem mais tempo 
tentando compreender e influenciar assuntos externos que 
gastam no gerenciamento interno. 

 
 
31 - Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, a seguir, marque 

a opção que apresenta a seqüência correta. Cada número 
poderá ser utilizado mais de uma vez. 

 
1 - Planos 
2 - Programas 
3 - Projetos 

 
(   )  são mais amplos, abrangentes e complexos. 
(   )  podem ser estabelecidos para curto, médio e longo 

prazo. 
(   )  são qualquer propósito de ação definida e organizada de 

forma racional. 
(   )  são a colocação sistemática das ações necessárias, no 

que se refere tanto ao planejamento, como à execução 
das atividades propostas. 

(   )  uma ordenação no tempo das atividades a serem 
desenvolvidos. 

 
a) 2, 1, 2, 3, 3. 
b) 1, 2, 1, 3, 3. 
c) 3, 1, 3, 2, 2. 
d) 1, 3, 1, 3, 2. 

 
 
32 - No planejamento de um programa de assuntos públicos e 

oportunidades algumas regras devem ser lembradas. Das 
relacionadas abaixo, assinale a INCORRETA. 

 
a) Seguir diagramas e padrões pré-determinados é um erro. 
b) É importante estabelecer programas firmes baseados em 

longos prazos. 
c) É fundamental que assuntos públicos e oportunidades 

recebam atenção igual. 
d) A flexibilidade deve ser mantida. 

 

 
33 - Para qualquer sistema de controle e avaliação, há elementos 

essenciais. Assinale a alternativa que NÃO apresenta um 

desses elementos. 
 

a) Um objetivo pré-determinado, seja um plano, uma política 
ou um padrão. 

b) Meio para se prever o fluxo. 
c) Meio para comprar o fluxo com um critério. 
d) Meio de identificar o plano. 

 
 
34 - “Se uma pessoa ganha legalmente a vida fornecendo um bem 

ou serviço, o seu produto não necessita de qualquer outra 
justificação moral”. Essa declaração caracteriza uma das 
doze proposições de L. Wirth sobre a vida urbana. Assinale 
abaixo, a que proposição se refere a declaração. 

 
a) Divisão de trabalho. 
b) Grande proximidade física, mas fracos vínculos sociais. 
c) Conflito de lealdades grupais. 
d) Nexo pecuniário. 

 
 
35 - Todos os itens abaixo especificam públicos cruciais, 

EXCETO: 

 
a) aliados, clientes e governo. 
b) acionistas, empregados e líderes de opinião não-oficiais. 
c) órgãos reguladores, pontos de venda e público acadêmico. 
d) críticos em potencial, especialistas externos e fanáticos. 

 
 
36 - Na relação com grupos diversos, em algumas ocasiões, a 

mídia e outros canais podem tender a aumentar as manobras 
de um adversário, podendo chegar ao sensacionalismo. 
Nesse caso, a MELHOR concepção de ação será 

 
a) dirigir os públicos de acordo com os desejos da 

organização. 
b) conseguir adaptação mútua. 
c) reagir a ocorrências ou problemas, bloqueando ou 

defendendo. 
d) utilizar o prestígio da organização para levar o público a 

pensar e fazer de acordo com sua política. 
 
 
37 - Para que se desenvolva em uma empresa um programa de 

Relações Públicas eficaz, é necessário classificar os assuntos 
públicos e as oportunidades de acordo com os tipos de 
tempos em 

 
a) ambientais, sociais e estratégicos. 
b) emergentes, políticos e econômicos. 
c) ambientais, sociais e políticos. 
d) emergentes, estratégicos e existentes. 

 
 
38 - Quanto as atribuições do Conselho Federal de Relações 

Públicas, de acordo com o artigo 9º, do Cap. III, da 
Legislação de Relações Públicas, pode-se dizer que NÃO é 

de competência do Conselho Federal 
 

a) elaborar e alterar o seu regimento interno. 
b) executar as diretrizes do Conselho Fiscal. 
c) propugnar por uma acertada compreensão do problema de 

Relações Públicas e sua adequada solução. 
d) promover estudos, simpósios, seminários e conferências 

sobre Relações Públicas. 
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39 - Sobre a formulação do planejamento estratégico, segundo 
Vasconcelos Filho, é correto afirmar que 

 
a) na fase de análise ambiental deve-se estudar 

apuradamente a estrutura dos recursos humanos da 
empresa. 

b) antes de apresentar um planejamento estratégico, define-
se o âmbito de atuação da organização. 

c) as políticas funcionais da organização devem ser definidas 
antes da análise ambiental interna. 

d) a projeção financeira anual é estabelecida previamente 
para subsidiar a definição das políticas funcionais da 
organização. 

 
 
40 - Analise os itens abaixo relacionando-os ao artigo 1º da Seção 

I do Código de Ética Profissional que trata das 

responsabilidades gerais, no que se refere aos deveres 
fundamentais dos profissionais de Relações Públicas. 

 
I - Assumir responsabilidades somente por tarefas para 

as quais esteja capacitado, reconhecendo suas limitações 
e renunciando a trabalho que possa ser por elas 
prejudicado. 

II - Fixar, por escrito, horários e salários antes do início 
do trabalho a ser realizado, evitando equívocos e 
desgaste ao cliente ou ao profissional. 

III - Ser perito de cliente seu, de forma a desenvolver o 
trabalho da melhor forma possível. 

IV - Colaborar com os cursos de formação de 
profissionais de Relações Públicas, notadamente no 
aconselhamento e orientação aos futuros profissionais. 

 
Estão corretos os itens 

 
a) I e IV somente. 
b) I, II e III somente. 
c) I, III e IV somente. 
d) I, II, III, IV. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


