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Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas respostas.
Nos itens que avaliam Noções de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras, que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse e que teclar corresponda
à operação de pressionar uma tecla e, repidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não há restrições
de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
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É fato reconhecido que a semelhança ou mesmo a
similitude perfeita entre pares de coisas não faz de uma a
imitação da outra. As imitações contrastam com a realidade,
mas não posso usar na análise da imitação um dos termos que
pretendo esclarecer. Dizer “isto não é real” certamente
contribui para o prazer das pessoas com as representações
imitativas, de acordo com um admirável estudo de psicologia
escrito por Aristóteles. “A visão de determinadas coisas nos
causa angústia”, escreve Aristóteles na Poética, “mas
apreciamos olhar suas imitações mais perfeitas, sejam as
formas de animais que desprezamos muito, sejam cadáveres”.
Esse tipo de prazer pressupõe o conhecimento de que seu
objeto é uma imitação, ou, correlativamente, o conhecimento
de que não é real. Há, portanto, uma dimensão cognitiva nessa
forma de prazer, assim como em muitos outros prazeres,
inclusive os mais intensos.
Suponho que o prazer de comer determinadas coisas
pressupõe algumas crenças, como a de que elas são realmente
o que pensamos estar comendo, mas a comida pode se tornar
um punhado de cinzas quando se descobre que isso não é
verdade — que é carne de porco, para um judeu ortodoxo, ou
carne de vaca, para um hindu praticante, ou carne humana, para
a maioria de nós (por mais que o sabor nos agrade). Não é
preciso sentir a diferença para haver uma diferença, pois o
prazer de comer é geralmente mais complexo, pelo menos entre
os seres humanos, do que o prazer de sentir o gosto. Saber que
algo é diferente pode fazer diferença para o gosto que
sentimos. Se não o fizer, é que a diferença de gostos talvez não
seja uma coisa que preocupe o bastante para que as respectivas
crenças sejam um requisito do prazer.
Arthur C. Danto. A transfiguração do lugar-comum: uma filosofia da arte.
Trad. Vera Pereira. São Paulo: Cosac Naify, 2005, p. 49-50 (com adaptações).

Assinale a opção correta a respeito das estruturas linguísticas
do texto.

A A coerência do quarto período do primeiro parágrafo do texto
seria prejudicada caso o trecho “escreve Aristóteles na
Poética” (R.9) fosse deslocado para o final do período, mesmo
com os devidos ajustes na pontuação.
B A supressão da preposição “de”, em “o conhecimento de que”,
(R.13-14), manteria a correção gramatical e o sentido original
do período.
C Na linha 2, a substituição da expressão “similitude perfeita”
por igualdade não prejudicaria os sentidos originais do texto.
D Seriam mantidos a correção gramatical e o sentido original do
texto

caso

o

termo

semelhança

fosse

introduzido

imediatamente após “uma” (R.2).
E O vocábulo “mas” (R.4) poderia ser corretamente substituído
por visto que, pois ambos introduzem oração de caráter
contrastivo.
!"#$%&'(+

No que se refere aos aspectos gramaticais do texto, assinale a opção
correta.

A O último período do primeiro parágrafo do texto poderia ser
corretamente reescrito da seguinte forma: Assim como em

!"#$%&'()

Em relação aos aspectos interpretativos do texto apresentado,
assinale a opção correta.

outros muitos prazeres inclusive os mais intensos, logo há uma

A No texto, defende-se a ideia de que as imitações opõem-se à
realidade e, certamente por isso, o ser humano as aprecia,
porque detém o conhecimento de que não são reais.
B O autor afirma que a diferença é fundamental para se
determinar o prazer que sentimos ao comer algo.
C Para o autor, saber que algo é diferente faz diferença para
o gosto que sentimos, razão pela qual as crenças que cada
indivíduo tem sobre as coisas determinam a forma de
sentir prazer.
D No texto, o autor defende a igualdade entre as coisas presentes
no mundo.
E O autor defende que o prazer que o ser humano sente pelas
coisas da vida é uma imitação.

B A introdução de vírgula imediatamente antes de “que pretendo

dimensão cognitiva nessa forma de prazer.

esclarecer” (R.4-5) não alteraria as relações sintáticosemânticas do período.
C O ponto final empregado imediatamente antes de “Dizer” (R.5)
poderia ser corretamente substituído por dois-pontos, com a
devida alteração no emprego de maiúsculas e minúsculas.
D A correção gramatical do texto seria prejudicada se o trecho
‘nos causa’ (R.8-9) fosse substituído por causa-nos.
E O pronome possessivo ‘suas’ (R.10) refere-se às ‘formas de
animais’ (R.11).
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Com relação aos sentidos do texto e às suas estruturas linguísticas,
assinale a opção correta.
A O emprego do acento gráfico nos vocábulos “análise” (R.4),
“Aristóteles” (R.8) e ‘cadáveres’ (R.11) justifica-se pela mesma
regra de acentuação.
B O trecho “contribui para o prazer das pessoas com as
representações imitativas” (R.6-7) poderia ser corretamente
substituído por: contribui ao prazer que as pessoas tem pelas
representações imitativas.
C Verifica-se a ocorrência de dígrafos nos vocábulos “pressupõe”
(R.12) e “ortodoxo” (R.21).
D A forma verbal “contrastam” (R.3) está sendo empregada no
texto como sinônimo de assemelham.
E No contexto, o verbo “usar” (R.4) poderia ser substituído pela
locução verbal fazer uso, sem prejuízo da correção gramatical
do texto.

Assinale a opção correta a respeito do texto apresentado.
A A palavra “covardia” (R.1) poderia ser substituída por
pusilanimidade, sem alterar o sentido original do texto.
B As palavras “sofrimentos” (R.2) e “injustiças” (R.3) designam
acontecimentos antagônicos necessariamente decorrentes um
do outro.
C Na linha 5, o termo “íris” alude contextualmente a uma cor.
D A substituição da forma verbal “cheirava” (R.5) por cheirasse
prejudicaria a correção gramatical do texto.
E Na linha 2, o vocábulo “grandes” é empregado como sinônimo
de altos.
!"#$%&'(/
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Texto para as questões 5 e 6
4
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Já adulto pela covardia, eu fazia o que todos fazemos,
quando somos grandes, e há diante de nós sofrimentos e
injustiças: não queria vê-los; subia para soluçar lá no alto da
casa, numa peça ao lado da sala de estudos, sob os telhados,
uma salinha que cheirava a íris, também aromada por uma
groselheira silvestre que crescia do lado de fora entre as pedras
do muro e passava um ramo florido pela janela entreaberta.
Destinada a uma utilidade mais especial e mais vulgar, essa
peça serviu por muito tempo de refúgio para mim, sem dúvida
por ser a única que me permitia fechasse à chave, para todas as
minhas ocupações que exigissem solidão inviolável: a leitura,
o devaneio, as lágrimas e a volúpia.

7

10

13

16

Marcel Proust. No caminho de Swann. Internet:
<vestibular.uol.com.br> (com adaptações).
19

Os livros de história natural descritiva e assuntos
congêneres, cujos autores observaram a natureza com os seus
próprios olhos, tendo por isso o relato das suas descobertas e
o interesse de narrativas pessoais, à parte o caráter exato dos
fatos que referem, podem ser considerados verdadeiras poesias
em prosa, por assim dizer, que vão beber a sua inspiração
diretamente à natureza e trasladam para o papel alguma coisa
da sua frescura e novidade. Levam o leitor para além dos
bosques e fazem-no cuidar que é ele que faz as descobertas. O
que eles viram tem o primor de observações individuais, a
superioridade do específico sobre o genérico. Esses escritos,
pois, têm certo valor permanente do ponto de vista literário:
como o apreço em que são tidos vem mais da forma do que do
assunto, são verdadeiras obras de arte; por outro lado, ninguém
lhes atribuiria mais do que um pequeno lugar entre as obras de
arte, isso porque, por perfeitas que sejam no seu gênero, não
têm senão a diminuta importância do gênero a que pertencem.
São livros para as horas de ócio, e longe ficam dos pináculos
ou das profundezas da emoção.

!"#$%&'(-

Com relação à estrutura morfossintática e à coerência interna do
texto apresentado, assinale a opção correta.
A Na linha 10, o emprego de acento grave indicativo de crase em
“à chave” justifica-se pela regência da forma verbal “fechasse”
e pela presença do artigo definido feminino.
B O trecho “não queria vê-los” (R.3) poderia ser corretamente
reescrito da seguinte forma: não os queria ver.

Henry Smith Williams. A literatura na ciência.
Internet: <www.logoslibrary.eu> (com adaptações).

Assinale a opção correta a respeito da estrutura linguística e dos
sentidos do texto apresentado.
A A expressão “Esses escritos” (R.11) exerce a função de sujeito
da oração cujo núcleo é “são tidos” (R.13).
B O pronome “eles” (R.10) retoma “leitor” (R.8).

C Na linha 3, a preposição “para” introduz uma expressão que
indica direção, lugar onde o personagem “subia”.
D A oração “Destinada a uma utilidade mais especial e mais
vulgar” (R.8) poderia ser deslocada para imediatamente após a
forma verbal “serviu” (R.9), sem prejuízo para a correção
gramatical do texto.
E O vocábulo “peça”, na linha 9, possui um referente diverso do
referente do vocábulo “peça” na linha 4.

C Na linha 7, o emprego de sinal indicativo de crase em
“à natureza” deve-se à presença, no período, de “diretamente”.
D Seria mantida a correção gramatical do texto se o pronome a
fosse introduzido imediatamente antes de “trasladam” (R.7),
caso em que esse pronome retomaria “sua inspiração” (R.6).
E A expressão “alguma coisa da sua frescura e novidade” (R.7-8)
complementa o sentido da forma verbal “trasladam” (R.7).
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Texto para as questões 8 e 9
XXXX n.o 10/2012
Brasília, 10 de junho de 2012.
A Sua Excelência o Senhor
Ministro de Estado dos Esportes

Assunto: Acompanhamento das obras para a Copa do Mundo de 2014
Excelentíssimo Senhor Ministro,
Convido-o a visitar, nesta sexta-feira (15/06), às 14h, as obras do estádio que sediará,
em Brasília, a Copa do Mundo de 2014. O acompanhamento das obras do referido estádio faz parte de
uma série de visitas aos estádios que sediarão a Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014.
Respeitosamente,
(espaço para assinatura)
(nome do signatário)
Ministro de Estado das Cidades

!"#$%&'(0

Com base no exemplo de documento oficial apresentado, assinale a opção correta acerca da redação de correspondências oficiais.
A A referência à data atende às normas estabelecidas para a redação de correspondências oficiais.
B O vocativo está corretamente empregado, dado que a correspondência é endereçada a autoridade do Poder Executivo.
C O documento apresenta as características de um ofício, expediente a ser utilizado para a comunicação entre autoridades de mesma
hierarquia.
D O fecho empregado no documento está adequado, considerando-se os cargos ocupados pelo seu emissor e pelo seu destinatário.
E O emprego da primeira pessoa em “Convido-o” não atende a exigência de impessoalidade que deve caracterizar os expedientes
oficiais.
!"#$%&'(1

Entre as ações necessárias para a adequação ou manutenção do documento apresentado às normas gerais e específicas das correspondências
oficiais se inclui
A o detalhamento do teor do documento, que foi expresso de forma muito resumida no item “Assunto”, em desacordo, portanto, com
os princípios que orientam a redação de correspondências oficiais.
B o deslocamento do fecho, de modo a alinhá-lo com o início do parágrafo do corpo do texto.
C a substituição de “A Sua Excelência o Senhor” por A Vossa Excelência o Senhor.
D a substituição de FIFA, no corpo do texto, por fifa.
E a inserção, ao final do texto, do local e da data em que o documento foi assinado, com a seguinte forma: Em 10 de junho de 2012.
!"#$%&'()2

Acerca da redação de correspondências oficiais, assinale a opção correta.
A Deve constar do ofício o endereço da pessoa a quem é dirigido, que deve ser identificada por nome e cargo.
B Tanto no memorando quanto no aviso, é dispensável a inclusão do local em que o documento foi assinado, haja vista que tal
informação, referente ao local, já consta no envelope de endereçamento do expediente.
C A estrutura de um memorando cuja finalidade seja o encaminhamento de documentos compõe-se de introdução, desenvolvimento e
conclusão.
D Devem-se empregar na introdução das comunicações oficiais formas como Tenho a honra de... e Tenho o prazer de..., em razão
da cordialidade e cortesia que devem pautar o tratamento pessoal na administração pública.
E Nas correspondências expedidas pelo Presidente da República, é dispensável a assinatura do signatário logo após sua identificação,
que deve ser feita apenas pelo nome do cargo: Presidente da República Federativa do Brasil.
–3–

www.pciconcursos.com.br

||TJAL12_CB2_04N266601||

CESPE/UnB – TJ/AL

!"#$%&'())

!"#$%&'()+

Em relação aos aplicativos dos pacotes Microsoft Office e

Assinale a opção que cita apenas exemplos de navegadores web.

BrOffice.org, assinale a opção correta.

A Em uma caixa de texto, no aplicativo Excel 2010, é possível
inserir ilustrações, gráficos e realizar operação matemática via
fórmula ou função.
B No aplicativo Word do pacote Microsoft Office, para alterar o

A Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox e Dropbox
B Mozilla Firefox, Safari, Opera e Shiira
C Shiira, Windows Explorer, Google Chrome e Mozilla
Thunderbird
D Dropbox, Mozilla Thunderbird, Outlook Express e Google
E Windows Explorer, Mozilla Firefox, Safari e Outlook Express

espaço entre a margem esquerda e o início de um parágrafo, é
!"#$%&'(),

necessário utilizar os elementos de ajuste disponíveis na régua
Com relação aos conceitos de organização e de gerenciamento de
arquivos e pastas, assinale a opção correta.

horizontal.
C Documentos criados com as versões 2007 e 2010 do aplicativo
PowerPoint podem ser abertos por versões anteriores desse
programa, caso seja instalado um conversor adequado,
fornecido pela Microsoft, ou os documentos sejam salvos com
extensão compatível com as versões anteriores.
D No aplicativo Calc do pacote BrOffice.org, o menu Arquivo
apresenta a opção Versões, que, ao ser clicada, substitui o
documento atual pela última versão salva.
E Impress é um aplicativo do pacote BrOffice.org que
desempenha funções similares às do aplicativo Word do pacote
Microsoft Office.
!"#$%&'()*

Em relação aos conceitos básicos, ferramentas e aplicativos da
Internet, assinale a opção correta.

A Por questões de segurança entre as mensagens trocadas, o
programa Eudora não permite anexar arquivos executáveis às
mensagens de email.
B iCloud é um sistema da Apple que permite ao usuário
armazenar determinadas informações que, por sua vez, poderão

A No Linux, a nomeação de arquivos e diretórios é irrestrita,
não havendo limitação de comprimento ou caracteres não
permitidos.
B No Windows 7, ao contrário das versões anteriores, é possível
examinar o conteúdo de várias pastas em uma única janela do
Windows Explorer, desde que as subpastas estejam
compartilhadas.
C Todo arquivo ou diretório tem propriedades associadas.
Independentemente do sistema operacional, quaisquer dessas
propriedades podem ser alteradas diretamente pelo proprietário
do arquivo.
D No Linux, um diretório pode conter referências a arquivos e a
outros diretórios, que podem também conter outras referências
a arquivos e diretórios. Todavia, nesse sistema, os arquivos
contidos em um diretório devem ser do mesmo tipo.
E Muitos sistemas operacionais suportam vários tipos de
arquivos. Linux e Windows, por exemplo, apresentam os
arquivos de texto, os arquivos de dados, os arquivos
executáveis e as bibliotecas compartilhadas como arquivos do
tipo regular.
!"#$%&'()-

Em relação à segurança da informação, assinale a opção correta.

ser acessadas por meio de diversos dispositivos, via Internet.
C No Google, ao se iniciar uma pesquisa com a palavra allintext,
a busca vai restringir os resultados a páginas que se encontram
armazenadas fora do país onde a consulta foi originada.
D O HTTP (Hypertext Transfer Protocol) é uma linguagem de
descrição por hipertexto que foi desenvolvida para a criação e
o armazenamento de páginas web acessíveis por browser ou
navegador. Para que o navegador permita a seus usuários
interagirem com páginas web criadas com o HTTP, é
necessário que a essas páginas tenham sido associados
endereços eletrônicos da Internet (URL ou URI).
E O Twitter é uma rede social na qual é permitido escrever
mensagens de até duzentos caracteres. Essas mensagens podem
ser recebidas por pessoas que estejam acessando diferentes
redes sociais.

A Ainda que um computador esteja desconectado de qualquer
rede de computadores, ele está sujeito ao ataque de vírus.
B Diferentemente dos antivírus, os antispywares agem
exclusivamente analisando dados que chegam ao computador
por meio de uma rede de computadores, em busca de
spywares.
C Firewalls protegem computadores ou redes de computadores
contra ataques via Internet. Os firewalls são implementados
exclusivamente por meio de software.
D O uso de aplicativos de segurança, em conjunto com
procedimentos relacionados a tais aplicativos, garante
totalmente a segurança da informação de organizações.
E Em computadores conectados à Internet, a adoção de
procedimentos de backup é a garantia de que não haverá perda
de dados, independente do ataque ao qual o computador seja
submetido.
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Diferentemente do ocorrido durante grande período de

O termo sustentabilidade — cunhado em 1987 pela Organização

vigência do regime militar, quando se impôs ao país um

das Nações Unidas (ONU), no documento Nosso Futuro Comum —

bipartidarismo bastante artificial, com a redemocratização, a partir

foi

de 1985 e da promulgação da Constituição Federal de 1988,

contemporâneo. O conceito de uso sustentável da natureza, por

o pluripartidarismo pleno passou a caracterizar o cenário político

exemplo, já compõe a base de diversos programas, projetos e ações

brasileiro.

voltados para a preservação ambiental. Considerando essas

incorporado

definitivamente

ao

vocabulário

mundial

informações, assinale a opção que apresenta a síntese da definição
Assinale a opção correspondente à agremiação político-partidária

de sustentabilidade.

que, apesar de ter exercido importante papel na história brasileira,
não integra o atual cenário político brasileiro.
A Os recursos naturais exigem proteção absoluta, razão pela qual
a ONU assumiu a responsabilidade de monitorar as atividades
A União Democrática Nacional (UDN)
produtivas e comerciais em escala global.
B Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)
B Os recursos naturais devem ser usados de modo que a natureza
C Partido dos Trabalhadores (PT)
os possa repor, assegurando-se, dessa forma, o atendimento das
D Partido Social Democrático (PSD)
necessidades das gerações atuais e futuras.
E Partido Trabalhista Brasileiro (PTB)
C Os recursos naturais devem ser preservados pelos países
!"#$%&'()/

classificados como emergentes, já que não é possível aos mais

Das ruas de Túnis à Praça Tahir e mais além, os protestos
desencadeados em todo o mundo em 2011 nasceram na Internet e
nos diversos recursos que permitem interagir com ela.

ricos retrocederem no tempo e modificarem seu modelo
econômico.
D Os recursos naturais devem ser preservados em qualquer
situação, o que pressupõe o abandono de atividades

O Estado de S.Paulo, 6/1/2012, p. A13 (com adaptações).

econômicas comprometidas primordialmente com a obtenção
de lucro material e secundariamente com a preservação

Considerando o fragmento de texto acima e que a Internet é um dos
ambiental.
fatores constitutivos da era da informação e do conhecimento que
E Os recursos naturais devem ser explorados, visto que a vida
caracteriza a contemporaneidade, assinale a opção correta.
humana no planeta depende dessa exploração, estando
irremediavelmente inviabilizada ou condenada à estagnação
A Em virtude de a ciência ser, por definição, área incólume
a ideologias, a tecnologia que ela gera não propicia suporte
a manifestações políticas ou doutrinárias.

caso a natureza mantenha-se intocada.
!"#$%&'()1

B A primavera árabe, manifestação que afastou o islamismo da
O embargo da União Europeia ao petróleo iraniano — divulgado
esfera política, foi um dos movimentos populares que
pela imprensa mundial em julho de 2012 — consiste em uma das
empregou diversas tecnologias na luta contra regimes
mais duras sanções econômicas impostas ao Irã em trinta anos.
ditatoriais.
Considerando-se essas informações, é correto afirmar que as
C As primeiras manifestações vinculadas ao uso da rede mundial
pressões da comunidade internacional sobre o sistema político
de computadores como instrumento de ação política datam
iraniano pretendem forçar o regime dos aiatolás a
da guerra fria, sobretudo por ocasião da crise dos mísseis
em Cuba (1962).
A afastar-se do Conselho de Segurança da ONU.
D A Internet consiste em importante instrumento político nos dias
atuais, porque, entre outras razões, mostra-se imune à censura

(OPEP), enfraquecendo-a.

e a bloqueios de regimes autoritários.
E Na atualidade, a tecnologia contribui para a ampliação das
manifestações

políticas

contra

regimes

autoritários,

constituindo em importante instrumento para a conquista de
liberdades básicas.

B retirar-se da Organização dos Países Exportadores de Petróleo

C dividir o poder com a minoria formada pelos curdos.
D desistir de seu programa nuclear.
E promover a paz com o Iraque, país sob o comando de
Saddam Hussein.
–5–

www.pciconcursos.com.br

||TJAL12_CB2_04N266601||

CESPE/UnB – TJ/AL

!"#$%&'(*2

!"#$%&'(*+

Assinale a opção correta, de acordo com o Código de Organização
Judiciária do Estado de Alagoas.

Com relação ao prefeito e ao vice-prefeito, assinale a opção correta,
nos termos da Constituição do Estado de Alagoas.

A Os conselhos de justiça militar são órgãos judiciários de
primeira instância da justiça militar estadual, com jurisdição
sobre todo o território de Alagoas.
B Juiz de direito que integra turma recursal tem mandato de
dois anos, sendo vedada a recondução.
C A secretaria da turma de uniformização do sistema dos
juizados especiais é composta de três analistas judiciários e do
juiz de direito mais antigo, que deve ser o chefe da secretaria.
D Ao corregedor-geral da justiça, é vedado compor o Conselho
Estadual da Magistratura.
E A aposentadoria compulsória com subsídio proporcional ao
tempo de serviço somente é aplicável a juiz substituto em
estágio probatório.

A Quando o prefeito, o vice-prefeito e o presidente da Câmara
Municipal estiverem impedidos de exercer a chefia do Poder
Executivo Municipal, o vice-presidente da câmara será
chamado ao exercício do cargo.
B Se, após dois anos de exercício, ocorrer vacância dos cargos de
prefeito e vice-prefeito municipal, far-se-á eleição nos
noventa dias que se seguirem à data em que se deu a última
vaga, na forma do que dispuser a Lei Orgânica.

!"#$%&'(*)

C Se, após um ano de exercício, ocorrer vacância dos cargos de
Com relação ao plano de cargos, carreiras e subsídios do Poder
Judiciário do Estado de Alagoas, assinale a opção correta, à luz da
Lei n.º 7.210/2010.

prefeito e vice-prefeito municipal, dar-se-á eleição, pela
Câmara Municipal, trinta dias após a ocorrência da última
vaga, na forma do que dispuser a Lei Orgânica.

A Para que um servidor seja nomeado, é obrigatória a produção
de evidência documental do seu pessoal acervo patrimonial,
por meio de apresentação da sua declaração de bens.
B Categoria funcional é o conjunto de classes vinculadas a
determinado cargo, que previnem as linhas naturais de
evolução horizontal e vertical do servidor.
C Os servidores do Poder Judiciário fazem jus à diferença
pecuniária decorrente de substituição.
D Ainda que em disponibilidade, o servidor pode progredir
verticalmente, mediante promoção.
E A prestação de serviços mediante terceirização abrange
as atividades de conservação, limpeza, segurança e as
intermediárias do Poder Judiciário.

D Nos municípios com até cinquenta mil habitantes, o subsídio
do vice-prefeito será equivalente à metade ao que o prefeito
faz jus.
E A remuneração de vice-prefeito compreende a representação
e o subsídio, ambos correspondentes ao que o prefeito percebe.
!"#$%&'(*,

No que se refere à responsabilidade civil, administrativa e criminal
do servidor, assinale a opção correta, nos termos do regime jurídico

!"#$%&'(**

único dos servidores públicos civis do estado de Alagoas.
No que se refere aos princípios fundamentais e à organização
do Estado, assinale a opção correta nos termos da Constituição
do Estado de Alagoas.

A Quando o servidor que causou danos ao erário e a terceiros
falece, a obrigação de reparar o dano estende-se aos seus

A O controle interno e externo dos municípios é exercido pela
Câmara Municipal, com o auxílio do tribunal de contas do
estado.
B Se o número de habitantes no município for superior a
cinquenta e cinco mil, poderá ser criado um tribunal de contas
municipal.
C Uma das finalidades do estado, expressamente disposta na
Constituição do Estado de Alagoas, é assegurar a dignidade da
pessoa humana, de modo a proporcionar idênticas
oportunidades a todos os cidadãos, sem distinção de orientação
sexual.
D Se, por qualquer motivo que seja, determinado município não
pagar a sua dívida fundada, o estado deverá decretar a
intervenção desse município.
E Pelo princípio da independência dos poderes, compete à
Câmara Municipal fixar a remuneração apenas de seus
funcionários e vereadores.

sucessores, que responderão até o limite da herança recebida.
B A responsabilidade civil de servidor apenas ocorre em caso
de dolo ou fraude no exercício da função.
C É vedada a aplicação simultânea de sanções civis e
administrativas ao servidor que cometer irregularidade no
exercício de suas atribuições.
D Quando

o

servidor

independentemente

do

é

absolvido

motivo,

ele

criminalmente
não

pode

ser

responsabilizado administrativamente.
E A responsabilidade civil administrativa apenas ocorre por ato
omissivo praticado no desempenho do cargo ou função.
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Acerca dos princípios constitucionais fundamentais, assinale a
opção correta.
A O regime jurídico das liberdades públicas protege as pessoas
naturais brasileiras e as pessoas jurídicas constituídas segundo
a lei nacional, às quais são garantidos os direitos à existência,
à segurança, à propriedade, à proteção tributária e aos
remédios constitucionais, direitos esses que não alcançam os
estrangeiros em território nacional.
B Os tratamentos normativos diferenciados não são compatíveis
com o texto constitucional, por ofensa ao princípio da
igualdade, mesmo quando verificada a existência de uma
finalidade razoavelmente proporcional ao fim visado.
C Quando se afirma que a regulamentação de determinadas
matérias há de se fazer necessariamente por lei formal, há
referência expressa ao princípio da legalidade lato sensu.
D São direitos de quarta geração o direito à democracia, o direito
à informação e o direito ao pluralismo.
E As normas que consubstanciam os direitos fundamentais
democráticos e individuais são de eficácia e aplicabilidade
mediata.
!"#$%&'(*.

No que se refere ao direito constitucional, assinale a opção correta.
A Apesar de terem natureza autárquica, os territórios federais não
constituem exemplo de descentralização administrativoterritorial da União.
B A função jurisdicional constitui função atípica do Poder
Judiciário.
C Os juízes de direito, órgãos jurisdicionais de primeiro grau das
justiças estaduais ordinárias, togados e vitalícios, exercem
jurisdição em todo o território nacional.
D A concessão de indulto e a comutação de penas competem
privativamente ao presidente da República, não podendo ser
delegadas.
E A autonomia municipal funda-se na capacidade de autoorganização, autogoverno, auto-administração e capacidade
normativa própria, de acordo com a Constituição Federal de
1988.
!"#$%&'(*/

Acerca dos serviços públicos, assinale a opção correta.
A São exemplos de serviços públicos uti singuli os serviços de
iluminação pública e de saneamento.
B Os serviços públicos não essenciais podem ser prestados
diretamente pelo Estado ou delegados a terceiros mediante
remuneração. No caso de delegação, a regulamentação e o
controle são exercidos pelo Estado, mas a prestação se dá por
conta e risco dos delegatários.
C Tanto a concessão quanto a permissão formalizam-se por atos
administrativos.
D A declaração de caducidade da concessão de serviços públicos
depende de prévia indenização, apurada em processo
administrativo.
E Os serviços público de natureza essencial devem ser prestados
exclusivamente pelo Estado, podendo ser delegados a
particular apenas os serviços sujeitos ao regime de direito
privado.
!"#$%&'(*1

Com base nas Leis n.ºs 8.112/1990 e 8.429/1992, assinale a opção
correta.
A A ação judicial por ato de improbidade administrativa tem
natureza de ação criminal.
B Hospitais e médicos conveniados ao Sistema Único de Saúde
que, além de exercerem função pública delegada, administrem
verbas públicas podem ser sujeitos ativos de atos de
improbidade administrativa, pois estão abrangidos no conceito
de agente público.
C O pagamento do auxílio-reclusão à família do servidor público
ativo cessará a partir do dia imediato àquele em que o servidor
for posto em liberdade, salvo em caso de liberdade
condicional.
D A aplicação das medidas punitivas previstas na Lei de
Improbidade Administrativa depende unicamente da
comprovação da conduta dolosa.
E A reversão é tanto forma de provimento quanto de vacância de
cargo público.

Assinale a opção correta com base no direito constitucional.
!"#$%&'(+2

A É da competência da justiça estadual autorizar o levantamento
dos valores relativos ao PIS/PASEP e ao FGTS quando do
falecimento do titular da conta.
B Cabe recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça da
decisão da turma recursal dos juizados especiais que julgar o
recurso inominado.
C O ingresso no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal
ocorre por nomeação do presidente da República, aprovada a
escolha por maioria simples do Senado Federal, entre cidadãos
com mais de trinta e cinco anos de idade e menos de sessenta
e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e ilibada
reputação.
D Constituem princípios institucionais do Ministério Público
(MP) a unidade, a indivisibilidade, o promotor natural, mas
não a independência funcional, já que o órgão do MP sujeita-se
às ordens emanadas do chefe da instituição.
E Cabe à Advocacia-Geral da União representar judicialmente a
União, mas não extrajudicialmente.

No que se refere à organização administrativa, assinale a opção
correta.
A Os municípios são entes políticos componentes da
administração pública indireta.
B A administração direta exerce sobre a administração indireta
o denominado controle finalístico, cujos limites e instrumentos
devem ser expressamente previstos em lei.
C A delegação é forma de efetivação da desconcentração.
D A sociedade de economia mista é entidade dotada de
personalidade jurídica de direito público, instituída, mediante
autorização por lei específica, para desempenhar atividades de
natureza empresarial e que podem se revestir de qualquer das
formas em direito admitidas.
E As autarquias e as fundações públicas integram a
administração direta.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31

No relato jornalístico, uma das funções do lide consiste em
A
B
C
D
E

apontar a pluralidade da história apresentada.
resumir os fatos cronologicamente.
provocar no leitor o desejo de ler outra matéria.
informar sobre as novas narrativas do acontecimento.
tirar o acontecimento do contexto para promover o seu
entendimento.

QUESTÃO 32

O sublide
A é o texto do lide repetido de forma mais explicativa para o
leitor.
B é o segundo parágrafo que contenha a explicação da história do
personagem principal do lide.
C nasceu no jornalismo americano para definir o segundo
parágrafo das matérias.
D é o segundo parágrafo que contenha informações deslocadas
do primeiro parágrafo, para reduzir a complexidade do lide.
E é o segundo parágrafo que contenha elemento essencial do
primeiro parágrafo e concentre a informação mais importante
do texto.
QUESTÃO 33

Marco importante na história do jornalismo, a pirâmide invertida
consiste
A no relato que prioriza, em escala decrescente, os elementos
mais importantes do fato, seguidos dos de menor apelo
cultural.
B na estrutura de relato dos fatos, a partir do mais relevante
e (ou) interessante.
C na estrutura de relato temporal dos fatos, do mais antigo ao
mais recente.
D no relato que prioriza a importância social das pessoas
envolvidas no fato.
E no relato que prioriza no texto a sequência de hierarquia
temporal do acontecimento.
QUESTÃO 34

Assinale opção correta no que se refere à pauta.
A Não é necessário que o press release ofereça indicações de
pauta para o repórter quando o material contém os dados do
responsável pelo assunto na assessoria.
B Quando a pauta produzida pelo assessor é relevante para o
assessorado, o repórter publica o material no jornal.
C A pauta independe da área de cobertura de um jornalista e deve
ser padronizada pela assessoria de imprensa para que material
igual seja encaminhado para os diferentes órgãos de imprensa.
D A pauta é normativa e estipula uma linha de ação a ser
obrigatoriamente obedecida pelo repórter.
E A pauta é o documento que organiza a redação e o trabalho do
jornalista, seja na redação, seja na assessoria de imprensa.

QUESTÃO 35

Com relação aos gêneros jornalísticos, assinale a opção correta.
A Perfil é o relato biográfico de pessoas de notoriedade, ainda
que instantânea.
B Artigo é matéria não jornalística produzida por cidadãos
notórios para expressar sua opinião.
C A caricatura é um gênero opinativo.
D Notícia é o relato opinativo de um fato, com indicação de links
para as fontes entrevistadas.
E A história de interesse humano que se apropria de recursos
ficcionais aplica-se ao gênero entrevista.
QUESTÃO 36

A respeito de web jornalismo, assinale a opção correta.
A Embora o leitor também possa participar na produção de
informações, em blogues e outros meios na Web, o jornalista
mantém o monopólio do jornalismo.
B O uso da Web pelas assessorias de imprensa tem como foco a
comunicação com jornalistas blogueiros.
C O impacto da Web na produção jornalística restringe-se ao
complexo processo produtivo da notícia.
D Mesmo sem conhecer os mecanismos do sistema RSS
(really simple syndication), as pessoas podem selecionar e
buscar notícias variadas de fontes diversas.
E Os jornais impressos têm focado os projetos editoriais para a
publicação de anúncios classificados, como forma de fazer
frente à Internet.
QUESTÃO 37

No que se refere a procedimentos gráficos de publicação, assinale
a opção correta.
A O envio de arquivos, seja em formato aberto, seja em fechado,
para impressão de material diagramado é idêntico não sendo
necessárias informações adicionais para nenhum desses
formatos.
B Em trabalhos gráficos, mancha é o elemento oposto às colunas
de textos.
C O processo de justificar um texto consiste em alinhar a coluna
à esquerda e padronizar fontes.
D Os principais componentes de caracteres são as hastes, cujas
linhas são classificadas em retas, quebradas, curvas e mistas.
E EPS (encapsuled postscript file) é o formato que armazena
arquivos vetoriais, salvo imagens em bitmap.
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QUESTÃO 38

QUESTÃO 41

Com relação às atribuições e atividades do assessor de imprensa,
assinale a opção correta.

Assinale a opção correta no que se refere à qualidade de um texto
informativo.

A A assessoria de imprensa é parte da estratégia, tanto no nível
interno como externo, da comunicação das organizações.

A A clareza, nos textos jornalísticos, é alcançada com a repetição
das informações e a utilização estrita do vocabulário técnico.
B Um bom texto jornalístico deve usar citações literárias no lide,
para facilitar a interação com o leitor e, consequentemente, a
compreensão de textos técnicos.
C Não é necessário adaptar o ritmo do texto para utilizá-lo em
diferentes meios ou com diferentes objetivos.
D Um bom texto jornalístico deve ser claro e conter termos de
fácil compreensão e expressões e períodos simples.
E A exatidão, em um texto jornalístico, é atingida com o uso de
termos de sentido amplo e de números para qualificar e
permitir a generalização dos dados.

B A atividade dos assessores é controlada pelas redações, que
funcionam como filtro e contratam esses serviços.
C O assessor de imprensa apresenta, de forma implícita, os fatos
a partir do ponto de vista da organização assessorada.
D A assessoria de imprensa é instrumento estratégico para
aumentar a visibilidade dos leitores.
E A assessoria de imprensa é a forma prevista pela Constituição
Federal para a divulgação dos feitos de uma organização.
QUESTÃO 39

QUESTÃO 42

Assinale a opção correta no que concerne à atuação do assessor de
imprensa em entrevistas coletivas.
A O planejamento de entrevista coletiva requer checklist apurado,
contendo as providências importantes, como o ensaio do
assessorado com relação a eventuais perguntas embaraçosas.
B A prática de embargo faz parte de acordo tácito entre assessor
e jornalistas, de modo que nenhuma das partes faça referências,
nas entrevistas, a conteúdos não estipulados previamente.
C Jornalistas não credenciados devem ser impedidos de
participar de entrevistas coletivas, para evitar a redução no
tempo cronometrado para cada pergunta e resposta.
D É lícito que o assessor de imprensa exija, antecipadamente,
cópia das questões elaboradas pelos jornalistas, pois o
assessorado tem o direito de prevenir-se ou mesmo eximir-se
de responder às perguntas indesejáveis.
E Em entrevista coletiva monotemática, deve-se exigir
credenciamento prévio, presença de jornalistas especializados
e manutenção do tema proposto pelo assessor.
QUESTÃO 40

Acerca da história do jornalismo e dos meios de comunicação de
massa, assinale a opção correta.
A A televisão pública não pode, pela baixa audiência da
programação, ser considerada meio de comunicação de massa.
B No radiojornalismo brasileiro, predomina a divisão de funções:
o repórter encarrega o produtor de apurar informações e
apresentá-las ao microfone.
C O uso do rádio não se popularizou no ambiente doméstico.
D Com o surgimento de jornais no rádio, na televisão e na
Internet, o jornalismo impresso sofreu mudanças de técnica e
estilo.
E O telejornalismo brasileiro nasceu em 1940, na extinta TV
Tupi, primeira emissora de televisão do Brasil.

No que se refere à comunicação segmentada e seus objetivos,
assinale a opção correta.
A A definição do público interno ocorre no planejamento
estratégico de comunicação, a partir do estudo de recorte da
amostra, cuja função é divulgar o modelo da organização.
B No planejamento estratégico de assessoria de comunicação
voltada para o mercado, não se considera a comunicação
interna.
C A relação com o público interno das organizações, que deve
ser homogênea e permanente, deve ser levada em conta na
definição da estratégia da assessoria de comunicação.
D O planejamento de comunicação prescinde de sondagens e
levantamentos relativos aos profissionais que atuam na
organização, independentemente do nível de atuação.
E Media training, listas de discussão, treinamentos e palestras
são instrumentos úteis para desenvolver habilidade e conferir
autonomia comunicativa aos profissionais que atuam em
organização.
QUESTÃO 43

Assinale a opção correta acerca da notícia institucional.
A O fato de as assessorias produzirem press kits com
informações essenciais confere credibilidade às fontes
institucionais junto às redações.
B Ao produzir notícias para a imprensa as assessorias de
comunicação transformam ocorrências institucionais em
acontecimentos públicos.
C Qualquer informação institucional, desde que respeite os
quesitos de legitimidade e verdade, deve ser transformada em
notícia pela mídia.
D Mesmo sendo as notícias institucionais marcadas por
limitações das organizações, as assessorias condicionam o
modo de produzir notícias às rotinas das redações.
E As assessorias de imprensa integram, nas redações, a cadeia de
produção de notícias institucionais exclusivas.
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QUESTÃO 44

QUESTÃO 47

Com relação a house organ, assinale a opção correta.
A Os movimentos de defesa ambiental impulsionaram a
divulgação de informação com relação à atuação das
organizações em áreas como meio ambiente e qualidade de
produtos e serviços.
B O jornal de empresa destinado ao público interno deve ser
organizado informalmente, de modo a proporcionar a
comunicação imediata com os trabalhadores e seus familiares.
C O noticiário, em house-organ, reproduz políticas institucionais
e utiliza a linguagem de relatórios e de documentos oficiais,
com o objetivo de buscar alinhamento vocabular das equipes
nas organizações.
D As primeiras publicações empresariais surgiram na década de
30 do século XVIII, com o intuito de se contrapor à imprensa
sindical.
E No Brasil, o primeiro jornal empresarial foi produzido, em
1950, pela multinacional Ford, representante da indústria
automobilística.
QUESTÃO 45

A respeito da apresentação do veículo de jornalismo institucional
e suas características, assinale a opção correta.
A A revista circula em intervalos maiores que o jornal e sua
produção é mais simples, o que reduz os custos de produção.
B Informativo é o produto que não é produzido para o meio
digital e que privilegia a informação imediata na forma de
notícias curtas.
C A newsletter, publicação de diversas notas sobre temas gerais,
pode ser usada para divulgar produtos e sua evolução.
D A intranet pode ser descrita como página interna da rede de
computadores de uma empresa e utilizada para a publicação da
agenda sindical e empresarial.
E O jornal institucional, de periodicidade mais estendida que a
do informativo, traz uma síntese dos acontecimentos da
empresa em determinado período.
QUESTÃO 46

Os signos apontam para fora de si, são presenças que
marcam ausências, e são precisamente essas ausências (...) aquilo
que constitui a seiva da cultura humana.
Isaac Epstein. O signo. São Paulo: Ática, 2002 (com adaptações).

Considerando o fragmento de texto acima, assinale a opção correta.
A Quando apontados para fora de si, os signos não geram
significação, pois essa significação se encontra ausente, na
cultura.
B Os significados, presentes na cultura, representam as coisas em
seu processo dinâmico de significação, expressas pela parte
abstrata, ou seja, pelo significante.
C O autor se refere à relação antitética entre o plano de expressão
(significado) e o plano de conteúdo (significante).
D No excerto, o autor adverte para o fato de o significado ser a
parte que exerce a primazia no processo de significação na
cultura humana.
E O autor refere-se à paradoxal relação que ocorre na construção
de sentido: o significante (presente) significa em lugar do que
está ausente (significado).

Um dos critérios de classificação dos tipos de comunicação é o polo
do emissor. Com base nesse critério, assinale a opção correta no
que concerne aos tipos fundamentais de comunicação.
A Comunicação do poder público é aquela praticada nos órgãos
da administração pública, sob as mais diferentes formas, salvo
publicações pagas em espaços midiáticos vendidos por
veículos privados.
B Comunicação empresarial é aquela estritamente identificada
pelo caráter institucional, não englobando, portanto, os apelos
publicitários relacionados a linhas de produtos, bens e serviços.
C Comunicação das organizações não governamentais (ONGs),
como, por exemplo, a veiculada por partidos, sindicatos,
igrejas e associações, difere da comunicação das organizações
civis por se enquadrar no terceiro setor e depender de recursos
estatais.
D A autocomunicação de massa, assim denominada por Manuel
Castells, é conhecida por caracterizar o atual momento de
expansão sem precedentes do uso pessoal da Internet para as
mais variadas possibilidades comunicativas.
E Comunicação pessoal é aquela estabelecida individualmente,
voltada para interesses pessoais em um âmbito estritamente
privado.
QUESTÃO 48

O século XX foi profícuo no que se refere ao surgimento de
correntes e tendências que vieram compor o chamado pensamento
comunicacional. A respeito desse assunto, assinale a opção correta.
A A principal contribuição da teoria empírica de campo consistiu
na validação da teoria hipodérmica, ao constatar, ao longo de
décadas, a supremacia absoluta dos mass media sobre outras
agências de socialização, tais como: religião, política e família.
B Um dos problemas constitutivos do campo teórico da
comunicação de massa foi o sistemismo, ou seja, a
transposição mecânica para o campo das ciências sociais e
humanas de categorias e analogias oriundas das ciências exatas
e naturais.
C A permanência da teoria hipodérmica como o paradigma mais
sólido do pensamento comunicacional deve-se ao fato de a
assimilação acrítica de conteúdos midiáticos pelas massas
continuar sendo verificada como uma constante nas pesquisas
sobre efeitos.
D A fragilidade da teoria da persuasão foi apontada pelos
estudiosos dos fenômenos da comunicação de massa que
identificaram nela a confirmação de um dos pressupostos
básicos da teoria hipodérmica, qual seja, o de que o meio é a
mensagem.
E Os contestadores da teoria crítica acreditam que a influência
sistêmica dos meios de comunicação de massa é intrínseca aos
contextos totalitários.
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QUESTÃO 49

Um dos objetivos da sociologia da comunicação é compreender a
relação entre os meios de comunicação de massa e os atores sociais.
A partir dessa informação, assinale a opção correta.
A Os pesquisadores da teoria dos dois estágios (two steps flow)
descobriram que os efeitos dos meios de comunicação de
massa são mais efetivos quando um mesmo indivíduo é
duplamente exposto a um mesmo conteúdo, ou seja, quando há
repetição e reforço.
B Pesquisa da UNESCO, realizada, no final da década de 90 do
século passado em vinte e três países, com mais de cinco mil
estudantes, constatou que a exposição de crianças e jovens a
conteúdos midiáticos violentos resulta na adoção imitativa e
irrefletida de modelos violentos de conduta pelas crianças e
jovens.
C A imprevisibilidade é um dos fatores distintivos de seleção dos
acontecimentos pela mídia, como no caso das catástrofes
naturais e grandes acidentes.
D A contribuição das novas tecnologias para a ampliação
vertiginosa do acesso das populações a informações,
entretenimento e compartilhamento de conteúdos levou os
teóricos da mídia a reconhecerem que houve uma consolidação
ainda maior de cenários típicos de uma comunicação de massa.
E As ações dos meios de comunicação de massa, consideradas
como manipulação, estão circunscritas ao tratamento opinativo
dos conteúdos midiáticos, não abrangendo o processo de
seleção dos acontecimentos, o que confirma a pertinência do
bordão “aconteceu, virou manchete”.
QUESTÃO 50

No Brasil, uma das principais formas de mediação da relação entre
o Estado e a sociedade é a publicidade. Assinale a opção correta a
respeito dessa relação e das modalidades de publicidade nela
envolvidas.
A Entre as modalidades de publicidade governamental, a única
que sofre restrição quanto a dispêndio de dinheiro público na
promoção de autoridades de Estado é a publicidade
mercadológica de empresas estatais.
B Em períodos de propaganda eleitoral regulamentar, compete à
Secretaria de Comunicação da Presidência da República
exercer o controle sobre conteúdos de campanhas públicas e,
eventualmente, retirar de circulação aquelas que contenham
referências a obras e realizações de governos.
C A publicidade de utilidade pública é aquela que, vinculada a
objetivos sociais de inquestionável interesse público, tem
caráter educativo, informativo ou de orientação.
D A publicidade de utilidade pública não deve se comprometer
com resultados, acenando com promessas de benefícios que
possam eventualmente ser cobrados pelos cidadãos.
E A cargo da presidência da República, a publicidade
institucional é aquela que se realiza em obediência à prescrição
de leis, decretos, portarias, instruções, estatutos, regimentos ou
regulamentos.

QUESTÃO 51

A respeito da evolução da comunicação nos contextos
organizacionais brasileiros, assinale a opção correta.
A Em um composto de comunicação, as únicas subáreas que não
se integram à comunicação organizacional são as da
comunicação mercadológica, ou seja, marketing, promoção,
merchandising e venda pessoal.
B Para a gestão da comunicação nas organizações, dentro de uma
perspectiva de integração das atividades de jornalismo,
relações públicas, publicidade, marketing e pesquisa de
mercado, foi um marco no Brasil a experiência da empresa
Rhodia, em meados da década de 80 do século passado.
C No Brasil, a criação do campo teórico e de pesquisa que
integra as áreas de comunicação organizacional e relações
públicas coincidiu com a edição do Decreto-Lei
n.º 63.283/1968, que regulamentou a profissão de relações
públicas e a vinculou à respectiva habilitação nos cursos
superiores de comunicação social.
D A profissão de relações públicas, surgida nos Estados Unidos
da América no final do século XIX, passou a ser exercida no
Brasil com a instalação do departamento de relações públicas
de uma empresa estrangeira.
E Historicamente, o primeiro departamento de relações públicas
autenticamente nacional é identificado com a criação da
assessoria especial de relações públicas, durante o governo do
presidente Garrastazu Médici.
QUESTÃO 52

Ao se planejar a comunicação integrada de uma organização, é
preciso ter clareza quanto aos elementos que a compõem. Com
relação a esses aspectos, assinale a opção correta.
A O destinatário da referida comunicação é o público externo
final, e essa comunicação não envolve, portanto, estratégias
voltadas para o público interno, para o qual se destinam ações
estritamente organizacionais.
B A imagem institucional de uma organização requer um
planejamento específico e, consequentemente, uma estratégia
de comunicação exclusiva, distinta da imagem de produtos e
serviços.
C Cada um dos elementos do composto de marketing deve
contribuir para que os objetivos da comunicação integrada
sejam atingidos.
D A comunicação administrativa, por ser uma atividade
estritamente interna, operacional e não midiática, requer
necessariamente a elaboração de um plano de comunicação
exclusivo.
E O foco da referida integração é a obtenção dos resultados a que
se propõe uma organização, o que não implica necessariamente
a atuação conjugada de todos os profissionais envolvidos,
como os de imprensa e propaganda, por exemplo.
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QUESTÃO 53

O desenvolvimento sustentável envolve o atendimento das
necessidades do presente sem comprometer a capacidade das
gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades.
Considerando essa informação, assinale a opção correta com
relação ao conceito de responsabilidade social corporativa.
A Do ponto de vista da responsabilidade social corporativa,
ações financeiras, ações ambientais e ações sociais são
diferentes estratégias, sendo também objetos de diferentes
mensurações em diferentes balanços.
B Por não ser diretamente perceptível aos consumidores, a
responsabilidade social corporativa não deve ser incluída nas
sondagens de satisfação do cliente em relação a produtos, bens
e serviços oferecidos por uma empresa.
C Sendo um conceito ético, a responsabilidade social corporativa
não tem sido usada como um diferencial competitivo em
anúncios de publicidade comparativa, por ser identificada
pelos códigos de autorregulamentação como uma prática
desleal.
D Por não se enquadrar em nenhum dos pês do composto de
marketing, a responsabilidade social corporativa não pode ser
considerada um valor agregável aos produtos de uma empresa.
E Para que uma empresa seja considerada cidadã e certificada
como tal, não basta que assuma compromissos legais e sociais
apenas com o seu quadro corporativo, sendo necessário que
assuma o mesmo grau de comprometimento com toda a
sociedade.
QUESTÃO 54

Assinale a opção correta acerca das novas mídias e dos novos
papéis profissionais na comunicação online.
A Os novos cenários tecnológicos implicaram o redesenho do
ambiente de trabalho, de acordo com as novas profissões e
respectivas funções, como é o caso do arquiteto da informação,
responsável pelo planejamento físico e organizacional das
edificações inteligentes.
B O surgimento dos ambientes informatizados ensejou a
contratação dos profissionais de animação, como os que
trabalham com animação 2D e 3D, responsáveis pela
promoção de atividades de inteligência emocional no âmbito
da comunicação entre funcionários e usuários.
C O blogueiro desempenha atividades tipicamente amadorísticas
e diletantes no campo da comunicação, especialmente na
postagem descompromissada de conteúdos privados e
intimistas, não sendo apropriado, portanto, a utilização do
blogueiro profissional.
D Com o advento das mídias digitais, as funções do termo
copywriter foram ampliadas, pois ele, além de cuidar da
correção e da qualidade estilística dos textos, também pode
observar questões ligadas à organização e à facilidade de
acesso à informação.
E Os cenários tecnológicos possibilitaram o surgimento dos
novos meios (new media) e acarretaram uma acentuada
exclusão das funções, atribuições, habilidades e competências
das profissões tradicionais.

QUESTÃO 55

A atuação em mídias web e digitais pressupõe exercer novas
funções e atribuições relacionadas à produção e veiculação de
conteúdos. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.
A Web writer é quem escreve textos e realiza pesquisas para
embasar conteúdos a serem publicados, estando, portanto,
familiarizado com as publicações para o meio web, perfis de
internautas e linguagens adequadas aos diversos segmentos de
públicos.
B Especialista em SEO é o responsável pela elaboração de
projetos estéticos e funcionais de uma organização no meio
web, devendo saber lidar com design, programação,
usabilidade e acessibilidade.
C Gerente de redes sociais é quem administra ambiente
informatizado, presta suporte técnico ao cliente, elabora
documentação técnica, além de coordenar projetos e pesquisas
e oferecer soluções para ambientes informatizados.
D Web designer é o responsável pela pesquisa e análise de sítios,
competindo-lhe opinar sobre mudanças que favoreçam o
posicionamento desses sítios em sistemas de busca.
E Webmaster é quem monitora comunidades virtuais, fóruns e
blogues e o que neles se comenta sobre produtos, serviços,
marcas e imagem de uma organização. Também pode atuar no
relacionamento dessa organização com os clientes.
QUESTÃO 56

Os novos cenários tecnológicos romperam com as noções
tradicionais de espaço e tempo e fizeram surgir conceitos novos,
entre eles, os de ciberespaço e inteligência coletiva, abordados por
Pierre Lévy. Em relação a esses novos conceitos, assinale a opção
correta.
A A emergência de uma inteligência coletiva está associada à
descoberta ou à invenção de um novo paradigma de
comunicação, para além da escrita e dos sistemas de controle
da informação.
B A comunicação e a inteligência humanas, tal qual são
concebidas hoje, foram substituídas, respectivamente, por
bases digitais e inteligências artificiais.
C O ciberespaço se impôs como um novo e vasto logocentrismo,
superior ao exercido pela fase da escrita, e a multimídia
tornou-se a sua correspondente superlíngua e fator de
identidade dos que dominaram os seus saberes técnicos e os
seus códigos.
D O ciberespaço consolidará uma tendência que já desponta: a do
surgimento de megatalentos e de autores bilionários cujas
obras de sucesso sem fronteiras rendem fortunas decorrentes de
direitos reservados.
E A liberdade e a autonomia em relação ao fluxo da informação
no ciberespaço resultam em contextos hipermidiáticos
fortalecedores de clãs, tribos, Estados-nação e territórios,
inteligentemente dirigidos.
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QUESTÃO 57

Uma das principais preocupações da arte retórica e da teoria da
argumentação consiste em prescrever uma boa relação entre orador
e auditório. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.
A Quando delibera com um interlocutor, o orador poderá simular
uma situação de argumentação, mas deverá estar consciente de
que não está diante de um auditório.
B Ao escrever um livro, um autor não o faz como se estivesse se
dirigindo a um auditório, pois não está na presença física de
uma audiência nem em uma situação argumentativa.
C A segurança do orador quanto à universalidade de seus
argumentos e sua respectiva estruturação lógica dispensa-o do
conhecimento prévio daqueles que compõem o auditório.
D Ao se dirigir a um auditório universal, o orador o fará como se
falasse para toda a humanidade ou, pelo menos, para todos os
seres humanos adultos e normais.
E Quando delibera consigo próprio, não há necessidade de o
orador se preocupar com a eficácia dos seus argumentos, pois,
de fato, não está diante de um auditório.
QUESTÃO 58

Sabendo que a eficácia do discurso depende da estratégia de
argumentação adotada e de pressupostos da ética discursiva,
assinale a opção correta.
A Persuadir ou convencer não será uma questão estratégica
quando o orador estiver seguro de que o auditório em foco é
composto, em sua maioria, por pessoas adultas, competentes e
dotadas de razão.
B Os estudiosos da retórica e da argumentação concordam que a
situação ideal de fala é aquela em que o orador detém poder
sobre um interlocutor que lhe é subordinado.
C Em um contexto argumentativo composto por pessoas livres e
dotadas de razão, é tácita a compreensão de que a um orador,
a quem se concede a primazia da palavra, se concede também
a validação do chamado argumento de autoridade ou, em
outros termos, da fala competente.
D Em um contexto de razão comunicativa e, portanto, de ética
discursiva, o melhor argumento sempre prevalecerá sobre os
demais argumentos, tidos como perdedores.
E Para se dirigir a um público focal, com suas características
peculiares, a melhor estratégia será a da argumentação
persuasiva.

QUESTÃO 59

Desde a última década, o tema gestão de crise tem sido frequente
em currículos e publicações. A respeito desse assunto, assinale a
opção correta.
A Em momentos trágicos para uma empresa, os habituais
press releases, comunicados e notas oficiais à população
devem ser suspensos até o total esclarecimento dos fatos.
B Profissionais de comunicação não estão agindo de forma
pessimista quando propõem a uma empresa que, em momentos
de tranquilidade, simule situações catastróficas e respectivas
providências a serem ensaiadas e incluídas em um plano de
gestão de crise ou de contingência.
C Em situações de tragédia, uma das providências imediatas é a
publicação de notas de esclarecimento, conjugada à ampliação
de espaços publicitários e de pacotes de promoções.
D Após um acidente de graves consequências para a reputação de
uma empresa, o melhor conselho a ser dado por um assessor de
imprensa aos seus assessorados é a do low profile, ou seja,
quanto menos exposição pública, melhor.
E Aproximar ao máximo os contatos com a imprensa
colaborativa e oferecer aos seus dirigentes um bom
agendamento publicitário são providências corretas, pois os
programadores de inserções na mídia comercial não fazem
distinção entre clientes que passam ou não por uma crise.
QUESTÃO 60

Processos de edição, editoração e impressão comumente exigem a
preparação de originais em alta definição, especialmente quando
incluem muitas imagens. Devido ao seu grande tamanho, os
arquivos gerados a partir desses processos são de difícil manuseio,
seja para o seu envio por meio de correio eletrônico, seja para o seu
armazenamento. Há, no entanto, soluções para esses casos. Acerca
desse assunto, assinale a opção correta.
A Arquivos com armazenamento superior a 100 MB devem ser
enviados, para maior praticidade, por blocos de 10 MB cada.
B Arquivos muito grandes não são compactáveis a tamanhos
compatíveis com os serviços de computação corporativa e
tratamento profissional de imagens, devendo, portanto, ser
gravados em mídias removíveis.
C É prático realizar a gravação de uma matriz completa em PDF
e enviá-la em partes separadas, de acordo com a capacidade de
transmissão oferecida pelo provedor contratado.
D Uma solução rápida e prática, oferecida por provedores
em todo o mundo, é o sistema de computação em nuvem
(cloud computing), acessável ao destinatário mediante o uso de
senha.
E Nos casos de arquivos muito grandes, a solução pode ser a sua
fragmentação em arquivos menores do tipo JPEG ou GIF,
adquirindo-se, assim, formatos compatíveis com emails
comuns.
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PROVA DISCURSIVA
•
•
•
•

Na prova a seguir, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida,
transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não serão
avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.
Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer
assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.
Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até dez pontos, dos quais até um ponto será atribuído ao quesito apresentação e estrutura
textual (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos).
Mais de mil palhaços no salão vão beber até cair. E dirigir depois.
Ei, você aí. Que gosta de carnaval. Que faz questão de pular os quatro dias e as quatro noites. Que
não dispensa uma fantasia bonita e original. Dê um breque para se lembrar. Nesta época do ano os acidentes
de trânsito batem recordes assustadores e acabam com o carnaval de muita gente. Pessoas que, às vezes,
não têm nada a ver com a sua folia.
Divirta-se. Mas com responsabilidade. Verifique os freios, os amortecedores e os pneus do seu carro.
Nas estradas, use cinto de segurança. Não dirija cansado e, principalmente, não beba antes de dirigir. Não
dirija depois de beber. Só assim a quarta-feira de cinzas será menos negra este ano. Não vista a fantasia de
palhaço. Durante o carnaval, e sempre, seja prudente ao dirigir.
O Estado de S.Paulo. 4/2/1989 (com adaptações).

Redija um texto dissertativo interpretando e analisando criticamente o texto apresentado acima. Em seu texto, aborde, necessariamente,
os seguintes aspectos:

<

indicação de, no mínimo, três funções da linguagem presentes no texto e da função da linguagem predominante; [valor: 3,00
pontos]

<

análise do uso de sentidos denotados e conotados; [valor: 3,00 pontos]

<

análise da relação entre os conteúdos manifestos e os conteúdos latentes no texto. [valor: 3,00 pontos]
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