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1. Confira, abaixo, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das 

questões, confira a numeração de todas as páginas. 

3. Esta prova é constituída de 40 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, 
sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas 

perguntas aos aplicadores de prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde 

ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de 
prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o 

cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, tampouco 

o uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não 
cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato. 

9. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no 

saco plástico. Caso essa exigência seja descumprida, o candidato será excluído do 
concurso. 

10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-

resposta, é de 4 horas. 

11. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 

autorização para entregar o caderno de prova, o cartão-resposta e a ficha de identificação. 

12. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o 

consigo. 
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PORTUGUÊS 
 

Revendo a Anistia 

 
Já que estão todos falando da revisão da Lei da Anistia, também dou meu palpite. Antes, é importante frisar que a discussão 1 

não tem muito alcance prático, já que, apenas dois anos atrás, o STF, que é o único órgão que poderia invalidar a norma declarou-2 

a eficaz. É improvável que essa decisão venha a ser modificada tão cedo. 3 

Isso esclarecido, podemos debater se o STF errou ou acertou. Minha posição, nessa matéria, admito, é esquisita. Penso que 4 

faria bem ao país identificar e julgar os responsáveis pela tortura, mas não creio que deveríamos mandá-los para a cadeia. 5 

O que me faz pender pela revisão é que é falso o argumento dos militares de que eles travavam uma guerra na qual ocorreram 6 

excessos. Os grupos de esquerda nunca ameaçaram seriamente o “status quo” e, sob o prisma das leis cunhadas pelos próprios 7 

governantes, militantes capturados eram presos comuns que estavam sob a guarda do Estado e deveriam ter sua integridade física 8 

respeitada. 9 

Ao contrário do que disse a maioria dos ministros do STF, a anistia de 1979 não resultou de uma negociação entre militares e 10 

oposição, mas foi imposta pelos poderosos da época. Pior, mesmo depois de se terem posto fora do alcance de punições, os militares 11 

continuaram sonegando informações sobre a estrutura de comando dos subterrâneos da ditadura e o paradeiro dos desaparecidos. 12 

Um julgamento de verdade, que mobilizasse investigadores, promotores e advogados, seria uma ótima oportunidade para 13 

esclarecer tudo. Mesmo assim, penso que eventuais condenados nesse processo deveriam ser poupados da cadeia. Punições que 14 

chegam 40 anos depois dos fatos já não atingem os autores dos delitos, mas encontram pessoas totalmente distintas, tanto em suas 15 

células como em suas ideias. 16 

Na verdade, desconfio do conceito de crime imprescritível. Ou o Estado pune em tempo hábil ou perde o direito de fazê-lo. 17 
 

 

(Hélio Schwartsman. Folha de S. Paulo, 31 maio 2013.) 

 
01 - Pela leitura do texto, é correto deduzir que: 
 

a) a revisão da Lei da Anistia busca invalidar a condenação dos presos políticos. 
►b) o STF ratificou há dois anos a lei da anistia, ou seja, considerou que a lei produziu o efeito desejado. 

c) a posição do autor do texto em relação à revisão da lei em questão é radical. 
d) a lei da Anistia foi obtida depois de se ponderar a responsabilidade de todos. 
e) o autor defende que se considere o decurso de tempo predeterminado em lei, para extinguir uma condenação. 

 
02 - Considere os seguintes resumos do posicionamento do autor do texto: 
 

1. É recomendável apurar as responsabilidades dos que torturaram, revelando os bastidores das práticas de tortura, 
mas sem condenar os culpados na forma da lei. 

2. É importante mostrar que os militares ameaçavam o “status quo”, mas tinham a proteção do Estado. 
3. As punições devem prescrever, já que os culpados estão física e mentalmente diferentes 40 anos depois. 
4. Depois de garantida a impunidade com a Lei da Anistia, os militares passaram a colaborar com as investigações 

e isso deve ser considerado. 
 

Estão de acordo com o texto: 
 

a) 1 e 2 apenas. 
b) 2 e 4 apenas. 
c) 1, 3 e 4 apenas. 
►d) 1 e 3 apenas. 
e) 2, 3 e 4 apenas. 

 
03 - Retome as passagens do texto citadas abaixo e identifique a expressão que os pronomes grifados retomam. Assinale 

a alternativa em que a associação está INCORRETA. 
 

►a) “...o único órgão que poderia invalidar a norma declarou-a eficaz” (linhas 2-3). (= discussão). 
b) “...mas não creio que deveríamos mandá-los para a cadeia” (linha 5). (= os responsáveis pela tortura) 
c) “...é falso o argumento dos militares de que eles travavam uma guerra na qual ocorreram excessos” (linhas 6-7). (= os 

militares) 
d) “...estavam sob a guarda do Estado e deveriam ter sua integridade física respeitada” (linhas 8-9). (= militantes capturados) 
e) “Ou o Estado pune em tempo hábil ou perde o direito de fazê-lo” (linha 17). (= punir) 

 
04 - Algumas sentenças do texto, modificadas, foram transcritas abaixo. Assinale a que apresenta problema de 

concordância, tendo em vista as regras da escrita na língua padrão. 
 

a) As discussões não têm alcance prático. 
b) Mesmo depois de se ter colocado fora do alcance de punições, o exército continuou sonegando informações. 
►c) É falso os argumentos dos militares de que eles travavam uma guerra. 

d) Ao contrário do que disseram os ministros do STF, a situação ainda não está resolvida. 
e) É improvável que essas decisões venham a ser modificadas. 
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O texto a seguir foi retirado do manual de instrução de um computador e é referência para as questões 05 a 07. 

 
AMBIENTE OPERACIONAL 

 

Serão descritas a seguir dicas de como operar o computador de maneira ergonomicamente adequada e como ajustar a 
iluminação e ruídos do ambiente, diminuindo, dessa maneira, o cansaço visual e a fadiga corporal. 

 

 Quando o usuário estiver sentado, as pernas devem formar um ângulo reto (90º) com o solo. 

 Ajustar a cadeira de forma que a planta dos pés toque o solo ou, se necessário, o usuário deve utilizar um apoio. 

 A parte dos joelhos voltada para a cadeira não deve tocar no assento, pois pode provocar má circulação sanguínea. 

 Deixar a coluna reta e bem encostada na cadeira. 

 O usuário deve apoiar o pulso sobre a borda da mesa e não permitir que seja formada uma curva superior a 15º. 
Encostar o pulso na mesa somente para descansar. Ao digitar, o usuário precisa pressionar as teclas sem demasiada 
pressão. 

 Posicionar os cotovelos rentes ao corpo e os antebraços perpendiculares ao solo. 

 O mouse deve estar sempre próximo do corpo. O teclado e o mouse devem ficar na altura dos cotovelos, num ângulo 
de 70º a 90º com a mesa. 

 A cabeça, com relação ao monitor, não deve ser inclinada mais do que 15º ou 20º, para evitar tensão no pescoço. 

 Realizar ajustes no monitor, para prevenir o cansaço visual, como excesso de brilho, imagem borrada ou distorcida. 

 O topo da tela deve estar posicionado na altura dos olhos a uma distância razoável. 

 Não permitir que a luz do sol ou do ambiente incida diretamente na tela. 

 Realizar intervalos regulares para descanso. 

 Se alguma dor, ou desconforto, persistir mesmo após o usuário tomar essas medidas, um médico deverá ser 
consultado. 

 
05 - Um fabricante de computador tem diferentes orientações a dar aos usuários. As apresentadas no texto acima se 

relacionam a hábitos saudáveis. Esse tipo de recomendação é antecipado, no primeiro parágrafo, pela palavra: 
 

a) dicas. 
b) adequada. 
c) operar. 
d) ruídos. 
►e) ergonomicamente. 

 
06 - Considere a seguinte descrição de algumas medidas: 
 

1. Cruzar as pernas. 
2. Usar cadeira com braço. 
3. Usar cadeira com encosto. 
4. Curvar-se para ficar mais próximo da tela. 
 

Que medida(s) contraria(m) as orientações acima? 
 

a) 1 apenas. 
b) 2 e 3 apenas. 
c) 2, 3 e 4 apenas. 
►d) 1 e 4 apenas. 

e) 1, 2, 3 e 4. 
 
07 - “A parte dos joelhos voltada para a cadeira não deve tocar no assento, pois pode provocar má circulação sanguínea”. 

 

A sentença acima foi reescrita adequadamente de acordo com a norma padrão, sem prejuízo de sentido, em: 
 

a) Os joelhos voltados para a cadeira não devem tocar o assento, de modo a evitar má circulação sanguínea. 
►b) Por provocar má circulação sanguínea, deve-se evitar que a parte dos joelhos voltada para a cadeira toque no assento. 

c) Porque provocam má circulação sanguínea, os joelhos não devem tocar no assento. 
d) De modo a provocar má circulação sanguínea, a parte dos joelhos voltada para a cadeira não devem tocar no assento. 
e) Como provocam má circulação sanguínea, devemos evitar tocar o joelho com a parte interna do assento da cadeira. 

 
08 - Tendo em vista as regras de acentuação gráfica, considere os seguintes grupos de palavras: 
 

1. usuário, sanguínea, distância. 
2. ângulo, próximo, médico. 
3. deverá, distância, após. 
4. razoável, pés, ângulo. 
 

As palavras são acentuadas com base na mesma regra ortográfica em: 
 

►a) 1 e 2 apenas. 

b) 2 e 3 apenas. 
c) 1, 3 e 4 apenas. 
d) 1 e 4 apenas. 
e) 2, 3 e 4 apenas. 
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(Latuff, <http://torturanuncamaispr.wordpress.com/2013/01/21/charges-sobre-a-ditadura-e-a-anistia/>. Acesso em 31 de maio de 2013.) 

 
09 - A charge do Latuff foi publicada sob o título “O sono dos injustos”. É possível reconhecer nessa charge aspectos 

citados por Hélio Schwartsman no texto “Revendo a Anistia”. Numere a coluna da direita, relacionando trechos do 
texto com imagens veiculadas na charge e apresentadas na coluna da esquerda. 

 

1. O velhinho deitado na cama. 
2. As caveiras sob a cama. 
3. A bandeira brasileira usada como 

coberta e a palavra que substitui 
"Ordem e Progresso". 

4. O boné na cabeceira da cama. 

(   ) “subterrâneos da ditadura e o paradeiro dos desaparecidos”. 
(   ) “eventuais condenados no processo se a lei da anistia fosse 

revista”. 
(   ) “é improvável que essa decisão venha a ser modificada tão cedo”. 
(   ) “40 anos depois dos fatos já não atingem os autores dos delitos, 

mas encontram pessoas totalmente distintas, tanto em suas células 
como em suas ideias”. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 1 – 4 – 2 – 3. 
b) 3 – 4 – 2 – 1. 
c) 2 – 3 – 1 – 4. 
d) 4 – 2 – 3 – 1. 
►e) 2 – 4 – 3 – 1. 

 
10 - As afirmativas a seguir comparam os dois textos: 
 

1. A charge, ao contrário do texto de Schwartsman, se mostra desfavorável à revisão da Lei da Anistia. 
2. Ambos os textos reconhecem que houve excessos e os responsáveis seriam os militares que atuaram na época. 
3. Ambos os textos explicitam, cada um ao seu modo, que houve um decurso significativo de tempo da época em 

que ocorreram os fatos até o momento. 
4. Ambos os textos põem em xeque o conceito de crime imprescritível. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
 

LEGISLAÇÃO 
 
11 - Sobre os requisitos básicos para investidura em cargo público da União, assinale a alternativa correta. 

 

a) É moralmente inidôneo e, portanto, impedido de ser investido em cargo público o indivíduo que está respondendo a 
processo criminal. 

b) A investidura em cargo público de pessoa estrangeira ou naturalizada é vedada. 
c) A investidura em cargo público ocorrerá com a homologação do concurso público de provas e títulos. 

►d) A lei pode estabelecer requisitos para a investidura em cargo público conforme a exigência das atribuições do cargo. 

e) É requisito básico para investidura em cargo público a idade mínima de 16 anos. 
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12 - Considere as seguintes afirmativas sobre o servidor público da União: 
 

1. A nomeação do servidor público far-se-á em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de provimento 
efetivo ou de carreira. 

2. A nomeação do servidor público far-se-á em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança 
vagos. 

3. A nomeação do servidor público depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e 
títulos, obedecidos a ordem de classificação e o prazo de validade. 

4. Nomeação é uma forma de provimento de cargo público. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 

13 - Sobre o estágio probatório a que se submete o servidor público da União nomeado para cargo de provimento efetivo, 
é correto afirmar: 

 

a) Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período 
de 48 (quarenta e oito) meses. 

b) O servidor não aprovado no estágio probatório será demitido. 
►c) O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, 

chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação. 
d) O servidor em estágio probatório não possui direito a licenças ou afastamentos. 
e) A avaliação do desempenho do servidor será promovida pelo superior hierárquico direto ou, na sua falta, por comissão 

constituída para essa finalidade. 
 

**14 - A empresa XYZ, em 1999, participa de licitação promovida pela União, cujo objeto é a construção de um trecho de 
rodovia federal. A empresa XYZ tem sucesso no certame licitatório, cuja homologação ocorre imediatamente. Em 
seguida, celebra o contrato administrativo com a União Federal e, em 2005, conclui a obra pública. Nesse mesmo ano, 
recebe a integralidade do pagamento. Em 2013, a União notifica a empresa XYZ para que devolva o pagamento 
recebido, pois, de acordo com a notificante, houve ilegalidade patente no processo licitatório e é imprescindível sua 
anulação. Sobre esses fatos, é correto afirmar que: 

 

►a) a União deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade; nesse caso, a União deverá anular o ato, 
sendo devida a devolução dos valores recebidos pela empresa XYZ. 

b) trata-se, ao contrário do conteúdo da notificação promovida pela União Federal, de revogação de ato administrativo. 
c) a anulação é imediata; quando evidente a ilegalidade de atos da Administração Pública, a anulação independe de processo 

administrativo. 
d) o direito da Administração Pública de anular o ato administrativo que homologou a licitação decai em cinco anos, razão 

pela qual nada poderá ser exigido da empresa XYZ. 
e) o direito da Administração Pública de revogar o ato administrativo que homologou a licitação é imprescritível, em razão do 

princípio da supremacia do interesse público. 
 

15 - Sobre a responsabilidade civil do Estado, assinale a alternativa correta. 
 

►a) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos 
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 
casos de dolo ou culpa. 

b) O Estado é responsável por danos causados a terceiros por ato praticado por servidor público efetivo; atos praticados por 
servidor público ocupante de cargo em comissão não resultam responsabilidade do Estado, mas apenas pessoal, do 
servidor que causou o dano. 

c) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos não responderão pelos 
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 

d) O Estado é responsável por danos causados a terceiros, sendo obrigação dos prejudicados pelos atos do Estado 
comprovar o dolo ou a culpa do agente estatal que deu causa ao dano. 

e) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado exploradoras de atividade econômica responderão pelos 
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, 
independentemente da existência de culpa. 

 

16 - Os atos de improbidade administrativa importarão: 
 

►a) a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na 
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 

b) a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, 
em valor a ser definido de acordo com o prudente arbítrio do juiz, sendo que o ressarcimento do erário suspenderá a ação 
penal. 

c) a exclusão permanente dos direitos políticos, a critério do juiz, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o 
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 

d) a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, salvo se servidor público efetivo e estável, a indisponibilidade 
dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei. 

e) a extinção dos direitos políticos e do direito de ocupar função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao 
erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 

 

** – Questão com resposta alterada.  
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17 - José é servidor público efetivo da Universidade Federal do Paraná, que possui natureza jurídica de autarquia. 
Candidatou-se, nas eleições de 2012, para o cargo de vereador do município de Curitiba. Logrou êxito e foi eleito. Em 
que condições o servidor poderá exercer o mandato de vereador? 

 

a) José deverá se afastar do cargo na Universidade a partir do dia em que passar a exercer o mandato de vereador, sendo-
lhe facultado optar pela sua remuneração. 

b) José deverá se afastar do cargo na Universidade a partir do dia em que passar a exercer o mandato de vereador, e 
receberá, cumulativamente, as remunerações dos dois cargos, da UFPR e de vereador. 

c) Havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da 
remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será afastado do cargo, emprego ou função, percebendo 
somente a remuneração do cargo de vereador. 

d) Havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da 
remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, ser-lhe-á vedado exercer o cargo de vereador. 

►e) Havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da 
remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe 
facultado optar pela sua remuneração. 

 
18 - Sobre a Lei 8.666/93 (Lei Geral de Licitações), numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a 

coluna da esquerda. 
 

1. Concorrência. 
2. Tomada de preços. 
3. Convite. 
4. Concurso. 
5. Leilão. 

(   ) É a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela 
unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento 
convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade 
que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da 
apresentação das propostas. 

(   ) É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de 
habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital para execução de seu objeto. 

(   ) É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis 
inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, 
ou para a alienação de bens imóveis, nos termos da Lei 8.666/93, a quem oferecer o maior 
lance, igual ou superior ao valor da avaliação. 

(   ) É a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que 
atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior 
à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. 

(   ) É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho 
técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos 
vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com 
antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. 

 
 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 3 – 2 – 4 – 5 – 1. 
b) 1 – 2 – 4 – 3 – 5. 
c) 3 – 4 – 5 – 2 – 1. 
►d) 3 – 1 – 5 – 2 – 4. 
e) 1 – 2 – 3 – 5 – 4. 

 
19 - Com relação aos crimes contra a administração pública previstos no Código Penal, identifique as afirmativas a seguir 

como verdadeiras (V) ou falsas (F): 
 

(   ) Comete peculato o funcionário público que se apropria de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público 
ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou o desvia em proveito próprio ou alheio. 

(   ) O peculato requer dolo, não existindo o peculato na forma culposa. 
(   ) Comete concussão o funcionário público que exige, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que 

fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. 
(   ) Comete prevaricação o funcionário público que, por indulgência, deixar de responsabilizar subordinado que 

cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da 
autoridade competente. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – F – V – F. 
b) F – V – V – V. 
c) V – V – F – F. 
d) F – V – F – V. 
e) V – F – F – V. 
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20 - É inexigível a licitação: 
 

a) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 
b) quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento. 
►c) quando houver inviabilidade de competição, em especial, por exemplo, para contratação de profissional de qualquer setor 

artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião 
pública. 

d) para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas 
necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de 
mercado, segundo avaliação prévia. 

e) nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para a realização dos processos 
licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do dia. 

 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21 - O conceito de sociedade de massa perdeu muita força ao longo do século XX. Estudos na área de comunicação 

colocaram, muito rapidamente, o conceito de massa em dúvida. No século XXI, a sociedade em rede aprofunda o 
processo de segmentação, em escala mundial. Sobre o tema, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Os estudos de recepção da escola funcionalista americana apontaram um baixo poder de influência dos meios de 
comunicação no comportamento do público, que seleciona e memoriza seletivamente. 

2. A sociedade em rede expôs a fragilidade do modelo teórico clássico da comunicação, com emissor e receptor em 
posições assimétricas, sendo um ativo e outro passivo, segundo o paradigma informacional. 

3. O processo de segmentação identitária em rede foi uma consequência intencionada pela invenção da internet, 
apesar de a tecnologia ter sido desenvolvida no contexto da Guerra Fria, para resolver problemas militares. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
 

22 - Considere as afirmativas a seguir: 
 

1. McLuhan previu a interação do homem através de sistemas eletrônicos, a chamada “aldeia global”. 
2. O conceito de massa se refere a um número indefinido de indivíduos, sem nenhum fator de identidade entre si, 

típico das sociedades urbanas. 
3. A tecnologia é uma das características principais da cultura popular. 
4. Para os funcionalistas, a mídia é mero reflexo do que as massas querem. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
23 - A comunicação, como campo de conhecimento, relaciona-se com outras áreas, como ciências da linguagem, 

sociologia, filosofia, psicologia social e antropologia. Cada uma apresenta ênfases ao tentar explicar como 
conhecemos a realidade. Sobre essas explicações, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Para a linguística, a realidade é conhecida e construída a partir da linguagem. 
2 Para Walter Lippmann, autor do clássico Public Opinion (1922), as pessoas não agem com base no que realmente 

tenha ocorrido, mas com base naquilo que imaginam ser a situação real, conseguida a partir de descrições da 
imprensa. 

3 A ideia de interação simbólica é originária da sociologia, na qual os significados são compartilhados com base na 
interpretação individual do mundo objetivo. 

4 Maxwell McCombs e Donald L. Shaw, no final da década de 1960, constataram um alto grau de correspondência 
entre a atenção dada pela imprensa a determinada questão e o nível de importância atribuído a ela por pessoas 
da comunidade que estiveram expostas à mídia. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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24 - Adorno e Horkheimer, em A indústria cultural, afirmam que: 
 

a) os meios de comunicação sobrevivem através da criatividade e da inovação. 
b) a cultura de massas é a forma atual da cultura popular. 
c) são as massas que determinam o conteúdo dos meios de comunicação de massa. 
►d) uma das características da indústria cultural é a padronização. 
e) o consumidor é ativo frente à indústria cultural. 

 
25 - Sobre o papel social da comunicação, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. As relações sociais são a base da estruturação do processo de comunicação, porque influenciam os significados 
das mensagens. 

2. Comunicação é um processo. 
3. A comunicação existe por si mesma, como algo separado da vida da sociedade. 
4. Se os códigos de comunicação forem bem escolhidos, as mensagens são percebidas da forma como o emissor 

pretende. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
26 - Um dos autores de referência dentro dos cultural studies na esfera mediática é Stuart Hall. Com relação a essa linha 

de pesquisa, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

►a) Os meios de comunicação social não recebem influência das estruturas capitalistas na produção de conteúdo. 
b) Os meios de comunicação social classificam e ordenam os diferentes tipos de conhecimento social, providenciando 

contextos referenciais que contribuem para dar sentido ao mundo. 
c) Os meios de comunicação social reproduzem os discursos dominantes, através dos quais se dá significado à realidade. 
d) Os meios de comunicação social estruturam os acontecimentos selecionados mediante esquemas ideológicos. 
e) Os meios de comunicação social se relacionam com grupos de poder. 
 

27 - A popularização das tecnologias de informação e de comunicação (TICs) modificam a forma de consumo da notícia. 
Com base nesse pressuposto, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F): 

 

(   ) Para Wolton (2007), a dimensão técnica da comunicação suplantou a dimensão humana e social, a tal ponto que 
muitos veem na sociedade de amanhã uma ‘sociedade da comunicação’, quando seria resolvida a maior parte dos 
males da humanidade. 

(   ) Pierre Levy (1996) acredita que a virtualização vai acabar com a cultura do texto. 
(   ) O otimista Negroponte, em meados dos anos 90, acreditava que, no ano 2000, haveria mais gente se divertindo na 

internet do que assistindo às redes de televisão. 

(   ) Manuel Castells (2009) conceitua o “capitalismo informacional”, mediado pelas tecnologias de informação e 
comunicação. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – V – F. 
►b) V – F – V – V. 
c) V – F – F – V. 
d) F – V – F – V. 
e) V – V – V – F. 

 
28 - O texto jornalístico pode ser estruturado de formas distintas. Sobre tais formas de estruturação, numere a coluna da 

direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda. 
 

1. Pirâmide normal. 
2. Pirâmide invertida. 
3. Pirâmide mista. 
4. Retângulos iguais. 
 

(   ) Estrutura textual que ordena ideias dos fatos mais importantes para os menos 
importantes. 

(   ) Texto com abertura com lead seguida de ordem cronológica crescente. 
(   ) Cada parágrafo deve ter o mesmo peso, como se não houvesse polo informativo 

mais sugestivo que outro. 
(   ) Bastante usada nas histórias de interesse humano, pois a narrativa é sequencial. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 2 – 3 – 1 – 4. 
b) 3 – 4 – 1 – 2. 
►c) 2 – 3 – 4 – 1. 
d) 1 – 2 – 3 – 4. 
e) 1 – 3 – 4 – 2. 
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29 - Sobre redação jornalística básica, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Dificilmente os textos noticiosos justificam a inclusão de palavras ou expressões de valor absoluto ou muito 
enfático. 

2. A simplicidade é condição essencial do texto jornalístico. 
3. As gírias devem ser usadas sempre que possível, para facilitar o entendimento do texto. 
4. O texto jornalístico deve informar as fontes da informação sempre que possível. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
30 - Em relação à edição e pós-produção para televisão, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. As sonoras devem ser pouco opinativas. 
2. Nem sempre a passagem de um repórter é necessária em uma edição. 
3. A edição precisa de equilíbrio: off longo seguido de sonora curta ou off curto seguido de sonora longa podem 

quebrar o ritmo da reportagem. 
4. O editor sempre deve repetir as informações do off e das sonoras para reforçar os dados. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 

 
31 - O pesquisador José Marques de Melo (2003) propôs uma classificação do jornalismo opinativo tendo como base um 

levantamento dos estudos realizados na Europa, Estados Unidos e América Latina. Ele considerou também 
publicações precedentes no Brasil. Numere a coluna da direita, com algumas dessas categorias de jornalismo 
opinativo sugeridas pelo autor, de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda. 

 

1. Editorial. 
2. Comentário. 
3. Coluna. 
4. Crônica. 
5. Resenha ou crítica. 
 

(   ) Geralmente redigido por jornalista que tem bastante experiência, esse texto traz a 
assinatura do redator e expõe ponto de vista sobre determinado acontecimento. 

(   ) Gênero jornalístico destinado a orientar o público na escolha dos produtos culturais 
em circulação no mercado. 

(   ) Realiza crítica social com fidelidade ao cotidiano, pela vinculação temática e 
analítica que mantém em relação ao que está ocorrendo. 

(   ) Explicita opinião institucional da empresa, motivo pelo qual não tem autoria 
divulgada. 

(   ) Conjunto de textos curtos vinculados à personalidade do redator, configurando uma 
espécie de jornalismo pessoal. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 2 – 5 – 3 – 1 – 4. 
b) 3 – 4 – 1 – 5 – 2. 
c) 5 – 2 – 3 – 4 – 1. 
d) 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 
►e) 2 – 5 – 4 – 1 – 3. 

 
32 - De acordo com a FENAJ (Federação Nacional dos Jornalistas), ao assessor de comunicação compete facilitar a relação 

entre o seu cliente – empresa, pessoa física, entidades e instituições – e os formadores de opinião, sob a 
responsabilidade da assessoria de imprensa, tarefa a ser exercida por jornalistas habilitados. Nesse sentido, considere 
as seguintes funções: 

 

1. Garantir espaços na mídia, mesmo que seja necessária uma certa pressão sobre os colegas de redação. 
2. Elaborar press-releases, sugestões de pauta e press-kits. 
3. Organizar clipping de notícias (impressos, internet e eletrônicos). 
4. Propiciar relacionamento formal e informal com os pauteiros, repórteres e editores da mídia. 
 

São atribuições da assessoria de imprensa as funções descritas nos itens: 
 

a) 1, 2 e 3 apenas. 
b) 1, 3 e 4 apenas. 
c) 2 e 4 apenas. 
d) 1 e 3 apenas. 
►e) 2, 3 e 4 apenas. 
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33 - “Opinião pública é fenômeno coletivo, porém se apoia numa realidade individual” (Sarah de Viá, 1983). Portanto, para 
a formação da opinião, é necessário gerenciar as informações que chegam aos diversos públicos de uma organização. 
Em uma situação de crise, qual das seguintes atitudes NÃO deve ser adotada? 

 

a) Fazer um levantamento da situação, preparando-se com dados, números e informações atualizadas antes de uma coletiva 
de imprensa. 

b) Publicar nota de esclarecimento, informando, também, as providências tomadas pela organização. 
►c) Evitar contato com a imprensa e com os públicos de interesse enquanto a crise estiver no auge. 
d) Gerenciar as informações veiculadas nas redes sociais, respondendo às demandas dos internautas. 
e) Convocar uma coletiva de imprensa para fornecer o posicionamento oficial da instituição. 

 
34 - Assessoria de imprensa no setor público educacional impõe a mediação de dois campos com lógicas distintas: o 

campo científico e o campo midiático. Os veículos de comunicação recorrem, frequentemente, às universidades para 
conseguir fontes qualificadas para matérias de praticamente todas as áreas de produção jornalística. Como mediadora 
dessa relação, compete à assessoria de imprensa: 

 

a) negociar com os veículos para que os cientistas possam ver as matérias, independentemente da editoria, antes de publicar, 
como é prática no jornalismo científico. 

b) proteger as fontes de distorção, solicitando que as perguntas sejam enviadas antecipadamente. 
►c) contatar a fonte e verificar se ela se sente confortável para tratar do tema antes de passar o contato para o veículo. 
d) negociar exclusividade de informação quando for de interesse do veículo e da instituição assessorada. 
e) solicitar retificação de informação quando a fonte julgar que teve suas declarações simplificadas ou resumidas pelo veículo. 

 
35 - Sobre o planejamento de pauta, é INCORRETO afirmar: 
 

►a) No caso de um veículo impresso, a pauta deve ser seguida estritamente, em virtude das restrições gráficas. 
b) O planejamento de pauta já indica quais são os temas mais relevantes, as principais apostas para aquela edição. 
c) A pauta deve conter o tema, contexto, enfoque e fontes. 
d) Algumas pautas são baseadas em teses e podem cair caso a tese não se confirme. 
e) O papel dos repórteres na elaboração das pautas é cada vez mais importante. 

 
36 - Com a popularização da tecnologia, qualquer pessoa pode divulgar uma informação por conta própria para qualquer 

pessoa interessada em acessar, a qual, por sua vez, pode repassar a informação em um processo de expansão de 
alcance proporcional ao interesse que a mensagem é capaz de despertar. Sobre o processo de fluxo de informação na 
internet, é correto afirmar: 

 

►a) A mediação do conteúdo acontece de acordo com os meios e sujeitos envolvidos, e a influência da mídia se dá na 
expansão e movimentação desses novos sujeitos sociais. 

b) O hipertexto é fundamental nesse processo. 
c) Tudo o que é postado na Internet repercute. 
d) Os jornalistas perderam espaço para o cidadão sem formação profissional. 
e) A maioria dos internautas participa ativamente da produção e veiculação de novas informações. 
 

37 - São atividades das assessorias de imprensa de universidades públicas federais, correlatas ao campo jornalístico: 
 

a) Elaboração de press-kit, produção de brindes e manutenção de mailing. 
►b) Manutenção de banco de fontes, manutenção de banco de imagens e follow up. 
c) Gerenciamento de redes, cerimonial e produção de conteúdo jornalístico. 
d) Organização de coletivas, envio de press-release e webdesign. 
e) Clipping, midia-training e organização de eventos. 

 
38 - Com relação ao pensamento teórico sobre o jornalismo, é correto afirmar: 
 

a) Os valores-notícias, classificados como de seleção, de procedimento e de construção, emergem como conceito apenas 
no século XX. 

b) Saber de reconhecimento e saber de procedimento são competências jornalísticas, complementares à capacidade de 
identificar valores-notícias. 

c) A teoria do newsmaking pretende identificar quais características fazem um tema ser noticiado e outro não. 
d) A hipótese do agendamento reafirma o paradigma dos efeitos limitados e expõe a baixa influência social dos jornalistas. 
►e) A noticiabilidade de um evento tem impactos diretos nos processos de agendamento. 
 

39 - O trabalho de apuração de informações é a base do jornalismo e implica competências técnicas e compromissos éticos 
profissionais. Nesse sentido, o procedimento profissional de um jornalista envolve: 

 

1. ocultar a identidade para obter uma informação de interesse público que não poderia ser obtida por outro meio. 
2. ouvir os dois lados quando não há precisão sobre uma informação. 
3. obter, selecionar e organizar informações segundo sua relevância e segundo o enfoque da pauta. 
4. checar informações de todas as fontes, mesmo documentais. 

 

São adequados os procedimentos profissionais descritos nos itens: 
 

a) 1 e 2 apenas. 
►b) 1 e 3 apenas. 
c) 1, 3 e 4 apenas. 
d) 2 e 4 apenas. 
e) 2, 3 e 4 apenas.  
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40 - Considere as afirmativas a seguir com base no Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, de 2007: 
 

1. As assessorias de imprensa não estão submetidas ao dever de amplo contraditório. 
2. Assessores de imprensa não podem trabalhar em jornais que cubram seus assessorados. 
3. Não sendo responsáveis pelas informações que os veículos publicam, assessorias não estão obrigadas ao dever 

de retificação. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 


