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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 
Leia o texto a seguir e responda as QUESTÕES de 01 a 05. 
 

 
 
Texto I 

O padrão de beleza imposto pela mídia 

 
Temos vivido a era dos direitos humanos, mas por 

desconhecer o poder de influência que a mídia, através dos 
meios de comunicação, exerce em nossas vidas, em como 

penetra em nossa mente, não percebemos que nossos direitos 
jamais foram tão violados como nos dias de hoje. Temos visto 

um verdadeiro massacre humano, de mulheres, adolescentes se 
matando para atingir um inatingível padrão de beleza imposto 
pela mídia. Em uma sociedade democrática, as mulheres 
tornaram-se escravas da indústria da beleza, tão difundida pelos 
meios de comunicação, os quais tem dilacerado a nossa 
juventude, pessoas que estão perdendo o prazer de viver, 
tornando-se solitárias, por estarem inconformadas com sua 
forma física, controlam alimentos que ingerem, para não 
engordar; esta escravidão assassina a autoestima, produz uma 
guerra contra o espelho e gera uma auto rejeição terrível. 

As cobranças que as mulheres têm feito a si mesmas para 
atingir o padrão de beleza imposto pela mídia, tem lhes 
prejudicado em todos os sentidos, tanto psicológicos, como em 
seu corpo. A sociedade exige uma dupla ou tripla jornada de 
trabalho (cuidar da casa, do marido, das crianças, do emprego, 
do curso de especialização, do cabelo, da estética, entre outros). 
Diante de tudo isso, vem o stress, a não aceitação de seu corpo, 
as dietas malucas, distúrbios alimentares e mais tarde doenças 
como bulimia e anorexia nervosa. 

Os meios de comunicações têm imposto um estereotipado 
padrão de beleza feminina, os comerciais, desfiles, novelas, 
propagandas tem mostrado que para ser aceito na sociedade 
deve ser magra, vestir manequim 36. Nas capas das revistas, 
vemos belos corpos de modelos magérrimas, a pura perfeição. 
Diante disso, vem a cobrança de ser assim, para se sentir bonita 
e atraente, sexy, bem vista e aceita pela sociedade. 

O discurso da mídia decorre de uma pluralidade de 

produtos e avanços tecnológicos a fim de aprimorar a estética e 
forma física. Vemos todos os dias surgirem novos produtos de 
emagrecimento, são pílulas, sucos, comidas diet, light e zero, 
aparelhos de ginásticas, academias com uma imensidão de 
aparelhos, vídeos com séries de exercícios para se fazer em 
casa e perder medidas, revistas especializadas em perda de 
peso em tantos dias, cosméticos, cirurgias plásticas, redução de 
estômago. 

O país pode estar na maior crise financeira de todos os 
tempos, mas a indústria da moda não para de crescer. Para 
todos os lugares que se olha, se vê a influência ao culto de um 
corpo perfeito, uma barriga saradinha, uma constante luta contra 
a balança, uma conta de calorias presente em cada refeição. Os 
meios de comunicação apresentam diariamente o glamour da 
glória e do sucesso, de pessoas magras e em forma se dando 
bem em tudo que fazem, sem sofrer nenhum tipo de preconceito, 
apenas bem e com intensa ascensão social. 
Fonte: adaptado de: SILVA, H. V. Cristina. Disponível em: < 
http://observatoriodaimprensa.com.br/diretorioacademico/_ed794_o_padrao_de_beleza_impost

o_pela_midia/>. Acesso em: 8 fev. 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 01 
 

Sobre a interpretação do texto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 

(A) O texto destaca a influência dos meios de comunicação na 
vida das pessoas, uma vez que impõem estereotipado 
padrão de beleza, principalmente, para as mulheres.  

(B) O texto indica que os meios de comunicação apresentam 
a imposição de padrões estéticos na vida das pessoas.  

(C) O texto destaca que os meios de comunicação reforçam a 
necessidade de um corpo perfeito, manequim 36, por 
exemplo, principalmente por parte das mulheres. 

(D)  O texto aponta que os meios de comunicação expõem 
padrões de beleza feminina, a fim de difundir campanhas 
em prol da saúde da mulher. 

 
QUESTÃO 02 
 

De acordo com o texto, a imposição de padrões de beleza pode 
ocasionar, EXCETO: 
 

(A) a perda do prazer de viver na juventude, tornando as 
pessoas solitárias.  

(B) a aceitação do corpo, auxiliando as mulheres em outros 
sentidos da vida, como o psicológico.  

(C) o controle da ingestão de alimentos para não engordar. 
(D) a perda da autoestima, já que a pessoa não se aceita, 

principalmente ao se olhar no espelho. 
 
QUESTÃO 03 
 

Releia o período a seguir: “as mulheres tornaram-se escravas”. 
Assinale a alternativa CORRETA, quanto à análise gramatical 

dos elementos que o compõe. 
 

(A) “escravas” é sujeito composto. 
(B) “tornaram-se” é objeto direto. 
(C) “as mulheres” é sujeito composto. 
(D) “escravas” é objeto direto. 

 
QUESTÃO 04 
 

Leia as afirmativas a seguir. 
 

I. Em: “vemos belos corpos de modelos magérrimas, a pura 
perfeição” (3.º parágrafo), o sujeito da oração é oculto.  

II. Em: “[...] Os meios de comunicações têm imposto um 

estereotipado padrão de beleza feminina [...]” (3.º 
parágrafo), o verbo destacado apresenta acento 
circunflexo, pois está conjugado na 3.ª pessoa do plural, 
concordando com o sujeito da oração. 

III. Em: “A sociedade exige uma dupla ou tripla jornada de 
trabalho” (2.º parágrafo), o verbo “exige” é intransitivo, de 
acordo com a gramática normativa da língua. 

IV. Em: “Os meios de comunicação apresentam diariamente o 
glamour da glória e do sucesso” (5.º parágrafo), a 

expressão em destaque é sujeito composto. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas 

 
QUESTÃO 05 
 

Os elementos em destaque, “exerce” e “violados” (1.ª parágrafo), 
e “decorre” (4º parágrafo), podem ser substituídos, 
respectivamente, sem prejuízo ao sentido global do texto, 
EXCETO por: 

 
(A) cumpre; infringidos; deriva. 
(B) desempenha; desrespeitados; resulta. 
(C) contradiz; respeitados; procede. 
(D) apresenta; ultrajados; provém. 
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Leia o texto a seguir para responder as QUESTÕES 06 e 07. 

 
Texto II 
 

 
 
Fonte: Disponível em: <http://bufalodareal.blogspot.com.br/2017/07/nao-siga-o-
caminho-do-corpo.html>. Acesso em: 8 fev. 2018. 
 

 
QUESTÃO 06 
 

Sobre a interpretação do texto II, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 

(A) O texto apresenta o homem que cultua seu corpo e que 
vive em busca de padrões de beleza.  

(B) O texto destaca o problema da autoimagem do homem que 
parece não se aceitar como é. 

(C) O texto representa a busca incessante do ser humano por 
padrões de beleza, destacando o descontentamento do 
homem diante do espelho. 

(D) O texto tece uma crítica positiva aos estereótipos estéticos, 
demarcando uma necessidade atual de o homem se 
exercitar ainda mais fisicamente para alcançar o padrão 
exato de beleza. 

 
 
QUESTÃO 07 

Após a leitura dos textos I e II, assinale a alternativa 
INCORRETA quanto à relação entre eles. 

(A) Os textos I e II possibilitam tratar dos padrões de beleza 
impostos a mulheres e homens de forma positiva, já que a 
busca pelo corpo perfeito indica presença de autoestima 
por parte das pessoas. 

(B) Os textos I e II apresentam críticas à busca por padrões de 
beleza, tanto para mulheres quanto para os homens que 
cultuam, cada vez mais, seus corpos. 

(C) Os textos I e II retratam a escravidão da perfeição do corpo 
que mulheres e homens vêm sofrendo, produzindo uma 
guerra contra o espelho. 

(D) Os textos I e II demonstram de que forma os padrões de 
beleza afetam o ser humano, que acaba se rejeitando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leia o texto a seguir para responder as QUESTÕES 08 e 09. 

 
Texto III 
 

 
Fonte: A s  i l u s t r a ç õ e s  d e  C a r o l  R o s s e t t i .  Disponível em: 
<http://tpmmoderna.com/2014/07/ilustracoes-de-carol-rossetti.html>. Acesso em: 8 
fev. 2018. 

 
QUESTÃO 08 

 
Sobre a interpretação do texto III, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 
(A) O texto critica o discurso da padronização de beleza, 

presente nos meios de comunicação.  
(B) O texto reforça a necessidade de a mulher aceitar seu 

corpo e também considerar as sugestões de moda de 
revistas. 

(C) O texto sugere à mulher a aceitação de seu corpo da forma 
como é. 

(D) O texto revela de que forma a mídia exerce influência sobre 
o modo de se vestir de mulheres. 

 
QUESTÃO 09 
 

Analise as afirmativas a seguir, em relação aos aspectos 
gramaticais do texto. 
 

I. Na oração: “Marina adora seu vestido listrado”, o elemento 

destacado é considerado verbo transitivo direto, segundo a 
gramática normativa.  

II. Nas orações: “Marina adora seu vestido listrado” e “Liga 
pras revistas não, Marina”, os termos em destaque 

desempenham a função de apostos. 

III. Nas orações: “Marina adora seu vestido listrado, mas as 
revistas de moda disseram [...]”, o excerto destacado é 

uma oração coordenada sindética, introduzida por 
conjunção adversativa.  

 
Assinale a alternativa CORRETA.  

 
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
(B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.  
(C) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.  
(D) Todas as afirmativas estão corretas.  

http://tpmmoderna.com/2014/07/ilustracoes-de-carol-rossetti.html
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QUESTÃO 10 
 

Analise as afirmativas a seguir, em relação à redação de 
correspondências oficiais. 
 

I. O emprego de determinado nível de linguagem nos atos e 
expedientes oficiais procede do caráter público desses atos 
e comunicações e de sua finalidade. 

II. As comunicações, advindas de órgãos públicos federais, 
devem ser compreendidas por todo e qualquer cidadão 
brasileiro. Para isso, deve-se evitar o uso de uma 
linguagem restrita a determinados grupos.  

III. Textos marcados por expressões de circulação restrita, 
como a gíria, os regionalismos vocabulares ou o jargão 
técnico, tem sua compreensão facilitada. 

IV. Os textos oficiais apresentam caráter impessoal, finalidade 
de informar com clareza e concisão, requerendo o uso 
do padrão culto da língua.  

V. A obrigatoriedade do uso do padrão culto na redação oficial 
decorre do fato de que ele está acima das diferenças 
lexicais, morfológicas ou sintáticas regionais, dos 
modismos vocabulares, das idiossincrasias linguísticas, 
permitindo, por essa razão, que se atinja a pretendida 
compreensão por todos os cidadãos. 

 
Fonte: BRASIL. Presidência da República. Manual de redação da Presidência da República. 2. 
ed. rev. e atual. Brasília: Presidência da República, 2002.(Texto adaptado). 
 

Assinale a alternativa CORRETA.  
 

(A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.  
(B) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.  
(C) Apenas as afirmativas I, IV e V estão corretas.  
(D) Apenas as afirmativas I, II, IV e V estão corretas.  

 
 
PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
QUESTÃO 11 
 

A Ilha do Bananal é a maior ilha genuinamente fluvial do mundo 
e localiza-se no estado do Tocantins no Brasil. Em uma pesquisa 
sobre pássaros exóticos, de variadas cores nessa Ilha, revelou-
se que, exatamente: 55% dos pássaros têm a cor vermelha; 37% 
têm a cor amarela; e 15% têm as cores vermelha e amarela”. 
 
Qual é o percentual dos que não tem a cor vermelha e nem a cor 
amarela?  
 

(A) 40% 
(B) 35% 
(C) 22% 
(D) 23% 

 
QUESTÃO 12 
 

Em um ônibus coletivo de Palmas, há 7 (sete) lugares vagos. De 
quantas maneiras diferentes podem 2 (duas) pessoas se sentar? 
 

(A) 5  
(B) 14  
(C) 42  
(D) 49 

 
QUESTÃO 13  
 

Quantos são os anagramas que se pode formar a partir das 
letras da palavra JALAPAO? 
 

(A) 420 
(B) 840 
(C) 2520 
(D) 5040 

 
 
 
 

QUESTÃO 14 
 

A negação da sentença: “Ontem foi sexta-feira e domingo não 
vou trabalhar” é: 
 

(A) Ontem não foi sexta-feira e domingo não vou trabalhar. 
(B) Ontem não foi sexta-feira nem domingo vou trabalhar. 
(C) Ontem não foi sexta-feira ou domingo vou trabalhar. 
(D) Ontem foi sexta-feira ou domingo vou trabalhar. 

 
QUESTÃO 15 
 

De acordo com o diagrama de Venn, pode-se afirmar que: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A) Alguns matemáticos são físicos. 
(B) Nenhum físico é matemático. 
(C) Todos os matemáticos são físicos. 
(D) Todos os físicos são matemáticos. 

 
 
PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

QUESTÃO 16 
 

E-mails enviados podem conter diferentes tipos de arquivos 
anexados. Alguns servidores de e-mail proíbem, por questões 
de segurança, que determinados tipos de arquivos sejam 
anexados. Assinale a alternativa que apresente arquivos com 
potencial de ameaça ao serem recebidos via e-mail.  
 

(A) Arquivos PDF (.pdf). 
(B) Arquivos JPEG (.jpg). 
(C) Arquivos Executáveis (.exe). 
(D) Arquivos TXT (.txt). 

 
QUESTÃO 17 
 

Assinale a alternativa contendo o item que NÃO pertence ao rol 

de dispositivos de uma rede de computadores. 
 

(A) Java. 
(B) Roteador. 
(C) Modem. 
(D) Switch. 

 
QUESTÃO 18  
 

Analise as afirmativas a seguir em relação aos princípios básicos 
de segurança da informação: 
  

I. Disponibilidade é a garantia de que os sistemas e as 
informações de um computador estarão disponíveis 
quando necessário. 

II. Confidencialidade é a capacidade de garantir que a 
informação somente seja acessada por pessoas 
autorizadas. 

III. Integridade garante que o conteúdo da mensagem não foi 
alterado ou violado indevidamente. 

IV. Criptografia é uma técnica que embaralha a informação por 
meio de algoritmos, fazendo com que a informação se 
torne ininteligível para terceiros.  

V. Autenticidade garante a veracidade de quem está enviando 
a informação, ou seja, do autor.  

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

(A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I, II, III e V estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I, III, IV e V estão corretas. 
(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

Matemáticos  
Físicos  
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QUESTÃO 19 
 

Caso um usuário do sistema operacional Microsoft Windows 7 
deseje que um determinado software seja executado 
automaticamente, em determinados dias e horários, poderá 
fazê-lo por meio da ferramenta denominada: 
 

(A) Agendador de tarefas. 
(B) Desfragmentador de disco. 
(C) Firmware. 
(D) Equation editor. 

 
QUESTÃO 20 
 

Através da ferramenta Painel de Controle, disponível no sistema 
operacional Microsoft Windows 7, é possível realizar as 
seguintes operações, EXCETO: 
 

(A) criar novos usuários. 
(B) reinstalar o Windows. 
(C) desinstalar programas. 
(D) criptografar unidades de armazenamento. 

 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS REGIONAIS 

 
QUESTÃO 21 
 

As descobertas das minas de ouro no norte de Goiás formaram 

os primeiros povoados no território, onde hoje está situado o 

estado do Tocantins. No conjunto das primeiras cidades criadas, 

podemos citar: 

 

(A) Natividade, Arraias e Porto Real. 
(B) Goiânia, Uruaçu e Miracema. 
(C) Palmas, Cavalcante e Uberlândia. 
(D) Brasília, Pedro Afonso e Araguaína. 

 
QUESTÃO 22 
 

No século XIX, o transporte de mercadorias e o comércio de 
produtos, entre o antigo norte de Goiás e a província do Pará, 
movimentaram a navegação pelos rios: 
 

(A) Paraná e Tietê. 
(B) Madeira e Solimões. 
(C) Araguaia e Tocantins. 
(D) Paranaíba e Paranã. 

 
QUESTÃO 23 
 

As festividades religiosas no Tocantins expressam as 

manifestações culturais, preservadas e celebradas pela 

população, em diversas localidades e municípios. Neste 

contexto, destacam-se as celebrações à padroeira do Estado, 

representada por: 

(A) Nossa Senhora do Rosário. 
(B) Nossa Senhora da Aparecida. 
(C) Nossa Senhora de Natividade. 
(D) Nossa Senhora da Consolação. 

 
QUESTÃO 24 
 

Uma das principais áreas de lazer e importante ponto turístico 

de Palmas é cercada por densa área verde, possui um lago 

artificial e oferece pista para a prática de caminhada e corrida, 

além de outros atrativos. Essa caracterização refere-se: 

 

(A) à Serra do Carmo. 
(B) ao rio dos Azuis. 
(C) à Praça do Patriarca. 
(D) ao Parque Cesamar. 

QUESTÃO 25 
 

Na década de 1950, houve um importante ciclo de surgimento 

de novas cidades no norte de Goiás, desencadeado pela: 

 

(A) criação do estado do Tocantins. 
(B) construção da Rodovia Federal, ligando Brasília a Belém. 
(C) inauguração do Aeroporto de Palmas. 
(D) exploração do buriti na região do Bico do Papagaio. 

 
 
 
 
PROVA DE LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO MUNICIPIO E À 
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS 

 
QUESTÃO 26 
 

Nos termos da Lei Orgânica do Município de Palmas, é de 
competência privativa da Câmara de Vereadores os seguintes 
atos, EXCETO: 

 
(A) conceder licença ao Prefeito para se ausentar do Município 

por tempo superior a quinze dias. 
(B) aprovar projetos de edificações. 
(C) promulgar a Lei Orgânica e suas emendas, bem como 

elaborar e votar seu Regimento Interno. 
(D) deliberar sobre veto do Prefeito. 

 
 
QUESTÃO 27 
 

Nos termos da Lei Orgânica do Município de Palmas, assinale a 
alternativa CORRETA. 
 

(A) As sessões da Câmara serão sempre públicas e só 
poderão ser abertas com a presença da maioria simples 
dos Vereadores. 

(B) As sessões da Câmara serão públicas, salvo deliberação 
em contrário tomada por maioria absoluta e, em segunda 
chamada, poderão ser abertas independentemente do 
número de Vereadores. 

(C) As sessões da Câmara serão sempre públicas e só 
poderão ser abertas com a presença de, no mínimo, um 
terço dos Vereadores. 

(D) As sessões da Câmara serão públicas, salvo deliberação 
em contrário tomada por dois terços de seus membros, 
quando ocorrer motivo relevante de preservação de decoro 
parlamentar, e só poderão ser abertas com a presença de, 
no mínimo, um terço dos Vereadores. 

 
 
QUESTÃO 28 
 

Nos termos da Lei Orgânica do Município de Palmas, o Vereador 
poderá licenciar-se nas seguintes hipóteses, EXCETO:  

 
(A) por doença devidamente comprovada.  
(B) para ser investido em cargo de Ministro de Estado. 
(C) para ser investido como chefe de missão diplomática ou 

cultural temporária. 
(D) para tratar de interesse particular, sem prejuízo dos 

vencimentos, por período não superior a 30 (trinta) dias, 
por sessão legislativa. 
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QUESTÃO 29  
 

Nos termos da Lei Orgânica do Município de Palmas, acerca da 
Mesa Diretora da Câmara de Vereadores, assinale a alternativa 
CORRETA.  
 

(A) O mandato da Mesa Diretora será de 1 (um) ano, sendo 
cabível reeleição para o mesmo cargo na eleição 
subsequente. 

(B) O mandato da Mesa Diretora será de 4 (quatro) anos, 
sendo cabível uma única recondução para o mesmo cargo 
na eleição subsequente. 

(C) Qualquer componente da Mesa Diretora poderá ser 
destituído, pelo voto de dois terços dos membros da 
Câmara, quando faltoso, omisso ou ineficiente no 
desempenho de suas atribuições regimentais, elegendo-se 
outro vereador para complementar o mandato. 

(D) Os componentes da Mesa Diretora não poderão ser 
destituídos de suas funções até o final do mandato, salvo 
quando ausente em mais de 50% das reuniões, caso em 
que será chamado seu suplente da chapa. 
 

QUESTÃO 30 

 
Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Palmas (Lei Complementar nº 008/1999), assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 
(A) O servidor perderá a remuneração do dia em que faltar ao 

serviço, sem motivo justificado. 
(B) O servidor perderá a parcela de remuneração diária, 

proporcional aos atrasos não justificados.  
(C) Configura-se abandono de cargo, a ausência do servidor 

ao serviço, sem justificativa legal, superior a 30 (trinta) dias 
consecutivos.  

(D) Configura-se inassiduidade habitual, o atraso na chegada 
ao serviço, por 30 (trinta) dias consecutivos. 

 
QUESTÃO 31 

 
Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Palmas (Lei Complementar nº 008/1999), acerca do direito de 
férias do servidor, assinale a alternativa CORRETA. 

 
(A) O servidor fará jus a quarenta e cinco dias de férias por 

ano, que podem ser acumuladas até o máximo de três 
períodos, no caso de necessidade do serviço.  

(B) Para qualquer período aquisitivo de férias serão exigidos, 
no mínimo, vinte e quatro meses de exercício prévio.  

(C) Na contagem do período de férias, descontar-se-ão 
eventuais faltas que o servidor tenha tido no período de 
aquisição.  

(D) As férias poderão ser parceladas em até duas etapas, 
desde que assim requeridas pelo servidor, e no interesse 
da Administração Pública.  

 
QUESTÃO 32 

 
Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Palmas (Lei Complementar nº 008/1999), acerca da licença para 
o trato de assuntos particulares, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 
(A) Poderá ser concedida, a critério da Administração Pública, 

ao servidor de cargo efetivo, ainda que em estágio 
probatório. 

(B) Poderá ser concedida pelo prazo de 1 (um) ano com 
remuneração, ou até 5 (cinco) anos sem remuneração, 
vedada a prorrogação.  

(C) A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a 
pedido do servidor ou no interesse do serviço.  

(D) O tempo de licença não será contado para qualquer efeito. 
 

QUESTÃO 33 

 
Nos termos do Regimento Interno da Câmara Municipal 
(Resolução nº 112/2006), acerca da Mesa Diretora da Câmara 
Municipal, assinale a alternativa CORRETA. 

 
(A) A eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal se 

realizará em votação pública, aberta e oral. 
(B) A eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal se 

realizará com a presença da maioria simples dos 
Vereadores, em sessão presidida pelo chefe do executivo. 

(C) A eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal se 
realizará  para um mandato de 06 (seis) meses.  

(D) É vedada a reeleição para qualquer cargo da Mesa Diretora 
da Câmara Municipal.  

 
QUESTÃO 34 

 
Nos termos do Regimento Interno da Câmara Municipal 
(Resolução nº 112/2006), são Comissões Permanentes, 
EXCETO. 

 
(A) Comissão de Administração Pública, Urbanismo e 

Infraestrutura Municipal. 
(B) Comissão de Políticas Públicas Sociais. 
(C) Comissão Parlamentar de Inquérito. 
(D) Comissão de Assuntos dos Direitos da Mulher. 

 
QUESTÃO 35 

 
Nos termos da Resolução n° 184/2016, que dispõe sobre a 
Estrutura Organizacional e Cargos em Comissão da Câmara 
Municipal de Palmas, assinale a alternativa INCORRETA. 

 
(A) Quadro de Cargos de Provimento em Comissão é o 

conjunto de todos os cargos que envolvem funções de 
direção, gerência e assessoramento de livre nomeação e 
exoneração, satisfeitos os requisitos e exigências legais 
para o seu provimento. 

(B) Cargo de Provimento em Comissão — de recrutamento 
amplo, envolve atribuições de direção, gerencia ou 
assessoramento, de livre nomeação ou exoneração, desde 
que satisfeitos os requisitos legais para o seu provimento.  

(C) Função é aquela que se destina ao desempenho das 
tarefas de um determinado cargo, criado pela necessidade 
administrativa da Câmara e remunerada por subsídio de 
recrutamento amplo, dentre os servidores efetivos. 

(D) Função Gratificada é aquela que se destina ao 
desempenho de tarefas de chefia e de administração ou de 
elevado grau de responsabilidade, criada e remunerada 
por lei, de ocupação privativa de servidores efetivos da 
Câmara Municipal. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 36 
 

Sobre a comunicação e o cenário internacional contemporâneo 
assinale a alternativa INCORRETA. 
 

(A) As transformações do Estado Nacional diante das novas 
configurações do Capitalismo global, o que caracteriza o 
chamado Capitalismo Tardio ou Alta Modernidade, 
modificam a estrutura dos meios de comunicação. 

(B) A possibilidade de diversificação, do alcance de novos 
mercados e do atendimento individualizado proporcionado 
pela integração das novas tecnologias está retirando dos 
meios de comunicação, ou pelo menos relativizando, o 
termo massa. 

(C) A sociedade deve instituir meios de preservar a soberania 
do Estado diante do monopólio dos grandes 
conglomerados multinacionais da comunicação e da 
informação que, a cada nova evolução tecnoeletrônica e da 
informática, ampliam seu poder sobre os países periféricos. 

(D)  O acesso qualificado a conteúdos está cada vez mais 
difundido nas sociedades periféricas. 

 
QUESTÃO 37 
 

Considere o texto abaixo:  
 

O clima de insegurança persiste, pois é duvidosa e, portanto, 
inconfiável a proteção devida pelo Estado aos direitos de livre 
manifestação e expressão. Nos canais que subsistem para que 
não se interrompam as relações entre governo e imprensa, 
circulam notícias de crescente indisposição das autoridades 
governamentais em face do comportamento dos grandes 
jornais. 
 

Assinale a alternativa CORRETA que se refere, 

especificamente, ao período da história da imprensa no Brasil 
descrito no trecho acima. 
 

(A) Após a assinatura do decreto que assegurava aos 
brasileiros a liberdade de imprensa assinado por D. Pedro 
I, em 1821. 

(B) Após a perda da sustentação política do regime autoritário 
do Estado Novo, em 1945. 

(C) Após o fim da censura prévia a alguns jornais e revistas 
(impressos), no período do governo militar, em 1975 e, 
especialmente, em 1978. 

(D) Após a ação do jornal O Estado de São Paulo contra a 
censura que o impediu de publicar reportagens sobre a 
Operação Boi Barrica, da Polícia Federal, que investigou 
denúncias de corrupção contra o empresário Fernando 
Sarney, em 2009.  

 

QUESTÃO 38  
 

Sobre o surgimento e as crises por que passou a TV Cultura no 
Brasil, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

(A) A História da TV Cultura é marcada pela plena excelência 
em uma programação mais cultural e de defesa dos direitos 
humanos. 

(B) A TV Cultura também sucumbiu à luta pelo mercado de 
audiência ao colocar no ar programas de cunho popular, 
em que se apresentava o chamado “mundo cão”. 

(C) A TV Cultura de São Paulo foi inaugurada pelo grupo 
Diários Associados e, só posteriormente, vendida à 
Fundação Padre Anchieta, do Governo de São Paulo, após 
um incêndio que destruiu seus estúdios e equipamentos ao 
final da década de 1960. 

(D) A compra da TV Cultura pelo Governo de São Paulo foi 
permeada por desconfianças. Em 1969, após ter saído do 
ar por um breve período, a emissora retoma suas 
atividades em meio à vigência do Ato Institucional nº. 5, 
iniciando uma trajetória que alternava projetos liberais e 
democráticos com imposições autoritárias e crises. 

 

QUESTÃO 39 
 

A tipologia dos gêneros no jornalismo não é única e defendida 
por todos os estudiosos da área, mesmo porque a própria 
definição de gênero sugere uma forma padrão, mas não 
necessariamente fechada. 
 
Em se tratando desta questão, tomando por base as diversas 
vertentes teóricas que se dispuseram a classificar gêneros e 
formatos do jornalismo no Brasil, considere as duas afirmativas 
abaixo.  
 

I. O repórter procura viver o ambiente e os problemas dos 
envolvidos na história, mas não pode se limitar às 
entrevistas superficiais e sim “descobrir sentimentos, 
anotar diálogos, inventariar detalhes, observar tudo e fazer-
se presente em certos momentos reveladores”. 

 
II. Este gênero seria incorporado na literatura "cinzenta" com 

os formatos chamadas (textos que auxiliam o leitor a 
manusear o periódico), indicador (informações úteis sobre 
órgãos governamentais, empresas, instituições, países ou 
sobre determinado assunto especializado, como mercado 
econômico), roteiro (dicas sobre shows, espetáculos, a 

relação de musicais selecionados, trecho da programação 
de uma emissora ou um texto com indicações sobre o 
programa de rádio, televisão ou cinema) e obituário 
(informações sobre os óbitos registrados pelos cartórios 
especializados, publicados geralmente em coluna 
específica). 

 
Assinale a alternativa CORRETA que apresenta a quais gêneros 

jornalísticos se referem os trechos citados, respectivamente. 
 

(A) Jornalismo opinativo e jornalismo interpretativo. 
(B) Jornalismo diversional e jornalismo literário. 
(C) Jornalismo de serviço e jornalismo utilitário 
(D) Jornalismo diversional e jornalismo utilitário. 

 
QUESTÃO 40 
 

Considere o texto abaixo: 
 

As coisas não param de acontecer, os fatos não param de 
ocorrer e então é preciso fazer uma triagem. Nem tudo que 
chega aos veículos de comunicação é notícia. A seleção 
acontece em etapas sucessivas – desde o repórter que vai à rua 
e escolhe os dados mais significativos para a sua mensagem -, 
partindo assim de uma avaliação intencional da realidade. 
Suprimir e cortar textos atende ao volume de informações que 
chega às redações diariamente. No entanto, nem tudo que 
chega pode ser considerado notícia e muito desse material não 
é importante para o tipo de leitor que o jornal tem. 
 
O trecho acima faz referência a que processo do jornalismo? 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
(A) Programação. 
(B) Gatekeeping. 
(C) Agenda setting. 
(D) Redação. 
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QUESTÃO 41 
 

Referindo-se aos objetivos da notícia institucional, assinale a 
alternativa CORRETA que complementa as lacunas do trecho 

abaixo. 
 
Conscientes da importância do acesso à _______ e do poder 
junto a ela, as instituições trabalham para serem “________ pela 
imprensa”, para ampliarem sua presença nos veículos e, mais 
do que isso, para serem reconhecidas como _______. Para 
atingir esses objetivos, produzem textos informativos para 
divulgação jornalística, compreendendo pautas, _______, 
position papers, ________, comunicados, artigos, notas 
técnicas. Enfim, produzem notícias. 
 

(A) mídia – lembradas – referências – releases – informes 
oficiais. 

(B) imagem – convocadas – empresa local – documentos – 
coquetéis. 

(C) recursos financeiros – solicitadas – imagem - referências – 
releases. 

(D) internet – divulgadas – instituições – publicidade – 
propagandas. 

 
 
QUESTÃO 42 
 

Sobre os estudos acerca da opinião pública, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 
(A) Já nos anos de 1970, Pierre Bourdieu questionava a 

cientificidade das sondagens de opinião, mostrando que os 
Institutos não avaliam verdadeiramente a opinião pública. 

(B) A opinião pública é considerada como a própria agenda 
pública, como as considerações próprias da população de 
modo que reduzem a complexidade social.  

(C) De acordo com Noelle-Neumann, a opinião pública é uma 
força tangível que controla a opinião dos indivíduos, de 
modo a adaptarem suas opiniões às dos que eles 
imaginam ser a maioria. 

(D) Segundo Habermas, a opinião pública não pode ser 
manipulada, pois a esfera pública se caracteriza pela 
participação de todos os segmentos sociais e por isso pode 
ela própria resolver os problemas sociais ecoados por ela. 

 
 
QUESTÃO 43 
 
De 1920 até o final de 1960, a Mass Communication Research, 

nos Estados Unidos, englobou diferentes teorias e abordagens 
que analisaram a complexidade dos processos comunicacionais 
a partir de estudos empíricos dos atos comunicativos. Sobre a 
Mass Communication Research, assinale a alternativa 
CORRETA. 
 

(A) Havelock, Innis e Mcluhan foram grandes expoentes das 
pesquisas sobre os meios que integraram a Mass 
Communication Research. 

(B) Dentre as correntes da Mass Communication Research 
estão a Teoria Hipodérmica, a Teoria Matemática de 
Shannon e Weaver e o Funcionalismo, que inclui o 
esquema de Lasswell. 

(C) Integrante da Mass Communication Research, a Teoria 
Crítica ou Escola de Frankfurt promoveu o conceito de 
Indústria Cultural. 

(D) O conceito de Ideologia é basilar para as pesquisas da 
Mass Communication Research. 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 44 
 

A respeito das teorias sobre a produção de notícias e seus 
efeitos, assinale a alternativa CORRETA. 
 

(A) A teoria do Newsmaking foi desenvolvida a partir de 
pressupostos iluministas e marxistas. 

(B) A teoria do Espelho elaborou o conceito de gatekeeping 
para designar um processo em que a seleção de notícias 
implica um sistema mais complexo que as escolhas 
pessoais do editor. 

(C) Dentre as principais abordagens da teoria do Newsmaking 
sobre como as notícias são construídas estão os fatores 
internos e externos à divisão do trabalho e os processos de 
seleção dos fatos que tomam como referências implícitas 
o próprio grupo profissional e o sistema de fontes com 
dependência das fontes oficiais. 

(D) A teoria Behaviorista foi cunhada a partir da questão de que 
“a imprensa, na maior parte das situações, não tem êxito 
dizendo a seus leitores o que devem pensar, mas 
continuamente tem êxito dizendo sobre o que devem 
pensar”. 

 
QUESTÃO 45 
 

Em termos de gerenciamento de crises, alguns pressupostos 
são importantes para evitar prejuízos à imagem institucional de 
uma organização, especialmente a partir de fatos noticiados pela 
mídia. Dentre algumas ações podemos citar, EXCETO: 
 

(A) realizar um levantamento de notícias relacionadas a 
queixas para se antecipar a eventos que desgastem a 
reputação da empresa. 

(B) eleger um porta-voz com credibilidade junto aos públicos, 
com dinamismo e capacidade de se manter calmo, mesmo 
sob pressão de perguntas indesejadas, com conhecimento 
sobre a empresa e sobre o problema e disponibilidade para 
atender os jornalistas. 

(C) designar um porta-voz dentre os cargos de diretor ou 
presidente da empresa, pois podem agir no improviso. 

(D) atuar para apurar e controlar informações até que o 
problema seja solucionado.  

 
QUESTÃO 46 
 

A história da televisão é marcada por muitas curiosidades. As 
alternativas abaixo apresentam algumas delas. 
Assinale a alternativa INCORRETA. 
 

(A) Em 1950 existiam apenas 1000 receptores de TV no Brasil; 
mas em 1972 já havia mais televisores do que geladeiras 
nos lares brasileiros. 

(B) A TV em cores chegou pela primeira vez nos Estados 
Unidos em 1953. Definitivamente chegou ao Brasil em 
1972, embora a TV Excelsior tenha realizado um show em 
cores antes disso, em 1963. 

(C) Nas décadas de 1950 e 1960 as pessoas que realizavam 
programas de TV eram chamadas de teveasta. 

(D) O controle remoto surge já em 1951, mas só chegou ao 
Brasil em 1985. 

 
QUESTÃO 47 
 

Os valores‐notícia são critérios de seleção ligados ao contexto 
de produção das notícias que influenciam na transformação de 
um fato em notícia. Assinale a alternativa que apresenta 
exemplos de valores-notícia.  
 

(A) Concorrência, visualidade e inesperado. 
(B) Atualidade, interesse humano e novidade. 
(C) Ineditismo, negatividade e quantidade. 
(D) Disponibilidade, notabilidade e negatividade. 
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QUESTÃO 48 
 

O lide (lead) é a abertura da matéria. Embora não existam 
receitas definitivas, um bom lide deve levar o leitor a ter interesse 
em continuar a ler a notícia. Considere as afirmativas abaixo.  
 

I. O lide deve sintetizar a notícia de modo que o leitor se sinta 
informado só com a leitura do primeiro parágrafo do texto, 
mas não deve ser longo. 

II. O lide pode começar com um comentário, identificando seu 
autor apenas no parágrafo seguinte a fim de prender a 
atenção do leitor. 

III. O lide deve priorizar as informações mais abstratas e evitar 
dados numéricos, pois estes tiram a atenção do leitor. 

IV. O lide deve evitar ser vago e informar qual é o fato 
jornalístico noticiado e as principais circunstâncias em que 
ele ocorre com uma conclusão genérica. 

V. O lide deve responder, necessariamente, às seis perguntas 
básicas na elaboração de uma matéria: O quê?, Quem?, 
Quando?, Onde?, Como? e Por quê?. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
(A) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas III e V estão corretas. 

 
 
QUESTÃO 49 
 

As fontes são a base da produção jornalística. Três critérios 
devem servir como base para analisar uma boa fonte. Quais são 
eles?  
Assinale a alternativa CORRETA.  
 

(A) Honestidade, confiabilidade e liderança. 
(B) Autoridade, produtividade e credibilidade. 
(C) Produtividade, objetividade e neutralidade. 
(D) Acessibilidade, confiabilidade e credibilidade. 

 
 
QUESTÃO 50 
 

Considere o texto abaixo: 
 
País [1] 
Delegados criticam declarações de Segovia sobre 
investigação contra Temer [2] 

Diretor-geral da PF minimizou provas e disse que condutor do 
inquérito pode ser punido [3] 
 
A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal 
(ADPF) divulgou nota reagindo às declarações do diretor-geral 
da PF, Fernando Segovia, que afirmou em entrevista à agência 
de notícias Reuters que não haveria provas de crime contra o 
presidente da República, Michel Temer, no inquérito que trata de 
um decreto para a área portuária. Ainda segundo a Reuters, 
Segovia afirmou que, se a Presidência da República acionar 
formalmente a PF sobre o tom de perguntas feitas por escrito a 
Temer pelo presidente do inquérito, Cleyber Lopes, poderá ser 
aberto um procedimento administrativo disciplinar contra o 
delegado. 
Na nota a associação afirma que "nenhum dirigente deve se 
manifestar sobre investigações em andamento", e que "nenhum 
delegado pode ser alvo de apuração por fazer perguntas a um 
investigado, independentemente de quem seja ele ou do cargo 
que ocupe" (Jornal do Brasil, 10 de fevereiro de 2018, com 
alterações). 
 
Com relação ao texto apresentado, julgue as afirmativas a 
seguir. 
 

I. Na notícia, os trechos [1], [2] e [3] correspondem a, 
respectivamente, editoria, título e subtítulo. 

II. Percebe-se na matéria que as informações são 
provenientes de fontes primárias em que é nítido o uso de 
métodos científicos de pesquisa social para prestar 
declarações comprovadas sobre o tema pelo jornalista. 

III. Estão presentes na matéria elementos da notícia, ou 
valores-notícia, como atualidade, conflito e repercussão. 

IV. A matéria apresenta fontes diversificadas que concederam 
entrevistas exclusivas ao veículo. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 

(A) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(B) Apenas a afirmativa III está correta. 
(C) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa I está correta. 

 
QUESTÃO 51 
 

Existe uma classificação das agências de informação quanto à 
organização jurídica e suas finalidades.  
Assinale a alternativa CORRETA. 
 

(A) As agências podem ser privadas, cooperativas, religiosas, 
estatais, especializadas, regionais, de fontes, nacionais e 
internacionais. 

(B) As agências podem ser particulares, cooperativas, 
estatais, de luxo, especializadas, de fontes, nacionais e 
internacionais. 

(C) As agências podem ser privadas, estatais, confessionais, 
de atualidades fotográficas, de novidades, nacionais e 
internacionais. 

(D) As agências podem ser particulares, cooperativas, 
estatais, gerais, especializadas, de atualidades 
fotográficas, de artigos, nacionais e internacionais. 

 
QUESTÃO 52 
 

Considere o trecho abaixo sobre os assessores de imprensa: 
 
Os assessores tornaram-se efetivo ________ de repórteres e 
editores (como um tipo de extensão das ________) ao agirem 
como _________ qualificados, estabelecendo aproximação 
eficiente entre fontes de informação e ________. 
 
Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE as 

lacunas. 
 

(A) meio – ruas – editores – assessoria de imprensa. 
(B) ponto de apoio – redações - intermediários – imprensa. 
(C) líder – redações – detentores – imprensa. 
(D) guru – organizações – provocadores – televisão. 

 
QUESTÃO 53 
 
Sobre a comunicação integrada é INCORRETO afirmar que: 
 

(A) pressupõe uma junção entre comunicação institucional, 
comunicação mercadológica, comunicação administrativa 
e comunicação interna. 

(B) é resultante de uma atuação sinérgica das subáreas da 
comunicação organizacional. 

(C) a construção de uma comunicação integrada atualmente 
envolve conteúdos múltiplos, equipes multidisciplinares, 
integração informatizada de processos, comunicação em 
tempo real, atividades virtuais, o que impõe maior 
necessidade de planejamento.  

(D) consiste na integração da comunicação tradicional com as 
novas mídias. 
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QUESTÃO 54 
 

As alternativas abaixo relacionam alguns produtos e serviços 
das assessorias de imprensa, EXCETO: 
 

(A) administração da Assessoria de Imprensa; Apoio a outras 
áreas da comunicação; Produção de artigos sobre a/ou de 
interesse da organização; Atendimento à imprensa; 
Contatos estratégicos com as redações, Organização de 
entrevistas coletivas; Manutenção de veículos jornalísticos 
institucionais; Promoção de visitas dirigidas a jornalistas. 

(B) administração do setor de Recursos Humanos; Apoio a 
eventos; Apoio a outras áreas da comunicação; Produção 
de artigos sobre a ou de interesse da organização; 
Contabilidade; Clipping e análise de noticiário; Contatos 
estratégicos com as redações. 

(C) acompanhamento de entrevistas; Administração da 
Assessoria de Imprensa; Apoio a outras áreas da 
comunicação; Execução de planejamentos de 
comunicação, de divulgação jornalística e de gestão de 
crises; Execução de Media training; Elaboração de dossiês 
sobre a organização. 

(D) apoio a eventos; Apoio a outras áreas da comunicação; 
Execução de planejamentos de comunicação, de 
divulgação jornalística e de gestão de crise; Contatos 
estratégicos com as redações; Organização de entrevistas 
coletivas; Execução Media training; Manutenção de 
veículos jornalísticos institucionais. 

 
QUESTÃO 55 
 

As alternativas abaixo apresentam alguns produtos que podem 
ser utilizados pelo jornalismo empresarial. Assinale a alternativa 
que apresenta uma informação INCORRETA sobre produto de 

jornalismo empresarial e sua utilização. 
 

(A) Outdoor - uma opção atraente em qualquer tipo de 
empresa e tamanho da área onde está localizada. 

(B) Informativo ou boletim - melhor usado para informações 
imediatas, com notas e notícias curtas que garantam 
agilidade na distribuição. 

(C) Informativo digital - distribuídos por e-mail, é opção para 
públicos mais dispersos. 

(D) Mural - simples e flexíveis, os jornais-murais devem estar 
bem localizados e com atualização constante. 

 
QUESTÃO 56 
 

O relise (release), ou press release, é um dos produtos mais 

usuais na comunicação institucional. Sobre as características e 
usos do relise, analise as afirmativas a seguir. 
 

I. O relise deve conter o autor responsável claramente 
exposto, bem como a indicação de como o repórter pode 
obter informações adicionais sobre o assunto tratado no 
texto. 

II. O relise proveniente de matéria paga deve ser publicado 
na íntegra ou, no caso de impossibilidade, a matéria 
adaptada deve ser submetida ao anunciante antes da 
veiculação. 

III. O relise apresenta a notícia sob o ponto de vista da fonte, 
mas adaptada ao ângulo e ao formato jornalístico, pois, 
assim, aumentam suas chances de veiculação. 

IV. Apesar de figurar como sugestão de pauta, e não como 
matéria acabada, o relise deve ser redigido com um bom 
título, com notícias que chamem a atenção do jornalista e, 
assim, obter destaque em meio aos textos concorrentes. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

(A) Apenas a afirmativa I está correta. 
(B) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
(C) Apenas a afirmativa III está correta. 
(D) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 

 

QUESTÃO 57 
 

Os manuais de redação ou manuais de estilo são orientações de 
ordem ética e técnica que visam manter um padrão mínimo e 
uniforme de qualidade do texto e mesmo imprimir um estilo 
próprio em cada veículo de informação. Embora cada jornal 
tenha suas próprias regras, podemos inferir algumas 
orientações gerais para o texto jornalístico. 
Assinale a alternativa INCORRETA. 

 
(A) Desenvolva a notícia segundo a ordem de importância de 

cada aspecto do fato. 
(B) Evite o pernosticismo de expressões do jargão profissional 

e de palavras difíceis. Se for necessário utilizá-las, dê o 
significado entre parêntesis. 

(C) Os nomes próprios de pessoas não são precedidos de sr., 
sra, dr. etc, salvo em algumas exceções; por exemplo, só 
os médicos são doutores, quando em função de médicos. 

(D) O texto jornalístico tem o compromisso de prezar pela 
reprodução da norma culta e rebuscada da nossa língua 
portuguesa. 

 
QUESTÃO 58 
 

Sobre as mídias sociais na comunicação institucional podemos 
afirmar, EXCETO: 
 

(A) os valores gastos com a produção de conteúdos nas redes 
sociais são inferiores aos gastos com as mídias 
tradicionais. 

(B) o social media deve ter formação sobre gerenciamento de 
crises para agir com rapidez em situações que envolvam 
riscos à imagem da organização.  

(C) gostar de postar nas redes sociais e nos aplicativos de 
mensagens instantâneas é o principal requisito para o 
social media. 

(D) o bom social media precisa dominar conteúdos relativos ao 

marketing, posicionamento de mercado e ainda ter 
criatividade e rapidez para buscar e produzir conteúdos. 

 
QUESTÃO 59 
 

O estilo do jornalista eletrônico é polivalente, pois engloba 
naturezas do rádio, da tevê e do impresso. Considere as 
afirmativas sobre as exigências da produção de notícias on-line: 

 
I. o texto on-line deve ser preciso, adequado ao formato, 

claro, natural, fácil, leve, respeitoso, surpreendente, 
dinâmico. 

II. preferencialmente deve ter apuração rigorosa, português 
correto, textos curtos, sentenças declarativas com apenas 
uma ideia. 

III. deve usar, sempre que possível, tom bem-humorado, 
verbos fortes de preferência na voz ativa, declarações 
diretas. 

IV. deve construir, sempre que possível, enunciados concretos 
(palavras abstratas e genéricas que tornam o enunciado 
longo, obscuro e difícil de ler devem ser evitados) e prezar 
pela pirâmide invertida (o lide está com força total no on-
line). 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

(A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
(C) Apenas a afirmativa IV está correta. 
(D) Todas as afirmativas estão corretas. 
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QUESTÃO 60 
 

Sobre a história da economia, emprego e distribuição de renda 
no Brasil, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

(A) A desigualdade na distribuição de renda no Brasil tem 
aumentado. Em 1983 os 10% mais ricos receberam 48,1% 
da renda nacional. Em 2017, os 10% mais ricos possuíam 
74% de toda a riqueza nacional. 

(B) A história recente da economia brasileira apresenta dois 
grandes ciclos de crescimento econômico: A fase de 
Getúlio, que vai de 1930 a 1950, e a fase do governo Lula, 
chamado de Milagre Econômico Brasileiro. 

(C) Dentre os aspectos importantes para a identificação das 
tendências nacionais do emprego estão: mudanças na 
composição setorial do emprego; mudança na estrutura 
ocupacional; mudança na qualidade do emprego. 

(D) Embora a Constituição de 1988 represente um importante 
marco para os esforços político-normativos direcionados à 
redução das desigualdades no Brasil, nosso país 
apresenta um cenário de elevada concentração de renda, 
fortalecido por um sistema tributário construído sobre 
bases de incidência indiretas e que, ao se revelar de forma 
regressiva, acaba por privilegiar determinados grupos 
sociais. 

 
 

 
 


