
concurso público

004. Prova objetiva

assistente legislativo de imprensa

� você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
�	Confira	seus	dados	impressos	na	capa	deste	caderno	e	na	folha	de	respostas.
�	Quando	for	permitido	abrir	o	caderno,	verifique	se	está	completo	ou	se	apresenta	 imperfeições.	Caso	haja	algum	
problema,	informe	ao	fiscal	da	sala.

�	Leia	cuidadosamente	todas	as	questões	e	escolha	a	resposta	que	você	considera	correta.
�	Marque,	na	folha	de	respostas,	com	caneta	de	tinta	preta,	a	letra	correspondente	à	alternativa	que	você	escolheu.
�	A	duração	da	prova	é	de	3	horas,	já	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	da	folha	de	respostas.
�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridos	75%	do	tempo	de	duração	da	prova.
�	Deverão	permanecer	em	cada	uma	das	salas	de	prova	os	3	últimos	candidatos,	até	que	o	último	deles	entregue	sua	
prova,	assinando	termo	respectivo.

�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	a	folha	de	respostas	e	este	caderno,	podendo	levar	apenas	o	rascunho	de	gabarito,	
localizado	em	sua	carteira,	para	futura	conferência.

�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno de questões.

15.12.2019

Nome	do	candidato

Prédio sala carteiraInscriçãorg
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conhecimentos gerais

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 06.

Marco Civil da Internet: 
cinco anos de evolução nos direitos digitais

Acesso à internet como um direito universal e essencial; 
sistemas jurídicos para assegurar a liberdade de expressão e 
impedir a censura; proteção de dados pessoais e privacidade 
reconhecidas como direito do internauta; dever dos prove-
dores de acesso à internet de tratarem de forma isonômica 
quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo ou 
aplicação e independentemente de questões econômicas, 
políticas ou religiosas – a neutralidade da rede. Essas são 
algumas conquistas do Marco Civil da Internet (MCI), de 24 
de abril de 2014, que completou cinco anos.

Ao longo de todo o processo de construção da lei, que se 
iniciou com uma consulta pública aberta em 2009, com ampla 
participação social, a proposta ganhou robustez em virtude 
de amplos e democráticos debates. Aliás, é importante frisar 
que uma das conquistas do MCI foi a garantia de que a go-
vernança da internet se dará por mecanismos multissetoriais, 
com representação de governos, empresas, academia e ter-
ceiro setor, de modo a viabilizar que as diretrizes estratégicas 
para o desenvolvimento e uso da internet no Brasil sejam de-
finidas em ambiente democrático.

(Flávia Lefèvre. www.cartacapital.com.br, 25.04.2019. Adaptado)

01. O Marco Civil da Internet é apresentado, no texto, como

(A) resultante do esforço de sistemas jurídicos para as-
segurar o caráter privado do debate.

(B) fruto de uma parceria inesperada entre empresas es-
pecializadas em governança na internet.

(C) causa e consequência do exercício da democracia 
no que respeita à gestão da internet.

(D) uma lei implantada desde 2009 graças ao trabalho 
coletivo de diferentes setores da sociedade.

(E) garantia do acesso público e irrestrito aos dados dis-
ponibilizados pelos usuários da rede.

02. No 1o parágrafo, o ponto e vírgula separa

(A) as causas que aguardam a atuação do MCI.

(B) as sucessivas etapas de implantação do MCI.

(C) os prováveis futuros obstáculos impostos ao MCI.

(D) as propostas que foram contestadas pelo MCI.

(E) os ganhos que já foram obtidos com o MCI.

03. No contexto do 1o parágrafo, entende-se que a palavra 
isonômica está empregada com sentido equivalente a

(A) aleatória.

(B) individual.

(C) parcial.

(D) igualitária.

(E) abrupta.

04. Preservando as relações de sentido originais, o termo 
destacado no trecho – “Ao longo de todo o processo de 
construção da lei, que se iniciou com uma consulta pú-
blica aberta em 2009, com ampla participação social…” 
(2o parágrafo) – pode ser corretamente substituído, con-
forme a norma-padrão da língua portuguesa, por:

(A) o qual

(B) à qual

(C) ao qual

(D) onde

(E) aonde

05. A expressão destacada em – … a proposta ganhou ro-
bustez em virtude de amplos e democráticos debates. 
(2o parágrafo) – estabelece relação de

(A) comparação.

(B) oposição.

(C) causa.

(D) condição.

(E) exclusão.

06. No que se refere à concordância, o trecho – … uma das 
conquistas do MCI foi a garantia de que a governança da 
internet se dará por mecanismos multissetoriais… (2o pa-
rágrafo) – está reescrito em conformidade com a norma-
-padrão da língua portuguesa em:

(A) … corresponde a uma das conquistas do MCI a ga-
rantia de que a governança da internet seja dado por 
mecanismos multissetoriais…

(B) … corresponde a uma das conquistas do MCI a ga-
rantia de que a governança da internet se dê por me-
canismos multissetoriais…

(C) … correspondem a uma das conquistas do MCI a 
garantia de que a governança da internet se dê por 
mecanismos multissetoriais…

(D) … correspondem a uma das conquistas do MCI a 
garantia de que a governança da internet seja dado 
por mecanismos multissetoriais…

(E) … correspondem a uma das conquistas do MCI a 
garantia de que a governança da internet seja dada 
por mecanismos multissetoriais…
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08. Uma apresentação adequada da organização do conteú-
do no texto está em:

(A) Detalham-se os tipos de perfeccionismo e, depois, 
apresenta-se uma lista do mais ao menos prejudicial 
à saúde.

(B) Primeiro se faz um alerta sobre os riscos do perfec-
cionismo à saúde, depois se indicam meios para 
evitá-lo.

(C) Depois de mostrar que o perfeccionismo é uma 
doença, expõem-se dois estudos sobre como tra-
tá-la com eficácia.

(D) Mostra-se o impacto do perfeccionismo sobre a saú-
de do indivíduo, em seguida, expõe-se seu impacto 
na vida profissional.

(E) Após uma caracterização geral do perfeccionista, 
descrevem-se dois tipos específicos de perfeccio-
nismo.

09. A autora emprega com sentidos semelhantes os seguin-
tes termos:

(A) trabalhar e agradar (1o parágrafo).

(B) autocrítica (1o parágrafo) e autocobrança (2o pará-
grafo).

(C) dedicação (1o parágrafo) e perfeccionismo (2o pará-
grafo).

(D) disciplina e personalidade (2o parágrafo).

(E) desempenho e esgotamento (2o parágrafo).

Leia o texto para responder às questões de números 07 a 12.

O que você deve entender antes de dizer 
que é perfeccionista no trabalho

Você sente (ou conhece alguém) que nunca consegue 
trabalhar em equipe porque acredita ser a única pessoa que 
sabe fazer a tarefa direito? Está sempre tentando agradar 
aos outros, anulando as próprias vontades? E, de tão acostu-
mado à autocrítica, acaba vendo “defeitos” em tudo e em to-
dos? Essas características são comuns aos perfeccionistas, 
e, se antes esse termo era sinônimo de dedicação, agora se 
transformou em um sinal de alerta. Pesquisas realizadas nos 
Estados Unidos e no Reino Unido apontam para uma popula-
ção que não está se tornando mais bem-sucedida apesar de 
buscar a perfeição, mas que, na verdade, está ficando cada 
vez mais doente.

Segundo os estudos, existem dois tipos de perfeccionis-
mo. O primeiro é o adaptativo, que é saudável. Nele a pessoa 
se sente motivada a novas conquistas, tem um padrão alto 
de metas e disciplina para alcançá-las. Porém, o outro tipo de 
perfeccionismo, o mal-adaptativo, é perigoso para a saúde. 
O tipo mal-adaptativo nunca está satisfeito com seu desem-
penho. Isso acontece porque suas metas não são apenas 
altas, mas irreais. Seus padrões de autocobrança passam do 
limite, afetando a forma como se comporta, além de estimular 
uma personalidade controladora, impactando negativamente 
suas relações interpessoais e levando ao esgotamento físico 
e mental.

(Sofia Esteves. https://exame.abril.com.br, 10.10.2019. Adaptado)

07. Uma afirmação condizente com o texto é:

(A) O esgotamento físico e mental surge em decorrência 
do convívio com pessoas controladoras e que estão 
sempre anulando as próprias vontades.

(B) Todo aquele que tem dificuldade para trabalhar em 
equipe e que tem dificuldade de se relacionar é um 
perfeccionista.

(C) O perfeccionismo torna-se patológico à medida que 
a pessoa desenvolve uma disciplina para alcançar 
um padrão alto de metas.

(D) O perfeccionista pode adoecer quando se impõe 
metas inalcançáveis, tornando-se demasiadamente 
exigente consigo e com os outros.

(E) A sociedade evoluiu graças a pessoas que estiveram 
sempre a buscar a perfeição, mas hoje a evolução já 
não é uma meta a ser perseguida.
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Leia os quadrinhos para responder às questões de números 
13 a 15.

(Alexandre Beck. Armandinho. https://tirasarmandinho.tumblr.com. Adaptado)

13. Com as falas “Muros não!” e “Podemos construir pon-
tes!”, o garoto emprega linguagem figurada para

(A) ensinar à garota que já não se usam tijolos em 
muros.

(B) opinar a respeito dos métodos da construção civil.

(C) opor-se à divisão e apoiar a união entre as pessoas.

(D) reprovar o estado das obras públicas em sua cidade.

(E) defender que muros são construções muito caras.

14. No 1o, 2o e 3o quadrinhos, o verbo poder está adequada-
mente interpretado como exprimindo, respectivamente, 
as noções de

(A) sugestão, incerteza e capacidade.

(B) habilidade, sugestão e dúvida.

(C) hipótese, possibilidade e incerteza.

(D) possibilidade, capacidade e sugestão.

(E) certeza, dúvida e possibilidade.

15. Uma frase condizente com o conteúdo da fala da garota 
nos dois primeiros quadrinhos é:

(A) Embora pareça pouco, de tijolinho em tijolinho pode-
mos construir os maiores muros.

(B) De tanto que parecia pouco, de tijolinho em tijolinho 
podíamos construir os maiores muros.

(C) Ao parecer pouco, de tijolinho em tijolinho pudemos 
construir os maiores muros.

(D) Como parece pouco, de tijolinho em tijolinho podere-
mos construir os maiores muros.

(E) Parecendo pouco, portanto, de tijolinho em tijolinho 
poderíamos construir os maiores muros.

10. Assinale a alternativa em que a informação entre colche-
tes se refere corretamente à expressão destacada na 
frase.

(A) Você sente (ou conhece alguém) que nunca conse-
gue trabalhar em equipe porque acredita ser a única 
pessoa que sabe fazer a tarefa direito? [quem se jul-
ga mais preparado que os outros]

(B) E, de tão acostumado à autocrítica, acaba vendo 
“defeitos” em tudo e em todos? [todo e qualquer in-
divíduo perfeccionista]

(C) Pesquisas realizadas nos Estados Unidos e no Rei-
no Unido apontam para uma população que não está 
se tornando mais bem-sucedida apesar de buscar a 
perfeição... [pesquisadores dos Estados Unidos e do 
Reino Unido]

(D) Nele a pessoa se sente motivada a novas conquis-
tas, tem um padrão alto de metas e disciplina para 
alcançá-las. [pessoas motivadas]

(E) O tipo mal-adaptativo nunca está satisfeito com seu 
desempenho. [o tipo perfeccionista mal-adaptativo]

11. Uma relação de causa e consequência pode ser observa-
da entre os trechos separados pela vírgula em:

(A) … de tão acostumado à autocrítica, acaba vendo 
“defeitos” em tudo e em todos? (1o parágrafo)

(B) … uma população que não está se tornando mais 
bem-sucedida apesar de buscar a perfeição, mas 
que na verdade está ficando cada vez mais doente. 
(1o parágrafo)

(C) Segundo os estudos, existem dois tipos de perfec-
cionismo. (2o parágrafo)

(D) O primeiro é o adaptativo, que é saudável. (2o pará-
grafo)

(E) Isso acontece porque suas metas não são apenas 
altas, mas irreais. (2o parágrafo)

12. Quanto à regência, a expressão destacada em – … ago-
ra se transformou em um sinal de alerta… (1o parágra-
fo) – pode ser corretamente substituída, sem prejuízo 
do sentido e de acordo com a norma-padrão, por:

(A) se converteu a

(B) se converteu em

(C) se converteu de

(D) se converteu por

(E) se converteu com
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18.     De veleiro para Conferência da ONU

Há três semanas, desembarcou em um porto de 
Nova York para participar da Conferência do Clima da 
ONU, que começa no sábado (21). Ela cruzou o atlântico 
em um veleiro oferecido por Pierre Casiraghi, filho da 
princesa Caroline de Mônaco, que colocou à sua dispo-
sição o “Malizia II”, uma embarcação com “zero emissão 
de carbono”.

(G1. https://glo.bo/2B7lCn1. Publicado em 20.09.2019)

O texto se refere à ativista

(A) Carola Rackete, capitã da marinha alemã que pro-
move campanhas contra o aquecimento global.

(B) Edna Adan Ismail, militante da Somália que promove 
discussões sobre a questão ambiental na África e no 
mundo.

(C) Greta Thunberg, ativista sueca que promove protes-
tos denunciando a crise climática e o aquecimento 
global.

(D) Shackelia Jackson, jamaicana que vem cruzando o 
Atlântico denunciando a devastação ambiental nas 
florestas tropicais.

(E) Jacinda Ardern, dinamarquesa que milita contra a 
poluição dos oceanos, defendendo a vida marinha 
contra a exploração predatória.

19. O primeiro-ministro Abiy Ahmed Ali, 43, é o ganhador 
do Prêmio Nobel da Paz 2019. O nome do vencedor 
foi anunciado hoje pelo comitê do prêmio, na Noruega. 
Quando Abiy Ahmed se tornou o primeiro-ministro em 
abril de 2018, ele deixou claro que desejava retomar o 
ritmo das negociações sobre o conflito.

(Uol. https://bit.ly/32929OD. Publicado em 11.10.2019. Adaptado)

Sobre o vencedor do prêmio Nobel da Paz, está correto 
afirmar que

(A) é um dos principais nomes ligados às questões  
humanitárias africanas, atuando sobretudo em rela-
ção aos conflitos entre etnias.

(B) é um grande defensor da paz entre as diversas  
correntes políticas e atua em organizações que 
medeiam conflitos entre cristãos e judeus.

(C) denuncia os maus-tratos culturais promovidos contra 
crianças e atua na solução de conflitos entre o Esta-
do e grupos defensores dos direitos da infância.

(D) é um dos principais mediadores pela paz entre a  
Etiópia e a Eritreia, atuando pelo fim dos conflitos 
territoriais entre os países.

(E) atua em relação à luta pela liberdade política e de 
expressão, agindo pela resolução de conflitos entre 
grupos nacionalistas e o Estado marroquino.

atuaLidades

16. Movimento começou com manifestações contra aumento 
de imposto sobre combustíveis, mas teve pauta amplia-
da. Novas mobilizações já foram convocadas para quinto 
fim de semana consecutivo, apesar de medidas anuncia-
das pelo presidente.

(G1. https://glo.bo/2U0ogUp. Publicado em 11.12.2018)

Sobre os referidos protestos, é correto afirmar que

(A) ocorreram na França e foram protagonizados pelos 
chamados “coletes amarelos”.

(B) se trata de um movimento italiano que foi liderado 
pelos chamados “carbonários”.

(C) ocorreram na Alemanha e transformaram-se em um 
movimento contra a política imigratória do país.

(D) ocorreram na Argentina, e as mobilizações reuniram 
os grupos conhecidos como “piqueteros”.

(E) se trata de um movimento equatoriano que ques-
tiona os acordos com o FMI (Fundo Monetário Inter-
nacional).

17. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, por  
379 votos a 131, o texto-base da reforma da Previdência 
no início da noite desta quarta-feira, 10. A proposta cria 
novas regras para que brasileiros possam pedir a apo-
sentadoria.

(Veja. https://bit.ly/2G8VyL8. Publicado em 10.07.2019)

Sobre a proposta da reforma da previdência, assinale a 
alternativa correta.

(A) Fica implementada para todos os trabalhadores de 
maneira uniforme a partir do momento em que a 
nova lei entrar em vigor.

(B) Não altera as regras para os trabalhadores que já  
estão no mercado de trabalho, vigorando apenas 
para novos ingressantes no mercado.

(C) Altera apenas o tempo de contribuição de homens e 
mulheres, não havendo regras de transição.

(D) Altera apenas as regras de aposentadoria de homens, 
pois acarreta aumento do tempo de contribuição.

(E) Estabelece a idade mínima para requerer aposen-
tadoria de 62 anos para homens e 65 anos para  
mulheres.
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23. A campanha eleitoral teve início em agosto com 13 can-
didatos à Presidência da República, o maior número de 
concorrentes desde 1989, quando houve 22 postulantes.

A corrida ao Planalto deste ano foi marcada por dois 
fatos que podem ter influenciado até mesmo o desempe-
nho de outras candidaturas.

(G1. https://glo.bo/2OLQ66z. Publicado em 07.10.2018)

Sobre as eleições presidenciais de 2018, é correto afir-
mar que

(A) o candidato Ciro Gomes do PDT (Partido Democrá-
tico Trabalhista) conquistou a terceira colocação no 
primeiro turno eleitoral.

(B) a candidata Marina Silva do Partido Novo obteve o  
4o lugar na corrida presidencial.

(C) Guilherme Boulos do PC do B (Partido Comunista do 
Brasil) ocupou a quinta colocação.

(D) João Amoedo, da REDE, concorreu pela primeira 
vez e se destacou em quarto lugar.

(E) Geraldo Alckmin obteve o terceiro lugar graças ao seu 
bom desempenho eleitoral no Nordeste brasileiro.

24. “Com um grande abraço, coragem!!!”, assim escreveu 
a atriz que completa 90 anos na próxima semana na  
dedicatória de seu livro de memórias, Prólogo, ato, epílogo, 
para a colega de profissão Letícia Agostinho, de 24. A 
moça, que não dormia há mais de um dia, veio de sua 
cidade, Batatais, no interior de São Paulo, apenas para 
a noite carioca de autógrafos do livro, quarta-feira, na  
Livraria da Travessa do Leblon – e começaria a viagem 
de volta para casa naquela mesma noite.

(O Globo. https://glo.bo/2q66t36. Publicado em 10.10.2019)

A atriz brasileira a que o texto se refere é

(A) Nicette Bruno.

(B) Fernanda Montenegro.

(C) Regina Duarte.

(D) Suzana Vieira.

(E) Laura Cardoso.

25. Martín Vizcarra anunciou nesta segunda-feira (30) que 
dissolveu constitucionalmente o Congresso, dominado 
pela oposição, após o Legislativo se recusar a suspen-
der a polêmica nomeação de novos membros do Tribunal 
Constitucional.

Decidi dissolver o Congresso e convocar eleições 
parlamentares, declarou Vizcarra em um pronunciamento 
pela televisão.

(MSN. https://bit.ly/2Mc4KSB. Publicado em 30.09.2019)

O texto se refere a acontecimentos ocorridos

(A) na Argentina.

(B) no Uruguai.

(C) no Peru.

(D) na Nicarágua.

(E) no Paraguai.

20. O presidente Jair Bolsonaro escolheu nesta quinta-feira 
(5) o nome que ocupará ocargo de procurador-geral da 
República (PGR). Ele substituirá a atual PGR, cujo man-
dato termina em 17 de setembro.

(Gazeta do Povo. https://bit.ly/2lEorru. Publicado em 05.09.2019.  
Adaptado)

A Procuradora Geral da República que deixou o cargo 
em setembro é

(A) Raquel Dodge.

(B) Luiza Frischeisen.

(C) Katia Abreu.

(D) Joice Hasselmann.

(E) Gleise Hoffman.

21. Três anos após o maior desastre mundial da história da 
mineração em Mariana (MG), o Brasil registrou um novo 
desastre. Uma barragem se rompeu e pelo menos outra 
transbordou na sequência.

(Folha de S.Paulo. https://bit.ly/33k3EJS. Publicado em 25.01.2019)

O nome da cidade atingida pela referida tragédia é

(A) Muzambinho.

(B) Varginha.

(C) Brumadinho.

(D) Betim.

(E) Ouro Preto.

22. Jair Bolsonaro assume a Presidência da República hoje 
(1o). Já na transição, ele definiu 22 ministérios, número 
inferior aos 29 do governo anterior. Os novos ministros 
serão nomeados nesta terça-feira em cerimônia no  
Palácio do Planalto.

O economista que ocupará o Ministério da Economia 
(unindo Fazenda, Planejamento e Indústria e Comércio) 
será responsável pelas principais medidas do governo, 
como corte de gastos públicos.

(EBC. https://bit.ly/2DICRSU. Publicado em 01.01.2019)

O nome do ministro a que o texto se refere é

(A) Henrique Meirelles.

(B) Paulo Guedes.

(C) Sergio Moro.

(D) Gilmar Mendes.

(E) Marcos Pontes.
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28. Considerando o disposto no Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Mauá sobre as comissões, assinale a alterna-
tiva correta.

(A) As Comissões da Câmara são de 03 (três) espécies: 
Permanentes, Temporárias e Especiais.

(B) As Especiais têm por objetivo estudar os assuntos 
submetidos ao seu exame, manifestar sobre eles a 
sua opinião e preparar projetos de lei atinentes à sua 
especialidade.

(C) A eleição de todas as Comissões parlamentares será 
feita em escrutínio secreto, com o voto da maioria 
absoluta dos membros da Câmara Municipal.

(D) Não poderão ser candidatos os Vereadores que 
f azem parte da Mesa Diretora, os licenciados e os 
suplentes.

(E) O Presidente da Comissão, em suas ausências ou 
impedimentos, será substituído pelo Secretário e 
este pelo seu suplente de Vereador.

29. A respeito das sessões extraordinárias, o Regimento 
I nterno da Câmara Municipal estabelece o seguinte:

(A) devem ser convocadas com antecedência mínima 
de 5 (cinco) dias.

(B) realizar-se-ão em qualquer dia da semana, exceto 
aos domingos e feriados.

(C) serão convocadas pelo Presidente da Câmara, em 
sessão ou fora dela, na forma e prazo regimentais.

(D) nelas poderá ser tratado qualquer assunto trazido 
ao Plenário, ainda que não seja o que ensejou a  
convocação.

(E) é vedada a sua convocação durante o período de 
recesso dos Vereadores.

30. Sobre as sessões secretas, o Regimento interno da Câma-
ra Municipal de Mauá dispõe que

(A) são vedadas.

(B) são permitidas a critério do Presidente da Câmara.

(C) são estabelecidas nas hipóteses determinadas pela 
Mesa da Casa.

(D) uma vez iniciadas, não mais poderão se tornar 
p úblicas.

(E) podem ocorrer, excepcionalmente, para preservação 
do decoro parlamentar.

LegisLação

26. Instalada uma Comissão Especial de Inquérito na Câ-
mara Municipal de Mauá, para apurar fatos determina-
dos; ao final de seus trabalhos, restou concluído que os 
acusados, realmente, cometeram as infrações que lhes 
f oram imputadas. Portanto, em seguida, a Lei Orgânica 
do M unicípio de Mauá estabelece que a Comissão  
deverá

(A) aplicar as penas previstas no Código Penal e na 
l egislação civil aos acusados, desde que observados 
o contraditório e a ampla defesa.

(B) remeter cópias do inquérito ao Poder Judiciário, para 
que este aplique as penalidades cabíveis aos infratores.

(C) solicitar à autoridade policial que esta abra um inqué-
rito policial, para apuração das respectivas respon-
sabilidades.

(D) remeter o inquérito ao Presidente da Câmara, para 
que este determine a abertura de processo parla-
mentar contra os acusados.

(E) encaminhar as conclusões ao Ministério Público, 
para que este promova a responsabilidade civil ou 
criminal dos infratores.

27. Nos moldes do que estabelece a Lei Orgânica do Muni-
cípio de Mauá, a respeito das requisições escritas de 
i nformações, provenientes das Comissões legislativas da 
Câmara Municipal, é correto afirmar que

(A) não precisam ser previamente aprovadas pelo Ple-
nário e obriga os seus destinatários.

(B) devem ser atendidas no prazo de 15 (quinze) dias 
pelos órgãos destinatários.

(C) quando não atendidas sujeitam o infrator à suspen-
são dos direitos políticos.

(D) não precisam ser atendidas pelo Prefeito, o qual só 
é obrigado a atender às requisições do Presidente 
da Casa.

(E) devem, primeiro, ser assinadas pelo Presidente da 
Câmara, para ter validade e obrigar terceiros.
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noções de informática

31. Observe a imagem a seguir, que mostra um arqui-
vo sendo renomeado por meio do Windows Explorer 
do MS-Windows 7, ambos em suas configurações 
 originais.

Para acionar a funcionalidade de renomear um arquivo, 
após selecioná-lo, deve-se utilizar o seguinte atalho por 
teclado:

(A) F1

(B) F2

(C) F3

(D) F4

(E) F5

32. As imagens a seguir, Antes e Depois, referem-se a um 
mesmo trecho de um mesmo documento sendo edi-
tado no MS-Word 2010, em sua configuração padrão. 
Apenas um recurso foi aplicado no trecho exibido na 
imagem Antes, de modo a torná-lo igual ao visto na 
imagem Depois. O tamanho e o tipo da Fonte não fo-
ram alterados.

Antes

Câmara Municipal de Mauá

Depois

CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ

O ícone usado para aplicar o recurso conforme o enun-
ciado é:

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

33. Considere a planilha a seguir, elaborada por meio do  
MS-Excel 2010, em sua configuração padrão.

O valor resultante da aplicação da função  
=CONT.SE(A1:B6;ꞌꞌProcessoꞌꞌ) na célula A7 será:

(A) 3

(B) 9

(C) 110

(D) 500

(E) 619

34. O recurso de verificação ortográfica pode ser acionado, 
no MS-PowerPoint 2010, em sua configuração padrão, 
por meio de atalho por teclado ou pelo ícone Verificar 
Ortografia, localizado na guia

(A) Página Inicial.

(B) Inserir.

(C) Revisão.

(D) Design.

(E) Exibição.

35. Um assistente legislativo, cuja conta é  
assistente@camara.maua.gov.br, por meio do  
MS-Outlook 2010, em sua configuração padrão, 
recebeu um e-mail, que foi enviado pela conta  
vereador@camara.maua.gov.br, no qual os campos 
 haviam sido definidos conforme segue:

De:  vereador@camara.maua.gov.br
Para:  assistente@camara.maua.gov.br
Cc:  presidente@camara.maua.gov.br
Cco:  gabinete@camara.maua.gov.br
Assunto:  pauta – imprensa@camara.maua.gov.br

Ao escolher a opção Responder a Todos, o número de 
destinatários que o e-mail de resposta terá, automatica-
mente preenchido, será

(A) 1.

(B) 2.

(C) 3.

(D) 4.

(E) 5.
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conhecimentos esPecÍficos

36. Considere a seguinte hipótese:

O Presidente da Câmara solicitou à Assessoria de Comu-
nicação e Cerimonial a organização de um evento que 
não fosse tão formal e possibilitasse um debate sobre 
a privatização de uma empresa municipal. Sugeriu que 
houvesse a maior interação possível entre os debatedo-
res e a plateia, que não deveria ter limitação do número 
de participantes. Ele se ofereceu para ser o coordenador 
do evento para levantar o tema e incentivar o público a 
participar das discussões.

A Assessoria cumpriu corretamente o pedido do Presi-
dente organizando um

(A) encontro.

(B) simpósio.

(C) workshop.

(D) seminário.

(E) fórum.

37. Ao encerrar o primeiro dia de uma convenção de verea-
dores da região do ABCD, que se realizava no Anfiteatro 
Vicente de Carvalho Bruno, o Mestre de Cerimônia fez o 
seguinte pronunciamento:

“Agradecendo a presença de todos, damos por encerrada 
a solenidade de abertura desta convenção. Lembramos 
que, a partir de amanhã, as atividades serão iniciadas às 
19 horas, como consta no convite e no folder entregues 
aos senhores quando registraram a presença. Convido a 
todos a cantar o Hino de Mauá. Desejamos a todos uma 
boa noite”.

O texto lido pelo Mestre de Cerimônia apresenta uma  
impropriedade porque

(A) os participantes deveriam cantar o Hino Nacional e 
não o Hino de Mauá.

(B) ele deixou de informar o endereço do local em que 
se realizará o restante do evento.

(C) o texto não faz menção à presença das vereadoras.

(D) nenhum hino é cantado no final de um dia de evento.

(E) ele deveria ser lido pelo anfitrião do evento, o Presi-
dente da Câmara.

38. De acordo com as normas do cerimonial público vigen-
tes, é correto afirmar que

(A) em jantares e almoços, nenhum convidado poderá 
fazer-se representar.

(B) quando o Presidente da República se fizer represen-
tar em solenidades, o seu representante deverá pre-
sidir o evento.

(C) os representantes dos Poderes Legislativo e Judici-
ário serão anunciados, mas não poderão ocupar os 
lugares à mesa destinados às autoridades represen-
tadas.

(D) o representante de um convidado em cerimônias a 
que comparecer o Presidente da República não ocu-
pará acento à mesa, mas será anunciado ao público.

(E) as autoridades que não constam da Ordem Geral de 
Precedência vigente não serão consideradas como 
tal pelo Mestre de Cerimônia.

39. Em um evento patrocinado pela Associação Comercial 
de Mauá, serão hasteadas quatro bandeiras: a da Asso-
ciação (1), a do município de Mauá (2), a do Estado de 
São Paulo (3) e a do Brasil (4). A ordem dessas bandei-
ras, do ponto do vista de quem as contempla, deve ser 
a seguinte:

(A) (1) – (4) – (3) – (2).

(B) (4) – (3) – (2) – (1).

(C) (2) – (4) – (3) – (1).

(D) (3) – (1) – (2) – (4).

(E) (4) – (1) – (2) – (3).

40. Considere a seguinte hipótese:

A Câmara Municipal resolveu fazer um evento em co-
memoração ao “Dia do Professor”. A mesa de honra foi 
constituída pelo Presidente da Câmara (1), pelo Prefeito 
Municipal (2), pelo Juiz de Direito da Comarca de Mauá 
(3), pela Secretária de Educação do Município (4) e pela 
professora mais idosa (5) em atividade representando o 
conjunto dos docentes.

A mesa obedecerá a seguinte ordem:

(A) (4) – (1) – (2) – (3) – (5).

(B) (2) – (5) – (1) – (4) – (3).

(C) (1) – (4) – (2) – (5) – (3).

(D) (3) – (2) – (1) – (4) – (5).

(E) (5) – (3) – (1) – (2) – (4).
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41. Assinale qual das matérias seguintes é do gênero opi-
nativo.

(A) A eleição para o Conselho Tutelar de Mauá teve a 
participação de 23.061 eleitores neste domingo (6), 
com a escolha de 15 conselheiros titulares, divididos 
em três regiões da cidade, que tomam posse em 10 
de janeiro para o mandato de quatro anos, além da 
definição do mesmo número de suplentes. Seis can-
didatos foram reeleitos aos cargos, em um processo 
que teve a disponibilização de 111 urnas pelo TRE-
-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), em 
19 escolas municipais.

(Prefeitura de Mauá. Disponível em https://bit.ly/2IJgAS1. 
Acesso em 10.10.2019. Adaptado)

(B) Na edição de 31 de julho de 1968 o Diário do Gran-
de ABC, principal publicação que cobre, desde 1958 
o cotidiano da denominada Região do Grande ABC, 
chegava às bancas com uma manchete inusitada: 
“Brasil Vive Ditadura”. A ousadia causou impacto na 
imprensa nacional, cerceada na época por um rígido 
controle por parte dos órgãos de censura. A ousadia 
editorial deixou de ser punida pelo fato de a declara-
ção ter sido feita por Amaury Kruel, influente general 
do Exército e personagem de destaque na consoli-
dação do golpe de 1964.

(Diário do Grande ABC. Disponível em https://bit.ly/2MaCrnB. 
Acesso em 10.10.2019. Adaptado)

(C) Os mauaenses Silvia Grecco e seu filho Nickollas 
Grecco venceram o prêmio Fã Award nesta terça-
-feira (23), em Milão, na Itália. O Fã Award é uma 
iniciativa que premia os torcedores com os casos 
mais bonitos e apaixonantes relacionados ao fute-
bol pelo mundo. O mundo conheceu a história dos 
dois quando durante uma transmissão de um jogo 
do Palmeiras no estádio Allianz Parque, Silvia apa-
receu narrando os lances da partida para seu filho, 
Nickollas, que é deficiente visual e autista.

(mauaagora. Disponível em https://bit.ly/2McvXVn. 
Acesso em 10.10.2019. Adaptado)

(D) Conscientizar a população sobre como evitar e diag-
nosticar doenças é sempre uma maratona: um longo 
caminho a percorrer, obstáculos, mas, no fim, todos 
querem alcançar o pódio. Por isso, será realizada 
uma série de caminhadas e corridas para alertar a 
população sobre o câncer de mama e de próstata. A 
primeira é a “Corridas de Mauá 2019 – Etapa Rosa”, 
que será no dia 20 de outubro (domingo), às 7h30, 
no Ginásio Poliesportivo Celso Daniel.

(Abcdoabc. Disponível em https://bit.ly/2q9yI17. 
Acesso em 10.10.2019. Adaptado)

(E) Um médico foi sequestrado na porta da UBS (Unidade 
Básica de Saúde) em Mauá, na Grande São Paulo. 
Além do sequestro, os assaltos constantes no local 
estão incomodando pacientes e funcionários. As infor-
mações são da Record TV. Uma paciente estava na 
porta quando o médico foi abordado. Ela se despediu 
do profissional e chegou a ver quando dois rapazes se 
aproximaram do carro dele. Moradores afirmam que 
depois do sequestro relâmpago o médico não apare-
ceu mais para trabalhar.

(Notícias r7. Disponível em: https://bit.ly/31bhZHc. 
Acesso em 10.10.2019. Adaptado)

42. “Conforme o Portal Catarinas, em novembro de 2013, 
o colunista C. M. divulgou uma nota contendo imagens 
sobre a Marcha da Maconha, porém com imagens de 
outra marcha, realizada em 2011. Tal vídeo, por determi-
nação da justiça, foi retirado do site três meses depois. 
Porém, em 1 de junho deste ano, 2016, o material foi 
exibido novamente, na mesma situação.”

(Casa dos Focas. Disponível em https://bit.ly/2ONuru9.  
Acesso em 03.12.2019. Adaptado)

Esse fato jornalístico contraria o Código de Ética dos 
Jornalistas Brasileiros, porque

(A) a informação deve ser livre de toda forma de discri-
minação, seja de gênero, opção sexual, cor, raça 
ou condição econômica, devendo ser compromisso 
do profissional atuar de forma a não constranger ou 
humilhar aos seus semelhantes com o produto do 
seu trabalho ou com atitudes individuais ou corpo-
rativas das quais participe.

(B) é vedado ao profissional dar informações falsas ou 
enganosas ou permitir a difusão de notícias que não 
possam ser comprovadas por meio de fatos conheci-
dos e demonstráveis.

(C) o profissional deve primar pela livre manifestação 
do pensamento, a democratização e a populariza-
ção das informações e o aprimoramento de novas 
técnicas de debates.

(D) o papel do jornalismo é identificar com exatidão a 
origem e qualquer outra informação relevante para 
aferir a confiabilidade de qualquer dado que utilize 
na comunicação, evitando qualquer apresentação 
que possa induzir a erro ou conclusão falsa.

(E) o compromisso fundamental do jornalista é com a 
verdade no relato dos fatos, e esse profissional deve 
pautar seu trabalho na precisa apuração dos aconte-
cimentos e na sua correta divulgação.

43. “O Produto lnterno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 0,6% no 
3o trimestre, na comparação com o 2o trimestre, puxado 
pelo consumo das famílias e pelo investimento privado, 
segundo divulgou nesta terça-feira (3) o lnstituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE). Em valores corren-
tes, o PIB totalizou R$ 1,842 trilhão. O resultado mostra 
uma leve aceleração da recuperação da economia entre 
julho e setembro, embora em ritmo ainda fraco e mais 
lento do que se esperava no começo do ano”.

(G1. Disponível em https://glo.bo/2DlyiC6. Publicado em  
03.12.2019. Adaptado)

De acordo com as técnicas de redação do Jornalismo, 
esse lead valoriza:

(A) “O quê?”

(B) “Quando?”

(C) “Onde?”

(D) “Como?”

(E) “Por quê?”
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44. Graficamente, um anúncio é constituído, no mínimo, dos 
seguintes elementos:

(A) título, cor, imagem, corpo do texto e identificação do 
produto ou marca.

(B) título, cor, imagem, corpo do texto e slogan.

(C) corpo do texto, cor, imagem e slogan.

(D) título, imagem, corpo do texto e identificação do pro-
duto ou marca.

(E) corpo do texto, cor, imagem e identificação do pro-
duto ou marca.

45. Todos os projetos audiovisuais devem ter um planeja-
mento detalhado para que o produto final esteja pronto, 
com a qualidade requerida, dentro do prazo esperado. 
Depois de amadurecida a ideia, a primeira etapa da rea-
lização é a produção, que é constituída basicamente de 
três fases: pré-produção, produção e pós-produção. É 
correto afirmar que, na

(A) pós-produção, procura-se transformar a ideia em 
conceito ou roteiro prático.

(B) produção, a equipe executa a edição de imagem e 
som.

(C) pré-produção, criam-se os efeitos especiais de som 
e imagem.

(D) pré-produção, são abordados os detalhes necessá-
rios à produção como locação, equipes e equipa-
mentos necessários.

(E) produção, os técnicos de áudio e imagem executam 
a correção sonora e de cores.

46. O enquadramento de imagem tem a dimensão humana 
como referência. Por plano médio, deve-se entender a 
captação de imagem dos personagens

(A) em grupo dentro do ambiente em que se encontram.

(B) quando estão de pé, com pequenas margens acima 
das cabeças e abaixo dos pés.

(C) cortada na altura da cintura ou das coxas.

(D) com destaque a partes do corpo como olhos, mãos, 
boca etc.

(E) com destaque ao rosto de um dos membros do con-
junto.

47. Os jornalistas avaliam a importância da notícia levando 
em consideração os seguintes elementos do fato jornalís-
tico: ineditismo, probabilidade, interesse, apelo, empatia 
e proximidade. Esses critérios são chamados de

(A) valor notícia.

(B) noticiabilidade.

(C) newsmaking.

(D) editoriabilidade.

(E) leiturabilidade.

48. Leia o texto seguinte:

“A caminho de casa, entro num botequim da Gávea para 
tomar um café junto ao balcão. Na realidade estou adian-
do o momento de escrever. A perspectiva me assusta. 
Gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito mais um 
ano nesta busca do pitoresco ou do irrisório no cotidia-
no de cada um. Eu pretendia apenas recolher na vida 
diária algo de seu disperso conteúdo humano, fruto da 
convivência, que a faz mais digna de ser vivida. Visava 
ao circunstancial, ao episódico.”

O autor, Fernando Sabino, descreve, nas entrelinhas, o 
gênero desse texto jornalístico. Trata-se de

(A) um artigo.

(B) uma resenha.

(C) um comentário.

(D) uma reportagem.

(E) uma crônica.

49. Segundo a legislação vigente, “        pode 
ser usada em todas as manifestações do sentimento 
patriótico dos brasileiros, de caráter oficial ou particular;  
        será usado para autenticar os atos de 
governo e bem assim os diplomas e certificados expe-
didos pelos estabelecimentos de ensino oficiais ou reco-
nhecidos; e         são usadas em prédios (na 
sede do governo e na residência do chefe do Executivo, 
nos Ministérios, nas sedes dos legislativos e Judiciário, 
nas repartições públicas federais, escolas públicas e nos 
quartéis) e nas publicações e convites oficiais”.

As palavras que, correta e respectivamente, completam  
o texto são:

(A) a estampilha Nacional ... o selo Nacional ... as Armas 
Nacionais

(B) a estampilha Nacional ... o pavilhão Nacional ... as 
Insígnias Nacionais

(C) a Bandeira Nacional ... o selo Nacional ... as Armas 
Nacionais

(D) a Bandeira Nacional ... o pavilhão nacional ... as  
Armas Nacionais

(E) a Bandeira Nacional ... o selo Nacional ... as Insíg-
nias Nacionais
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50. Leia o texto a seguir:

A PM (Polícia Militar) prendeu uma dupla de perigosos 
meliantes que vinha efetuando roubos em estabeleci-
mentos comercias na cidade nesta quinta-feira (03). A 
dupla também foi responsável por disparar 6 tiros em um 
comerciante na cidade no dia 30 de agosto. Um motorista 
que trafegava distraidamente na avenida Barão de Mauá, 
no momento de um dos afanos da dupla a um posto de 
gasolina, reconheceu um dos amigos do alheio como o 
autor dos disparos com arma de fogo de grosso calibre 
contra o comerciante.

O editor responsável pela Assessoria de Comunicação e 
Cerimonial, entre outras justificativas, vetou o lead acima 
porque

(A) o repórter não identificou os assaltantes.

(B) usa palavras, adjetivo e advérbio desnecessários.

(C) não deu o número da Avenida Barão de Mauá onde 
se localiza o posto.

(D) omitiu o nome do comerciante alvo dos disparos dos 
assaltantes.

(E) não informou se o comerciante morreu ou está in-
ternado.
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