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Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas de respostas
(a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em
relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Nacional

5 questões

(15 questões)
1. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) de acordo com o texto.

Texto

(

Quem subiu a serra, colheu a beleza do inverno em
Santa Catarina – e fotografou na retina o algodão cristalizado debruando a montanha, numa paisagem que
tanto poderia ser “capa” de barra de chocolate suíço
ou conto de Jack London. […]

(

(

Se durasse muito, com o rigor daquela atmosfera
gelada, o inverno catarinense poderia ser um general
perverso, como foi a congelada estepe russa para os
exércitos de Hitler. Mas nossos invasores, ao contrário,
foram extremamente simpáticos. Brasileiros eufóricos,
embrulhados em lãs, vindos das montanhas de Minas,
das praias cariocas ou das dunas de Salvador.

(

Os brasileiros puderam conhecer Santa Catarina – e
passaram a amá-la, no verão ou no inverno. A Santa
é mesmo bela em qualquer estação – mas é única no
inverno, quando desce sobre a araucária serrana a
inefável maquiagem branca, paisagem inesquecível
para residentes e turistas.
Finalmente os adventícios puderam ser apresentados
a um inverno nevado, inédito, que se espalhou por
montanhas e vales – sem se confinar apenas em São
Joaquim, Urubici ou Urupema – e, bênção suprema,
puderam testemunhar a copiosa neve que se derramou da Serra do Rio do Rastro até os altiplanos do
litoral, na Serra do Tabuleiro, com direito à inesquecível nevasca do Cambirela.
RAMOS, Sérgio da Costa. As neves do Cambirela. Diário Catarinense,
Florianópolis, jul. 2013, p. 2.

(

(

) Apenas quem subiu a Serra do Rio do Rastro é
que pôde ver neve em Santa Catarina.
) Não só a Ilha de Santa Catarina foi tomada
por turistas de todo o Brasil que nela queriam
ver a neve, mas também as cidades de São
Joaquim, Urubici e Urupema.
) O autor faz uma breve referência à Segunda
Guerra Mundial ao comparar o frio intenso
daquele inverno catarinense – caso durasse
muito – a um general perverso (Hitler),
quando da invasão da Rússia por seus soldados (os invasores).
) Os turistas brasileiros eram pessoas agradáveis (diferentemente dos soldados de Hitler)
e, por isso, foram bem-vindos pelos residentes
do Estado.
) Os brasileiros que vieram de outros estados
começaram a amar Santa Catarina, pois constataram que ela é bela no inverno por causa
da neve.
) A neve, naquele ano, chegou ao litoral,
cobrindo o morro do Cambirela.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

V•V•F•V•V•F
F•V•V•F•F•F
F•V•F•F•V•V
F•F•V•V•F•V
F•F•V•V•V•V
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2. Identifique abaixo as afirmativas corretas ( C ) e as
erradas ( E ) de acordo com o texto.
( ) O sentido conotativo está presente em “…
fotografou na retina o algodão cristalizado
debruando a montanha,…” e em “invasores”.
( ) As palavras única e inédito seguem a mesma
regra de acentuação gráfica.
( ) A forma pronominal -lá (amá-la) remete o
leitor a Santa Catarina.
( ) A forma verbal se espalhou pode ser substituída por se derramou sem modificar o sentido
do texto ou ferir a norma culta da língua portuguesa escrita.
( ) A crase em “…com direito à inesquecível
nevasca…” é facultativa.
( ) Os travessões em “ – sem se confinar apenas em São Joaquim, Urubici e Urupema –“
podem ser substituídos por parênteses, sem
prejudicar a norma culta da língua portuguesa escrita.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

C•C•C•C•E•C
C•C•E•E•C•C
C•E•C•E•E•C
E•C•C•C•E•E
E•C•C•E•C•E

Página 4

3. Observe a oração a seguir, extraída do texto:
“Se durasse muito, com o rigor daquela atmosfera
gelada, o inverno catarinense poderia ser um general
perverso.”
Assinale a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) A oração principal é se durasse muito cujo
sujeito é atmosfera gelada; a oração subordinada é o inverno catarinense poderia ser um
general perverso e o objeto direto é general
perverso.
( ) A oração principal é o rigor daquela atmosfera
gelada cujo sujeito é o rigor; a oração subordinada é se durasse muito e o predicativo do
sujeito é atmosfera gelada.
( ) A oração principal é o inverno catarinense
poderia ser um general perverso cujo sujeito
é um general perverso; o objeto direto é perverso e a oração subordinada é se durasse
muito.
( ) A oração principal é se durasse muito cujo
sujeito é o inverno catarinense; a oração
subordinada é o inverno catarinense poderia
ser um general perverso e o predicativo do
objeto é atmosfera gelada.
( X ) A oração principal é o inverno catarinense
poderia ser um general perverso cujo sujeito é
o inverno catarinense; o predicativo do sujeito
é general perverso e a oração subordinada é
se durasse muito.
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4. Analise as frases abaixo de acordo com as regras da
concordância verbal e/ou nominal.
1. “Entre Floripa e Laguna, no sopé da Serra,
haviam muitas paisagens marinhas e uma
sucessão comovente com praias brancas,
dunas, restingas, costões de pedra…”
2. “Dali, do litoral sul, ergue-se, de repente, o altar
da grande Serra - e o homem fica mais perto
do céu e das neves.”
3. “É apenas 130 quilômetros de uma estrada
íngreme, entalhados na rocha.”
RAMOS, Sérgio da Costa. As neves do Cambirela. Diário Catarinense,
Florianópolis, jul. 2013, p. 2. [adaptado]

Assinale a alternativa que indica todas as frases
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

É correta apenas a frase 1.
É correta apenas a frase 2.
São corretas apenas as frases 1 e 2.
São corretas apenas as frases 1 e 3.
São corretas apenas as frases 2 e 3.

5. “Redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público
redige atos normativos e comunicações.” Para elaborar
tais expedientes de modo satisfatório, é preciso observar
algumas características (qualidades), tais como:
a. ( ) prolixidade, clareza, formalidade e padronização, impessoalidade, padrão rebuscado.
b. ( ) clareza, concisão, coerência, informalidade e
padronização, coesão entre ideias, individualidade e padrão culto da linguagem.
c. ( X ) concisão, clareza, coerência, formalidade e
padronização, coesão entre ideias, padrão
culto da linguagem e impessoalidade.
d. ( ) concisão, retórica, coerência, informalidade e
individualidade, coesão entre ideias, padrão
jornalístico e uniformidade.
e. ( ) formalidade e padronização, retórica, coerência, prolixidade, coesão entre ideias, impessoalidade e padrão literário.

Atualidades

5 questões

6. A informática vem mudando, cada dia mais, a vida
das pessoas.
Nos anos recentes dispositivos intermediários entre os
computadores e os smartphones, não tão grandes e
potentes quanto um computador, nem tão pequenos
quanto um smartphone, têm feito grande sucesso em
todo o mundo.
Assinale a alternativa que indica esse aparelho.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Tablet
Pen drive
Main fraime
Motorolla “G”
Windows Phone

7. Leia a notícia:
O Iraque pediu neste domingo que a coalizão militar
liderada pelos Estados Unidos use a Força Aérea para
proteger antiguidades do país, ameaçadas de roubos
e de destruição […] O Iraque guarda alguns dos maiores tesouros arqueológicos do mundo.
Um ministro do governo iraquiano disse que a intervenção da coalizão militar ainda não era o suficiente
para salvar a inestimável herança do Iraque. Desde
agosto, os militares já realizaram 2.800 ataques aéreos
contra guerrilheiros no Iraque e na Síria.
Revista Veja: 08/3/2015. Disponível em: http://veja.abril.com.br/
noticia/mundo/iraque-pede-que-coalizao-use-poder-aereo-para-proteger-antiguidades/

Assinale a alternativa que identifica o grupo a que se
atribui a destruição de importantes vestígios das civilizações da Antiga Mesopotâmia.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Jihadistas da OLP
Os guerrilheiros da Al Qaeda
Os combatentes do Hezbolla
Os combatentes do Estado Islâmico (EI)
Os guerrilheiros do Califado Sunita de Bagdá
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8. A Ilha do Papagaio, muito conhecida por sua
beleza e onde se localiza uma pousada muito procurada pelos turistas, está situada em meio a uma área
de proteção ambiental.
Assinale a alternativa que a indica.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Parque Nacional da Serra
Corredor Ecológico da Costa Catarinense
Unidade de Conservação de Anhatomirim
Área de proteção ambiental do boto tucuxi
Área de proteção ambiental da Baleia-Franca

10. Em 2013 a justiça brasileira determinou a prisão
de políticos envolvidos em um dos maiores escândalos da história recente do Brasil.
Assinale a alternativa que identifica o referido escândalo.
a. (

b.

c.
9. Em recente entrevista o Ministro da Fazenda afirmou que, apesar da desacelerada da economia brasileira no começo do ano, o governo está construindo
uma estratégia de retomada do desenvolvimento e
que as exportações e investimentos devem ganhar
fôlego ainda em 2015.

d.

e.

Assinale a alternativa correta a respeito do tema.
a. ( ) A nova equipe econômica pretende, através
de estímulos e renúncias fiscais, ressuscitar o
“Capitalismo de Estado” que não é bem-visto
pelos políticos do partido político no poder.
b. ( ) A desaceleração da economia brasileira e a
consequente retração do mercado interno,
bem como as recentes altas do dólar e euro,
contribuirão para o crescimento das importações e o declínio das exportações nacionais.
c. ( X ) A desvalorização do Real, que torna as mercadorias brasileiras mais baratas no mercado
externo, poderá contribuir para o aumento
das exportações.
d. ( ) O Brasil dificilmente conseguirá, em 2015,
superar o notável crescimento do Produto
Interno Bruto alcançado no ano passado (2014),
uma vez que acontecimentos como a Copa do
Mundo e as eleições não voltarão a ocorrer.
e. ( ) A política de incentivos e renúncias fiscais,
implementada no início de 2015 pela nova
equipe econômica, poderá contribuir para o
aumento das exportações e aquecimento do
mercado interno.
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) Pagamento de propinas a deputados para
beneficiarem a escolha de determinadas
empresas em concorrências públicas para
obras governamentais.
( X ) Pagamento de propinas a deputados para
que votassem a favor de projetos a favor do
governo.
( ) Desvio de verbas públicas que beneficiavam
os líderes dos partidos políticos de oposição,
para que votassem contra os projetos dos
seus próprios partidos.
( ) Desvio de verbas públicas que beneficiavam
autoridades do Poder Judiciário, notadamente
do Supremo Tribunal Federal.
( ) Pagamento de propinas a jornalistas de grandes órgãos de comunicação, para que omitissem notícias desfavoráveis ao governo e ao
partido no poder.

Noções de Informática

5 questões

11. No contexto de navegação na internet, são consideradas categorias de domínios .br destinadas para
pessoas jurídicas:
1.
2.
3.
4.

agr.br – Empresas agrícolas, fazendas
ato.br – Cartórios notariais
ind.br – Indústrias
srv.br – Empresas prestadoras de serviços

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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12. Sobre o trabalho com mala direta, recurso presente em Editores de Texto modernos, neste caso o
MS Word 2007 em português, considere as seguintes
afirmativas:
1. A seleção de destinatários pode ocorrer tanto
através da digitação de nova lista no próprio
editor de texto quanto à seleção a partir de
uma planilha existente.
2. Podem-se visualizar os resultados antes de
imprimir ou enviar a mala direta.
3. Pode-se criar mala direta de aniversários, cartas ou ofícios, mas não de etiquetas.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

14. Sobre a calculadora que acompanha o Windows 7,
considere as seguintes afirmativas:
1. Permite realizar conversões de unidades do
tipo Energia, Temperatura, Velocidade, dentre
outros.
2. Possui planilhas que permitem calcular a economia de combustível, por exemplo.
3. Pode trabalhar tanto com os sistemas decimal,
hexadecimal e binário.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

1. Ao enviar mensagens de e-mail, podem-se
anexar arquivos de, no máximo, 8 MB, caso
contrário, a mensagem será retornada ao
remetente.
2. Ao enviar um e-mail para um destinatário
inexistente, o administrador de e-mails do
domínio destino será notificado e receberá
uma cópia da mensagem.
3. Podem-se enviar e-mails para múltiplos destinatários, e podem-se ocultá-los da lista de
destinatários, seletivamente.

Cor
Tamanho
Estilo da fonte
Script

Assinale a alternativa que indica todas as opções
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as opções 1, 2 e 3.
São corretas apenas as opções 1, 2 e 4.
São corretas apenas as opções 1, 3 e 4.
São corretas apenas as opções 2, 3 e 4.
São corretas as opções 1, 2, 3 e 4.

É correta apenas a afirmativa 1.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

15. Sobre correio eletrônico, considere as seguintes
afirmativas:

13. Com relação ao Bloco de Notas presente no sistema operacional Windows 7, são opções de formatação de fonte:
1.
2.
3.
4.

( )
( )
( )
( )
(X)

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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Conhecimentos Específicos
16. Do ponto de vista da sua estrutura, a notícia é
definida como:
a. (
b.
c.
d.
e.

) Narrativa de eventos em ordem sequencial
cronológica.
( X ) Relato de uma série de fatos a partir do fato
mais importante ou interessante.
( ) Relato de uma série de fatos na ordem em que
ocorreram.
( ) Unidade de composição constituída em torno
de um fato central.
( ) Narrativa de eventos em que são excluídos
índices de subjetividade.

19. O que se entende por valor-notícia?
a. (

b.

c.

d.

e.
17. A reportagem, além de designar o setor das redações que trata da apuração das informações, também
designa um gênero jornalístico distinto da notícia.
Neste caso, ela consiste:
a. (
b. (

) Em pautas sobre eventos já ocorridos.
) Na cobertura imediata de um fato ou
acontecimento.
c. ( ) Na cobertura dos eventos cotidianos mais
importantes.
d. ( ) Na elaboração de um texto com estilo mais
objetivo e direto.
e. ( X ) No levantamento de um assunto conforme
ângulo preestabelecido.

18. Entre os rituais estratégicos compartilhados pelo
jornalistas, qual, entre os listados abaixo, é comumente
usado para atribuir um caráter de objetividade à notícia?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Uso do discurso direto sem aspas.
Exclusão de informações oponentes.
Uso restrito da evidência corroborativa.
Apresentação de possibilidades contrárias.
Estruturação do texto em ordem crescente de
importância.
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(25 questões)

) É um valor dimensional relacionado ao espaço
que a matéria sobre determinado acontecimento vai ocupar em alguma mídia.
( ) É um valor associado ao caráter de mercadoria
e de objeto de consumo que caracteriza as
notícias.
( X ) É um valor subjetivo que determina a importância que um fato ou acontecimento tem
para ser noticiado.
( ) É um valor mensurado a partir do impacto e
das consequências da publicação de determinada notícia em diferentes públicos.
( ) É um valor de caráter mercantil, determinado pela relação entre o veículo e os seus
anunciantes.

20. Um dos critérios de seleção de notícias diz respeito à negatividade da informação.
Segundo esse critério, as notícias negativas entram
nos canais noticiosos mais facilmente porque:
a.
b.
c.
d.

( )
(X)
( )
( )

e. (

São menos consensuais e mais ambíguas.
Satisfazem melhor ao critério da frequência.
Há menos acordo quanto a sua interpretação.
Destoam de imagens dominantes de nosso
tempo.
) Evocam a simetria básica entre o positivo e o
frequente.

21. A estruturação da notícia numa sequência em que a
informação mais importante está no primeiro parágrafo,
enquanto os parágrafos sucessivos reúnem as informações de importância cada vez menor, é chamada de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Tópico frasal.
Nariz de cera.
Espiral do silêncio.
Pirâmide invertida.
Estrutura narrativa.
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22. Um ponto central dos debates sobre o jornalismo de qualidade é a questão da objetividade da
informação.
Qual das seguintes afirmativas resume a posição que
prevalece, atualmente, nesse debate?
a. ( X ) A isenção total é impossível devido ao envolvimento humano, parcial e subjetivo do jornalista na interpretação dos fatos.
b. ( ) Ao transmitir uma informação, o jornalista
deve se despir de seu subjetivismo para apenas relatar os fatos.
c. ( ) O profissional de jornalismo deve elaborar as
informações de forma totalmente isenta de
opiniões ou juízo de valor.
d. ( ) O jornalista evita a opinião na captação e na
transmissão da realidade, porque ela pode
falsificar a informação.
e. ( ) O relato dos fatos deve ser objetivo para
garantir que nele esteja inscrito um significado idêntico para o conjunto da sociedade.

23. Em qual das seguintes asserções o gênero de
texto jornalístico está definido de modo correto?
a. (
b.
c.
d.

e.

) O artigo aborda um tema de forma impessoal,
com ênfase na informação imparcial.
( ) A suíte é uma notícia pequena a que se adicionam comentários e juízos de valor.
( ) O briefing é um resumo de informações que
orienta a definição das pautas.
( ) A crônica se caracteriza por apresentar um
diagnóstico e uma receita para uma questão
em pauta.
( X ) O editorial analisa um assunto de forma valorativa, a partir do ponto de vista da empresa
jornalística.

24. A notícia que é lida pelo apresentador do telejornal sem qualquer imagem de ilustração recebe o
nome de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

25. Nos estudos sobre a edição de materiais jornalísticos, a atitude de definir o que será noticiado, de
acordo com critérios como a noticiabilidade ou a linha
editorial, recebe o nome de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Newsmaking.
Gatekeeping.
Agenda setting.
News criteria.
News values.

26. Em qual das afirmativas abaixo um dos recursos
de edição está definido de forma correta?
a. (
b.
c.
d.

e.

) Intertítulo é o anúncio da notícia, geralmente
focado no tema mais importante da notícia.
( ) Chamada é o texto curto, sintético, que acompanha uma foto ou imagem.
( ) Lide é o texto colocado entre fios que destaca
algum tópico importante da reportagem.
( ) Link é o desdobramento de matéria recente,
geralmente do dia anterior, que dá continuidade à cobertura.
( X ) Chamada é o texto curto na primeira página
que resume as informações publicadas numa
matéria.

27. Qual destes atributos estruturais de texto são
recomendados na linguagem do webjornalismo?
a. ( X ) Os parágrafos devem ser curtos e não devem
ultrapassar a extensão de uma tela.
b. ( ) A primeira frase do parágrafo deve ser a mais
longa, e a última deve ser mais enfática.
c. ( ) As frases intercaladas devem ser as preferidas,
porque abreviam as sequências frasais.
d. ( ) O uso sucessivo de palavras simples deve ser
evitado porque empobrecem o texto.
e. ( ) As informações importantes devem ser reservadas para o final do texto para garantir a
leitura.

Sonora.
Escalada.
Nota pelada.
Nota coberta.
Matéria sem passagem.
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28. Conforme o padrão dominante no Brasil e também em outros países, são características do texto
para radiojornalismo:

30. Um dos recursos importantes na redação e edição
do webjornalismo é o chamado hiperlink, cujo significado é:

a. (

) Utilizar sempre ordem indireta (predicado,
verbo, sujeito) e utilizar a descrição para compensar a falta de imagens.
( X ) Ser mais curto e objetivo que o texto jornalístico de mídia impressa e de TV, com vocabulário o mais próximo possível do coloquial.
( ) Permitir estruturas textuais mais complexas
que outras mídias, com vocabulário mais elaborado, pela facilidade da comunicação oral.
( ) Preferir a ordem direta (sujeito, predicado,
verbo) e preferir a narração para aproveitar a
ênfase dos fatos reportados.
( ) Utilizar o registro formal, para ganhar credibilidade, e priorizar as sonoras longas, que são o
maior atributo do rádio.

a. (

29. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) no que diz respeito ao trabalho ético do
assessor de imprensa.

a. (

b.

c.

d.

e.

) Tratar da gestão do relacionamento entre uma
pessoa física, entidade, empresa ou órgão
público e a imprensa.
( ) Criar situações para a cobertura sobre as atividades do assessorado, para alcançar e manter
sua imagem junto à opinião pública.
( ) Capacitar o assessorado e outras fontes de
informação a entender e lidar com a imprensa.
( ) Produzir notícias, boletins e reportagens e
fazer a gestão pelos canais comerciais para
que sejam publicados pela imprensa.

b.
c.
d.
e.

31. Nas abordagens contemporâneas sobre a comunicação organizacional, qual a relação sugerida como
ideal para as áreas de planejamento estratégico e de
relações públicas?

(

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V•V•V•F
V•V•F•V
V•V•F•F
F•V•F•V
F•F•F•V
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) Remeter a leitura a outros sítios para produzir
enunciados diferentes.
( ) Distribuir informações e anúncios em configurações híbridas de página.
( X ) Fazer referência em um documento hipertextual para outro documento ou recurso.
( ) Criar formulários para receber comentários
on-line sobre as notícias.
( ) Permitir o acesso e a produção colaborativa
de conteúdos digitais.

b.

c.

d.

e.

) A comunicação organizacional deve se dirigir
a todos os públicos e, para atender os múltiplos interesses, a área de relações públicas
deve manter-se autônoma das decisões tomadas no âmbito do planejamento estratégico.
( ) Conceitos e aplicações de planejamento, da
gestão e do pensamento estratégico possuem
origens, necessidades e objetivos distintos
daqueles utilizados no âmbito da comunicação e das relações públicas.
( ) A eficiência da comunicação das organizações
depende de planejamento e de gestão permanente, e deve ser realizada paralelamente
às atividades de relações públicas, sem ingerência recíproca.
( X ) O planejamento estratégico normalmente
realizado pelas organizações é, em geral,o
melhor ponto de partida para um planejamento de relações públicas com vistas à eficácia da comunicação nas organizações.
( ) Por serem um instrumento que permite fazer
um raio-x da real situação da organização
frente ao ambiente e ao mercado competitivo,
as relações públicas são extemporâneas às
definições do planejamento estratégico.

Câmara Municipal de Palhoça
S3 Analista Legislativo

32. Qual é considerada, atualmente, a tarefa central
das relações públicas?

34. A quem designa o conceito de públicos
estratégicos?

a. (

a. (

b.

b.

c.

d.

e.

) Lidar com comportamentos, atitudes e conflitos valendo-se de técnicas e instrumentos jurídicos para promover relacionamentos efetivos.
( ) Administrar percepções para poder encontrar saídas estratégicas institucionalmente
negativas.
( ) Trabalhar com as questões que dizem respeito
restrito à visibilidade externa, ou seja, à identidade visual das organizações.
( ) Assessorar os dirigentes na identificação de
problemas e oportunidades relacionados com
a logística e o deslocamento de insumos e
produtos.
( X ) Encontrar as melhores estratégias comunicacionais para prever e enfrentar as reações dos
públicos e da opinião pública em relação às
organizações.

33. Qual das seguintes alternativas define o que é
benchmarking?
a. ( X ) Estudos que visam comparar as melhores
experiências de outras organizações em
determinadas atividades.
b. ( ) Pesquisas de orientação aleatória que recolhem informações com o objetivo de avaliar
os profissionais no mercado de trabalho.
c. ( ) Estudos sobre desempenho e atividades de
outras organizações para garantir que não se
reproduzam modelos já existentes.
d. ( ) Conjunto de ferramentas quantitativas de
autoavaliação para prestar contas, dar a
conhecer o que se conseguiu e justificar
aquilo em que se falhou.
e. ( ) Confirmação de recepção e suposição de
responsabilidade para produtos, decisões e
políticas, incluindo a administração.

c.

d.

e.

) Grupos de cuja autorização ou concordância depende o exercício das atividades da
organização.
( ) Pessoas ou entidades que detêm o controle
financeiro de uma organização, como acionistas majoritários.
( X ) Pessoas ou grupos vinculados a uma organização de tal modo que entre as duas partes
há interesses recíprocos e ambos se afetam
mutuamente.
( ) Segmentos de mercado para os quais estão
destinados os produtos e/ou serviços fornecidos por uma organização.
( ) Faixas de consumidores potenciais que
podem ser incorporados ao mercado de atuação de uma organização ou empresa.

35. Em jornalismo, o recurso de fazer um conjunto de
representações figurativas e esquemáticas associadas
a textos breves, com objetivo de explicar algum conteúdo, chama-se:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Box.
Layout.
Intertexto.
Infográfico.
Hipermídia.

36. Qual dos itens abaixo é considerado como elemento de qualidade e fluência do texto jornalístico?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Dubiedade.
Ordem indireta.
Estrutura verbal ativa.
Frases parentéticas.
Frases extensas.
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37. Qual dos itens abaixo caracteriza mais nitidamente a linguagem escrita, distinguindo-a da linguagem oral?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

39. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) em relação ao conceito de comunicação
visual.

Presença de anacolutos.
Supressão de pronomes relativos.
Predomínio de orações coordenadas.
Vocabulário restrito e repetição de palavras.
Uso de orações coordenadas e subordinadas.

(

(

38. Ivy Lee esteve entre os primeiros profissionais a
trabalhar com relações públicas nos Estados Unidos.
Sua declaração de princípios exerceu influência duradoura sobre o desenvolvimento da área.

(

(

O que ele apontava como sendo a tarefa primordial do
trabalho de RP?
a. (

b.

c.

d.

e.

) Criar as estratégias necessárias para desviar
a atenção das atitudes errôneas, de modo a
promover uma opinião pública favorável e
uma resposta menos positiva por parte da
imprensa.
( ) Construir ideais de intervenção cívica junto
ao público e com o suporte da imprensa, para
assumir tomadas de posição positiva mesmo
em contextos políticos de paradoxos entre
dinâmicas conservadores e transformadoras.
( ) Fortalecer e disseminar uma cultura profissional em que prevalecem os registros de
fatos em sua forma mais pura, apresentados
de forma neutra e separados de opiniões ou
comentários.
( X ) Fornecer franca e abertamente à imprensa e à
população, em nome dos negócios e das instituições públicas, informação rápida e precisa em torno dos assuntos que o povo deve
conhecer.
( ) Administrar o acesso que a população e a
imprensa têm às informações, de modo que
prevaleçam todos e quaisquer interesses das
instituições e dos negócios, mesmo em situações de crise.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V•V•V•F
V•V•F•V
V•V•F•F
F•V•V•F
F•V•V•V

40. Se pensada a disposição gráfica e visual das informações, é correto afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.
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) É um conjunto de conhecimentos e técnicas
que buscam maior eficácia na transmissão
visual de mensagens, sejam elas verbais ou
não-verbais.
) Refere-se ao ordenamento estético-formal de
elementos textuais e não-textuais que compõem peças destinadas à reprodução com
objetivo comunicacional.
) Consiste em um processo de articulação de
signos visuais que tem como objetivo produzir uma mensagem utilizando diversos procedimentos e ferramentas.
) É uma forma de comunicar ideias que opera
na relação semântica entre aspectos temporais e espaciais, e por isso depende da utilização segura das ferramentas de coesão.

) Conteúdo e forma possuem atributos próprios, diferentes entre si, e suas polaridades
interagem sem afetar os significados.
( X ) As forças do conteúdo interagem com as forças da forma, e as mensagens emitidas pelo
designer são modificadas pelo receptor.
( ) A diagramação, por se valer de técnicas formais, é imparcial na orientação e na definição
das mensagens.
( ) Elementos como diagramação, fotografias e
legendas são recursos visuais capazes de assegurar a objetividade do conteúdo.
( ) As forças do conteúdo agem de forma independente das forças da forma, e o receptor
modifica aspectos do conteúdo da mensagem.

Página
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