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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

a)   Este caderno com o enunciado das 50 (cinquenta) questões objetivas divididas nas seguintes sessões: 
 

Língua Portuguesa Raciocínio Lógico Conhecimentos Específicos 
Questões Questões Questões 

1 a 10 11 a 20 21 a 50 
b) Uma (1) Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas, a ser entregue ao 
fiscal ao término da prova. 

02-  É  DE  RESPONSABILIDADE  DO  CANDIDATO  A  CONFERÊNCIA  DO  NÚMERO  DO  CADERNO  DE 
PROVA NO CARTÃO RESPOSTA. Caso não sejam compatíveis, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal. 

03- Verifique se este material está em ordem (tais como se a sequência de páginas está correta e se o número de questões 
confere com o quadro da alínea “a” do item 1)  e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem 
na confirmação de inscrição. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal. 

04- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, preferivelmente à caneta 
esferográfica de tinta na cor preta ou azul. 

05-  Tenha  muito  cuidado  com  a  Folha  de  Respostas  para  não  a  DOBRAR,  AMASSAR  ou  MANCHAR.  A  folha 
somente  poderá  ser  substituída  caso  esteja  danificada  em  suas  margens  superior  ou  inferior  –  BARRA  DE 
RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA. 

06- Na Prova Objetiva, as questões são identificadas pelo número que se situa acima do enunciado. 
07- Na Folha de Respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas estão identificadas acima 

da questão de cada bloco de respostas. 
08- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e 

(E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA. A marcação 
de nenhuma, de mais de uma alternativa ou da rasura de qualquer natureza (borracha, corretivo, etc) anula a questão, 
MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA. 

09- Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo TODO O 
ESPAÇO  compreendido  pelo  retângulo  pertinente  à  alternativa,  usando  caneta  esferográfica  de  tinta  preta  ou 
azul, de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de 
marcação completamente, procurando deixar menos “espaços em branco” possível dentro do retângulo, sem invadir 
os limites dos retângulos ao lado. 

10- Ao candidato somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva ao final do horário previsto para o 
término  da  prova,  conforme  alínea  “c”  do  item  9.15.  Será  terminantemente  vedado  ao  candidato  copiar  seus 
assinalamentos feitos na folha de respostas da prova objetiva, conforme item 9.15, alínea “d”, do edital. 

11- SERÁ ELIMINADO do Concurso o candidato que: 
a) Se utilizar ou portar, durante a realização das provas, de armas, máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem 
como rádios gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie, que seja na 
sala de prova ou nas dependências do seu local de prova; 
b)  Se  ausentar  da  sala  em  que  se  realizam  as  provas  levando  consigo  o  Caderno  de  Questões  e/ou  a  Folha  de 
Resposta; 
c) usar ou tentar usar meios fraudulentos ou ilegais para a sua realização; 
d) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução da prova. 

12- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua Folha de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas 
no Caderno de Questões NÃO SERÃO CONSIDERADOS. 

13-  Quando  terminar,  entregue  ao  fiscal  o  Caderno  de  Questões  e  a  Folha  de  Respostas,  e  ASSINE  A  LISTA  DE 
PRESENÇA. 

14- O TEMPO DE DURAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVA E DISCURSIVA É DE QUATRO (4) HORAS. 
15- Por motivo de segurança, a FUNRIO solicita que o candidato transcreva em letra cursiva, no espaço próprio da Folha 

de Respostas, a frase abaixo apresentada. 
 

"A educação é a mais poderosa arma pela qual se pode mudar o mundo." 
(Nelson Mandela) 
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Questão 1 

* Língua Portuguesa * 

Na Língua Portuguesa, há tantas sílabas na palavra quantas forem as vogais nelas empregadas.  Assim sendo, a justificativa para 
que a palavra pai seja classificada como monossílabo prende-se ao fato de, nesse caso, 
A)  excepcionalmente poder haver duas vogais na mesma sílaba, dependendo de onde se está empregando o termo. 
B)  apenas ter-se uma vogal na palavra, uma vez que o é uma semivogal. 
C)  em certos contextos o  funcionar como semivogal, de acordo com a entonação do falante. 
D)  atualmente o conceito de vogal ter sido reformulado pelos gramáticos. 
E)  por vezes o conceito de sílaba sofrer adaptações ao contexto social em que o termo é empregado. 

 
Questão 2 
No Brasil, a colocação dos pronomes átonos nas frases recebe um tratamento peculiar ao idioma.  A colocação pronominal que 
atende às exigências da norma padrão do Português brasileiro escrito está reproduzida na alternativa 
A)  Os prisioneiros que libertaram-se do jugo dos terroristas, até hoje, estão traumatizados. 
B)  Ele reconhecia ter tratado-se de problemática já conhecida no passado, quando era jovem. 
C)  Os avanços dos eletrônicos tiveram de se adequar à aquisição dos brasileiros. 

    D)  Os fabricantes de armas não importaram-se com a dificuldade dos países em litígio. 
E)  Quando fala-se a verdade, na maioria das vezes não se merece castigo muito severo. 

 
Questão 3 
Observe, com atenção, o período abaixo: 
Era um gosto ver o Quincas Borba fazer de imperador nas festas do Espírito Santo. 
Machado de Assis, “Memórias póstumas de Brás Cubas”. 

 
Nele, é possível perceber que 

 
I. ocorre um sujeito oracional, ligado ao verbo de ligação “era”. 
II. “nas festas do Espírito Santo” é um termo adjunto adverbial de lugar. 
III. o verbo “fazer”, normalmente transitivo direto, está sendo completado por um objeto direto preposicionado. 
IV. a palavra “gosto” funciona como núcleo do sujeito simples e claro. 

 
Estão corretas as afirmações 
A)  II e III. 
B)  I e IV. 
C)  I e II. 
D)  II e IV. 
E)  III e IV. 

 
Questão 4 
De acordo com as regras de pontuação vigentes na Língua Portuguesa, o adjunto adverbial deslocado para o início da frase deve ser 
seguido de vírgula. 
Assinale a alternativa em que se exemplifica essa afirmação. 
A)  A fala oral, então... nem pensar! 
B)  Já nós, que herdamos a língua, consertaremos a forma de dizer. 
C)  Talvez se preocupem as editoras de gramáticas e dicionários e os computadores criarão um novo programa corretor. 
D)  Trocaram seis por meia dúzia nas regras para o hífen, que continuam complexas e improdutivas. 
E)  Dentro em pouco, todos os tapumes divulgarão o aviso. 

 
Questão 5 
Em “Os habitantes viram-se forçados a dar-lhe todos os dias duas ovelhas, a fim de apaziguar o seu furor.”.  A expressão “a fim 
de”, no caso em questão, introduz uma finalidade. Dentre as alternativas abaixo com que se poderia completar o enunciado acima, a 
expressão cuja palavra destacada também introduz uma finalidade é 
A)  Como seu patrono determinara a princípio, assim foi feito. (como) 
B)  Foram instados a cumprir a vontade do colonizador autoritário. (a) 
C)  As donzelas eram as escolhidas no sacrifício em honra aos deuses. (em) 
D)  Para saciar a sanha assassina dos revoltosos, concedeu-se à exigência. (para) 
E)  O fato que se terá passado há muitos anos ainda assusta o povo. (que) 
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Questão 6 
Uma flor, o Quincas Borba. Nunca em minha infância, nunca em toda a minha vida, achei um menino mais gracioso, inventivo e 
travesso. Era a flor, e não já da escola, senão de toda a cidade. 

 
Machado de Assis. “Memórias póstumas de Brás Cubas”. 

 
A frase, “Uma flor, o Quincas Borba”, não pode ser considerada uma oração (pois não possui verbo); no entanto, ainda assim, 
permite que se realize uma análise sintática desse segmento. Assim, pode-se afirmar que o trecho em questão é composto de 
A)  dois vocativos, que aludem aos personagens com os quais o narrador dialoga. 
B)  dois termos adjuntos, dois quais apenas um deles desempenha função adnominal. 
C)  um adjunto adverbial de pessoa, com o qual se caracteriza o início da narrativa. 
D)  palavras e expressões isoladas que, no presente contexto, funcionam como predicado nominal. 
E)  um termo substantivo e de seu aposto de natureza explicativa. 

 
Questão 7 
Marque a alternativa em que se enumeram substantivos dispostos em gradação ascendente. 
 

A) garotinho gracioso, criativo e inquieto. 
B) estava sempre amimado, limpo, arrumado. 
C) tinha atitude (...), e seriedade, certa magnificência. 
D) matar a aula, caçar aves belas ou perseguir raposas felpudas. 
E) desempenhar as funções de presidente, ministro, general 

 
Questão 8 
Dentre as frases abaixo, aquela em que o sujeito aparece após o verbo com o qual concorda é 
A)  Arrancam-lhe o coração... 
B)  Juntam-se homens para executar a inglória tarefa. 
C)  ...e a soltou na correnteza bravia. 
D)  Não mateis os animais indefesos. 
E)  ... o trabalhador venceu a dificuldade. 

 
Questão 9 
Indique a opção em que as duas formas do mesmo verbo portam o mesmo sentido. 
A)  Com a finalidade de aplicar o que aprendera com seu avô, ele aplicou todos os seus recursos em ações imobiliárias. 
B)  Com um marcador, ele destacou as partes do documento, para que só se destacasse o mais importante. 
C)  A baleia azul chega a atingir seis metros de comprimento e quase nunca chega às costas sul-americanas. 
D)  Ele viu que realmente estava com sede quando viu o companheiro tomar um refrigerante estupidamente gelado. 
E)  Chamará toda a turma para vir à reunião, quando vir que os desentendimentos foram todos superados. 

 
Questão 10 
Marque a alternativa em que o uso da preposição atende às exigências da norma padrão da língua escrita brasileira. 
A)  O grupo de trabalho visava ao sucesso da empreitada, pois muito se esforçara para isso. 
B)  O estagiário aspirava uma efetivação no cargo em que se exercitava. 
C)  Em geral, o trabalhador jamais esquece do seu primeiro patrão. 
D)  A família sentou-se na mesa para festejar as festas de fim de ano. 
E)  O sucesso individual implica na total dedicação ao que se pretende atingir. 
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Questão 11 

* Raciocínio Lógico * 

 
Dadas as afirmativas a seguir: 
 
I. ÂNGULO é a região formada por duas semi-retas de mesma origem. 
II. Um cone é dito EQUILÁTERO quando a geratriz é igual ao diâmetro da base. 
III. O lugar geométrico dos pontos M do plano, tais que a soma das distâncias a dois pontos fixos F e F’ é constante é denominado 
ELIPSE. 
IV. Um poliedro é dito CIRCUNSCRITO a uma esfera quando todas as suas faces são tangentes a essa esfera. 
V. Todos os triângulos que tem bases congruentes e alturas congruentes são equivalentes, ou seja, possuem a mesma área.  
 
Pode-se afirmar que 
 

A) Apenas a I é correta. 
B) São corretas I e II. 
C) São corretas I, II e V. 
D) A afirmativa III é incorreta. 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
Questão 12 

 
Um terreno de 25 hectares foi dividido em três lotes, com dois desses tendo as seguintes dimensões, em metros: 
 Lote 1:  200 m X 300 m 
 Lote 2:  300 m X 500 m  
O lote restante foi vendido a R$ 20000,00 (vinte mil reais) o hectare.  
Qual o montante recebido na venda do terreno se a taxa aplicada foi de 5% ao ano para um financiamento de 120 meses a juro simples? 
 
Dado: 1 are = 100 m2 

 
A) R$ 20 000,00  
B) R$ 40 000,00  
C) R$ 80 000,00  
D) R$ 120 000,00  
E) R$ 200 000,00  

 
 
Questão 13 
 
Sendo 2 uma raiz do polinômio X2-5x+C, a sua segunda raiz é 

 
A) 0 
B) 2 
C) 3 
D) 4 
E) 6 
 

 
Questão 14 

 
Calcule a soma da série infinita e assinale a opção correspondente. 
 
2 – 1 + 1/2 - 1/4  + 1/8 - .... 
 
A) 0 
B) -1 
C) 1 
D) 3/4 
E) 4/3 
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Questão 15 
 
De quantos modos podem-se pintar as FACES de uma pirâmide pentagonal regular, usando seis cores diferentes, sendo cada FACE de 
uma cor? 

A) 24  
B) 36 
C) 72 
D) 144  
E) 720  
 
 
Questão 16 
 
Qual a tangente do menor ângulo de um triângulo retângulo, cuja hipotenusa  a = 10 cm  e  sen B = 3 sen C ? 

A) 1/3 
B) 1/2 
C) 1 
D) 2 
E) 3 

 
 
Questão 17 
 
Estima-se que uma equipe com 6 pedreiros constroem 45 metros de muro em 3 dias. Quantos metros de muro serão construídos 
diariamente, acrescentando-se 2 pedreiros à equipe, com a mesma eficiência dos profissionais já contratados? 

A) 2 
B) 5 
C) 6 
D) 8 
E) 15 

 
 
Questão 18 
 
Em uma empresa foram levantados os seguintes dados sobre os 80 funcionários: 
 
- Existem funcionários solteiros e funcionários casados; 
- Existem 25 funcionários que possuem filhos; 
- Dentre os solteiros, 20 funcionários não possuem filhos. 
 
 Diante desses dados, qual a probabilidade de se selecionar um funcionário ao acaso que pertença ao grupo de casados? 
 
A) Inferior a 25% 
B) 25 % 
C) Superior a 25 e inferior a 50% 
D)  50% 
E) Superior a 50 % 
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Questão 19 
 
Qual das opções a seguir corresponde ao domínio da função logarítmica F(x)? 
F(x) = 1−xLOG (x2- 9) 

R→ conjunto dos Reais 
A) {x ∈R│x>3 e x≠2} 
B) {x ∈R│x≥3 e x≠2} 
C) {x ∈R│x>2 e  x≠3} 
D) {x ∈R│2 ≥ x > 3 e x≠2} 
E) {x ∈R│x > 3  e  x≠2} 

 
 
 
Questão 20 
 

Sobre a função arbitrária f: X→Y, considere as seguintes afirmativas: 
 
I. f é injetora se não há dois objetos distintos do seu domínio com a mesma imagem; 
II. f é sobrejetora se imagem de f ⊃ Y; 
III. f é bijetora se for injetora e sobrejetora simultaneamente; 
IV. f é par se f(x) = f(-x) 
 
Está(ão) incorreta(s) a(s) afirmativa(s) 
 
A) I, apenas. 
B) II, apenas. 
C) III, apenas. 
D) IV, apenas. 
E) II e IV, apenas. 
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Questão 21 

* Conhecimentos Específicos * 

A  Comunicação  é  um  processo  dialógico,  através  do  qual  os  sujeitos  interagem  pela  linguagem  e  pela  ação,  buscando  o 
entendimento.  Essa  é  a  visão  do  teórico 
A)  Niklas Luhmann. 
B)  Jürgen Habermas. 
C)  Pierre Bourdieu. 
D)  Franz Boas. 
E)  George Simmel. 

 
Questão 22 
O prejuízo para a credibilidade da empresa, fruto da exposição negativa longa ou recorrente na imprensa, é chamado de 
A)  embargo real. 
B)  balão de ensaio. 
C)  passivo de imagem. 
D)  imagem reativa. 
E)  timing negativo. 

 
Questão 23 
As dobras nas quais todas as abas estão viradas para o mesmo lado são chamadas de 
A)  paralelas. 
B)  sanfonadas. 
C)  cruzadas. 
D)  ortogonais. 
E)  teladas. 

 
Questão 24 
O conceito de duplo estágio do fluxo comunicacional consiste na ideia de que as mensagens da mídia passam dos meios de 
comunicação para os formadores de opinião e destes para os potenciais receptores. Esse conceito é de autoria de 
A)  Theodor Adorno. 
B)  Antonio Gramsci. 
C)  Paul Lazarsfeld. 
D)  Régis Debray. 
E)  Herbert Marcuse. 

 
Questão 25 
O impresso, dirigido a vendedores ou revendedores de uma empresa, usado para lançar um produto ou explicar detalhes da 
companhia, podendo conter amostras de propaganda e argumento de vendas, é chamado de 
A)  release. 
B)  teaser. 
C)  broadside.  
D)  newsletter.  
E)  press-kit. 

 
Questão 26 
A teoria que justifica a prática protecionista de países que chegaram tardiamente à industrialização através da cobrança de elevadas 
taxas aduaneiras sobre produtos importados a fim de viabilizar sua própria industrialização é conhecida como teoria 
A)  da vantagem desigual. 
B)  da indústria infante. 
C)  da troca comparativa. 
D)  da indústria positiva. 
E)  do desenvolvimento marginal. 
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Questão 27 
A fase do esforço de marketing institucional que define os objetivos institucionais, a mensagem ou ação a adotar, o público a atingir 
e os resultados a obter é chamada de 
A)  composição. 
B)  mediação. 
C)  definição. 
D)  posição. 
E)  exposição. 

 
Questão 28 
A listagem com os dados de contato de veículos e jornalistas de interesse da assessoria de imprensa é conhecida como 
A)  release. 
B)  comunicado. 
C)  teaser. 
D)  mailing. 
E)  press kit. 

 
Questão 29 
Para Aristóteles, monarquia, aristocracia e democracia são as três formas de governo e, quando essas formas se degeneram, 
transformam-se, respectivamente, em 
A)  oligarquia, ditadura, anarquia. 
B)  tirania, oligarquia e demagogia. 
C)  demagogia, anarquia e tirania. 
D)  anarquia, ditadura e oligarquia. 
E)  ditadura, demagogia e tirania. 

 
Questão 30 
Em 1965, com o AI-2, foram extintos os partidos políticos e adotou-se o bipartidarismo com 
A)  MDB, da situação, e Arena, da oposição. 
B)  UDN, da situação, e PSD, da oposição. 
C)  PSD, da situação, e UDN, da oposição. 
D)  UDN, da situação, e Arena, da oposição. 
E)  Arena, da situação, e MDB, da oposição. 

 
Questão 31 
A cobertura de temas econômicos feita de forma dedutiva é chamada de 
A)  microeconômica. 
B)  setorializada. 
C)  horizontalizada. 
D)  verticalizada. 
E)  macroeconômica. 

 
Questão 32 
A distância, medida em pontos tipográficos, entre as faces anterior e posterior de um tipo ou caráter móvel é chamada de 
 
A)  ludlow.  
B) corpo.  
C)  serifa.  
D)  versal. 
E)  entrelinha. 

 
Questão 33 
A pesquisa em comunicação na América Latina se organizou em torno dos centros de pesquisa. O centro inaugurado em 1973 na 
Venezuela tinha a seguinte sigla: 
A)  CEREN. 
B)  CIESPAL. 
C)  ILET. 
D)  IVPC. 
E)  ININCO. 
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Questão 34 
O Plano Cruzado, que apostava em uma nova moeda, congelamento de preços e abono salarial para combater a inflação, foi 
lançado em fevereiro de 
A)  1986. 
B)  1988. 
C)  1984. 
D)  1987. 
E)  1985. 

 
Questão 35 
De acordo com a teoria do valor-utilidade, a utilidade de uma mercadoria varia, em relação à sua quantidade, de modo 
 
A)  crescente. 
B)  decrescente.  
C)  proporcional.  
D)  exponencial.  
E)  progressivo. 

 
Questão 36 
A mescla das cores originadas de superfícies pigmentadas, conhecidas como cores sólidas, e chamada de síntese 
A)  aditiva. 
B)  subtrativa. 
C)  divisória. 
D)  multiplicativa. 
E)  fracionária. 

 
Questão 37 
Um formato-padrão usado para medir o resultado de campanhas publicitárias on-line estabelece que o anunciante só paga pela 
publicidade quando uma ação determinada pelo próprio anunciante ocorrer. Tal formato é conhecido pela sigla 
 
A)  PPC.  
B)  COM.  
C)  CPT.  
D)  CTR.  
E)  CPA. 

 
Questão 38 
O conceito-chave da proposição frankfurtiana que designa a conversão da cultura em mercadoria denomina-se 

 
A)  teoria culturológica. 
B)  fenômeno cultural. 
C)  agir comunicacional. 
D)  espiral do silêncio. 
E)  indústria cultural. 

 
Questão 39 
Os valores-notícia são divididos em categorias. Os critérios de brevidade e atualidade se referem que se relaciona com 
A)  o público. 
B)  a concorrência. 
C)  o produto. 
D)  a mídia. 
E)  a tecnologia. 

 
Questão 40 
Os textos cujas linhas se iniciam de forma irregular, mas sempre terminam no limite extremo do final da coluna, possuem 
alinhamento: 
A)  à esquerda. 
B)  centralizado. 
C)  justificado. 
D)  blocado. 
E)  à direita. 
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Questão 41 
A fim de beneficiar o partido da situação na eleição de 1982, o governo adotou uma série de medidas, entre elas 
A)  a obrigação de coligações partidárias. 
B)  a utilização da urna eletrônica. 
C)  a permissão de voto na legenda. 
D)  a proibição de voto de mesma chapa. 
E)  a adoção do voto vinculado. 

 
Questão 42 
Há uma teoria do desenvolvimento que defende que o capital estrangeiro é um fator decisivo para iniciar e sustentar o processo de 
desenvolvimento. Tal teoria é de fundo 
A)  marxista. 
B)  monopolista. 
C)  socialista. 
D)  funcionalista. 
E)  marginalista. 

 
Questão 43 
Quais os três autores considerados fundadores do campo dos Estudos Culturais? 
A)  Gladys Engel, Donald Shaw e Maxwell McCombs. 
B)  Noelle Hill, Kurt Lewin e Carl Hovland. 
C)  Harold Adams, Marshall McLuhan e Wilbur Schramm. 
D)  Stephen Wolf, Erich Fromm e Herbert Marcuse. 
E)  Richard Hoggart, Raymond Williams e E.P. Thompson. 

 
Questão 44 
O conjunto de instituições que influenciam o modo de pensar e agir dos indivíduos, moldando seus valores, crenças e atitudes é 
conhecido como grupo 
A)  primário. 
B)  secundário. 
C)  referencial. 
D)  cultural. 
E)  direcional. 

 
Questão 45 
Em 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas suicidou-se assumindo o governo o vice-presidente 
A)  Café Filho. 
B)  Juarez Távora. 
C)  Eduardo Gomes. 
D)  Otávio Bulhões. 
E)  Pereira da Costa. 

 
Questão 46 
Para imprimir um trabalho em policromia e evitar a formação de moiré, as linhas de retícula devem ser colocadas nas seguintes 
inclinações em relação à base: 
A)  filme de cor preta a 90º, o cian a 75º, o magenta a 45º e o amarelo a 15º 
B)  filme de cor preta a 15º, o cian a 45º, o magenta a 75º e o amarelo a 90º 
C)  filme de cor preta a 75º, o cian a 45º, o magenta a 15º e o amarelo a 90º 
D)  filme de cor preta a 45º, o cian a 15º, o magenta a 90º e o amarelo a 75º 
E)  filme de cor preta a 90º, o cian a 45º, o magenta a 75º e o amarelo a 15º 

 
Questão 47 
Em uma reportagem, o preço de uma hortaliça foi usado como indicador de inflação. Esse recurso estilístico é chamado de 
 
A)  eufemismo. 
B)  antítese. 
C)  sinédoque.  
D)  assíndeto.  
E)  hipérbato. 
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Questão 48 
A fase do esforço de marketing institucional conhecida como Exposição corresponde no composto mercadológico a 
A)  produto e preço. 
B)  promoção e praça. 
C)  projeto e produto. 
D)  preço e projeto. 
E)  praça e preço. 

 
Questão 49 
O anúncio deve deter, informar, impressionar e fazer o consumidor agir. Esse esquema é conhecido como modelo AINDA, que 
significa 
A)  ação, importância, desejo e apelo. 
B)  atenção, informação, definição e ação. 
C)  atenção, interesse, desejo e ação. 
D)  apelo, interesse, decisão e ação. 
E)  ação, importância, decisão e atenção. 

 
Questão 50 
Quando o informativo eletrônico de uma empresa utiliza a estratégia “pull” de divulgação, significa que ele é 
A)  enviado por e-mail. 
B)  entregue em cd. 
C)  disponibilizado no site. 
D)  enviado por fax. 
E)  enviado por SMS. 







