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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES:
1
Identifique-se na parte inferior desta capa;
2
Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão
Resposta;
3

Utilize caneta esferográfica azul ou preta;

4

O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas;

5

Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta;

6
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a
leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal;
7
Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão
Resposta que acompanha a prova;
8
Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta,
emenda ou rasura;
9

Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta;

10

Este caderno contém, trinta questões de múltipla escolha;

11
Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno e o Cartão
Resposta;
12

Assine o cartão resposta no verso.

Nome (em letra de forma)

Identificação do candidato
Nº da inscrição

Boa Prova!

Capitu
Capitu estava ao pé do muro fronteiro, voltada para ele, riscando com um prego. O rumor da porta
_________ olhar para trás; ao dar comigo, encostou-se ao muro, como se quisesse esconder alguma cousa.
Caminhei para ela;naturalmente levava o gesto mudado, porque ela veio a mim, e perguntou-me inquieta:
– Que é que você tem?
– Eu? Nada.
– Nada, não; você tem alguma cousa.
Quis _________ que nada, mas não achei língua. Todo eu era olhos e coração, um coração que desta vez
ia sair, com certeza, pela borá fora. Não podia tirar os olhos daquela criatura de quatorze anos, alta, forte e
cheia, apertada em um vestido de ________, meio desbotado. Os cabelos grossos, feitos em duas tranças, com as
pontas atadas uma à outra, à moda do tempo, desciam-lhe pelas costas. Morena, olhos claros e grandes, nariz
reto e comprido, tinha a boca fina e o queixo largo. As mãos, a despeito de alguns ofícios rudes,eram curadas
com amor; não cheiravam a sabões finos nem águas de toucador, mas com água do poço e sabão comum traziaas sem mácula.Calçava sapatos de duraque, rasos e velhos, a que ela mesma dera alguns pontos.
– Que é que você tem? Repetiu.
– Não é nada, balbuciei finalmente.
E emendei logo:
– É uma notícia.
– Notícia de que?
Pensei em dizer-lhe que ia entrar para o seminário e espreitar a impressão que lhe faria. Se
consternasse, é que realmente gostava de mim; se não, é que não gostava. Mas todo esse cálculo foi obscuro e
rápido; senti que não poderia falar claramente, tinha agora a vista não seu como...
– Então?
– Você sabe...
Nisto olhei para ao muro, o lugar em que ela estivera riscando, escrevendo ou esburacando... Vi uns
riscos abertos, e lembrou-me o gesto que ela fizera para cobri-los. Então quis vê-los de perto, e dei um passo.
Capitu agarrou-me, mas, ou por temer que eu acabasse fugindo, ou por negar de outra maneira, correu adiante e
apagou o escrito.Foi o mesmo que acender em mim o desejo de ler o que era.
Assis, Joaquim Maria Machado de. “Capitu” In: Dom Casmurro. 8ª ed. São Paulo, Ática, 1978. P. 25-26.
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto:
a) fez-a – insistir – xita.
c) fez-a – ensistir – chita.
b) fê-la – insistir – chita.
d) fê-la – incistir – xita.
02 - “Naturalmente levava o gesto mudado...” (1º parágrafo). O que levou o narrador a essa conclusão foi:
a) O fato de Capitu ter-se encostado ao muro.
c) A inquietação de Capitu.
b) O rumor da porta.
d) A inscrição que ele viu no muro.
03 - Analise as afirmativas referente a acentuação gráfica:
I - As paroxítonas ofícios, águas e notícia são acentuadas porque terminam em ditongo.
II - As palavras mácula, cálculo e rápido são proparoxítonas. Todas as proparoxítonas são acentuadas.
III - Os monossílabos trás, pé e quê são acentuados por serem tônicos e terminados em a(s) e e.
Assinale a alternativa correta:
a) As afirmativas I, II e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
04 - Analise as afirmativas quanto ao significado das palavras e assinale a correta:
a) A palavra gesto no 1º parágrafo significa fisionomia, semblante, feição.
b) As palavras passo e paço são homônimas homófonas assim como acender – ascender.
c) A palavra desbotado (5º parágrafo) tem como antônimo descorado.
d) As alternativas a, b e c estão corretas.
05 - Lucas está posicionado num ponto de onde observa o topo de um edifício segundo um ângulo de 30º em
relação à horizontal. Ao se aproximar 15 m do edifício, Lucas passa a observar o topo deste, segundo um ângulo
de 60º em relação à horizontal. Considerando que Lucas tem estatura de 1,75 m e que entre ele e o edifício o
terreno é regular e plano, é correto afirmar que a altura do edifico é de, aproximadamente:
Dado: tg 30º = 0,57 e tg 60º = 1,73
a) 11 m.
b) 12,75 m.
c) 14,5 m.
d) 16,25 m.
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06 - Um reservatório tem formato cilíndrico e altura medindo o dobro do diâmetro da base. Sabe-se que este
reservatório tem capacidade para armazenar 100,48 mil litros de água. A medida do raio da base deste
reservatório é:
Dado: π = 3,14
a) 1 m.
c) 4 m.
b) 2 m.
d) 8 m.
07 - Ana Cláudia aplicou um determinado capital, que foi acrescido de juros simples durante 9 meses, elevandose a R$ 3291,50. Caso Ana Cláudia tivesse aplicado o mesmo capital, sujeito à mesma taxa, por 16 meses, o
montante ao final desse período seria de R$ 3596,00. O capital aplicado por Ana Cláudia e a taxa de juros anual
são, respectivamente:
a) R$ 2500,00 e 15%.
c) R$ 3000,00 e 12%.
b) R$ 2750,00 e 20%.
d) R$ 2900,00 e 18%.
08 - Analise as afirmativas abaixo sobre o Município de Andirá:
I- O Município de Andirá é um grande potencial agrícola onde predomina o latifúndio em propriedades com
área média de 40,00 ha por lote.
II- Dentre outras, as principais culturas do município são: soja, milho, trigo, cana-de-açúcar, banana e outros.
III- Andirá já é um dos grandes centros de piscicultura do Brasil, com dezenas de produtores e mais e uma
centena de tanques de criação de peixes.
De acordo com seus conhecimentos assinale a alternativa correta:
a) Todas as afirmativas estão corretas.
c) Uma afirmativa está correta.
b) Duas afirmativas estão corretas.
d) Nenhuma afirmativa está correta.
09 - No calendário histórico brasileiro, uma data chama a atenção, é o dia 21 de Abril. Qual destes fatos NÃO
ocorreu nesta data?
a) Em 1.500 – Chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral ao solo brasileiro.
b) Em 1.792 – Enforcamento de Tiradentes no Rio de Janeiro.
c) Em 1.960 – Inauguração da Cidade de Brasília por Juscelino Kubitscheck.
d) Em 1.985 – Falecimento do Presidente Tancredo de Almeida Neves.
10 - Os fechos das comunicações oficiais tem a finalidade de arrematar o texto e saudar o destinatário.
Assinale a alternativa que corresponde aos fechos comumente utilizados na comunicação oficial:
a) Atenciosamente, / Cordiais saudações
b) Respeitosamente, / Cordialmente
c) Saudações Cordiais, / Atenciosamente
d) Atenciosamente, / Respeitosamente
11 - Com relação ao comportamento no trabalho, assinale a alternativa que reflete uma má forma de conduta do
Servidor Público:
a) tratar com cortesia os companheiros de serviço e o público
b) cumprir as ordens superiores, representando se forem ilegais
c) retirar qualquer documento ou objeto existente do setor ou órgão sem autorização
d) desempenhar o trabalho com cuidado e rapidez
12 - Servidor público, deve sempre agir com discrição. Isto significa que:
a) o servidor deve agir com competência e diligência
b) o servidor deve manter espírito de solidariedade e comprometimento
c) o servidor deve evitar comentar assuntos de sua repartição em locais públicos
d) o servidor deve respeitar a hierarquia e dar cumprimento as determinações legais
13 - Sobre as características do vídeo institucional, é correto afirmar:
a) apresenta caráter documental com entrevistas para dar credibilidade aos assuntos tratados.
b) apresenta caráter ficcional, recriando e projetado imagens relevantes sobre a empresa.
c) apresenta caráter realista, fomentando setores exclusivamente de produção.
d) podem ser classificados somente como vídeos de natureza educativa.
14 - A resposta do receptor a uma mensagem pode ser definida como:
a) codificação
b) ruído
c) feedback
d) plush
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15 - De acordo com o Art. 59 da LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal, quem auxiliará o Poder Legislativo a
fiscalizar o cumprimento das normas estabelecidas por aquela Lei Complementar?
I - Os Tribunais de Contas.
II - O Sistema de Controle Interno de cada Poder.
III - O Ministério Público.
IV - Uma comissão especial formada por líderes do governo e designada especificamente para este fim.
Assinale a alternativa correta:
a) Somente a afirmativa I está correta
b) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas
c) Somente as afirmativas III e IV estão corretas
d) Todas as afirmativas estão corretas
16 - Considerando o disposto na Constituição Federal, a quem cabe a instituição de impostos sobre a
propriedade de veículos automotores – IPVA?
a) A União
b) Somente aos Estados
c) Aos Estados e ao Distrito Federal
d) Aos Municípios
17 - A Constituição Federal preceitua que, a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de
iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos:
a) À Saúde, a Previdência e a Assistência Social
b) Apenas à Saúde
c) Apenas à Previdência
d) Apenas à Assistência Social
18 - Rege a Lei Orgânica do Município de Andirá, que um Vereador poderá se licenciar: para tratar de assuntos
particulares, sem direito a remuneração; por motivo de doença; para desempenhar missão temporária de
caráter cultural ou de interesse do município. Caso um Vereador se licencie para tratar de assuntos particulares,
qual é o tempo mínimo de licença que ele pode pegar?
a) 30 dias
b) 60 dias
c) 90 dias
d) 120 dias
19 - De acordo com o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Andirá, um Secretário Municipal não pode ter
idade inferior a:
a) 18 anos
b) 21 anos
c) 42 anos
d) 35 anos
20 - O texto que deve explicitar, de forma precisa e concisa o objeto de uma portaria, devendo guardar estreita
relação com a idéia central do texto e com a disposição do artigo primeiro, é denominado:
a) Ementa
b) Fecho
c) Preâmbulo
d) Cláusula de vigência
21 - Assinale a alternativa que corresponde a parte de um decreto que compreende as disposições necessárias à
implementação da norma, as disposições de caráter transitório, a cláusula de vigência e a cláusula revogatória, é
denominada:
a) Parte inicial
b) Parte preliminar
c) Parte normativa
d) Parte final
22 - A Ata é o registro resumido, porém claro e fiel, das ocorrências de uma reunião. Uma Ata é iniciada por um
cabeçalho seguido da abertura, da legalidade, da identificação nominal ou das entidades reunidas, aprovação da
ata anterior (se houver), desenvolvimento e fecho. A legalidade significa:
a) relacionar as pessoas que constam na lista de presença e que, de fato, compareceram à reunião.
b) esclarecer se houve quorum para que a reunião tenha valor legal.
c) apresentar o dia, a hora e o local da reunião, bem como as identificações das entidades reunidas, os nomes do
presidente e do secretário.
d) apresentar a finalidade da reunião.
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23 - No planejamento de Relações Públicas: ação de comunicar jornalistas e assessores de imprensa sobre
assuntos da organização que possam repercutir em matérias e informações para os meios de comunicação, pode
ser realizada por qual instrumento:
a) press kit.
b) share.
c) mediating.
d) clipping.
24 - Sobre a utilização de bandeiras e hinos em cerimoniais, assinale alternativa correta:
a) a bandeira nacional estará sempre em composição com as bandeiras estaduais, colocada ao centro, seguindo a ordem
de constituição histórica.
b) a bandeira pode aparecer em todos os eventos oficiais e privados, mas deverá ser arriada obrigatoriamente no período
noturno.
c) a execução do hino nacional terá inicio antes das autoridades ocuparem seus espaços a elas destinados.
d) nas cerimônias em que é necessário executar o Hino Nacional estrangeiro, o Hino Nacional brasileiro deverá ser
executado inicialmente, pelo fato do país ser o anfitrião do evento.
25 - Comunicação por meio da publicação gratuita e de interesse dos veículos, de notícias e reportagens sobre o
evento, pode ser definido como:
a) outdoor.
b) releases.
c) mala-direta.
d) anúncios.
26 - O rádio é um veículo de comunicação de massa importante. Muito utilizado na comunicação regional, ele
possui algumas características que o definem enquanto uma linguagem. Qual das alternativas representa uma
característica do rádio como meio de comunicação:
a) segmentação excessiva.
b) natureza efêmera da informação.
c) pouca imaginação, o rádio não cria referências imagéticas.
d) nenhuma das alternativas anteriores.
27 - Encontros podem ser classificados como eventos com parte e duração variáveis, onde as pessoas se reúnem
para discutirem temáticas em comum. Sobre os tipos de encontros e suas características é correto afirmar:
a) Conclave caracteriza-se pelo aspecto religioso e para o qual são trazidos temas de ordem ética e moral.
b) Oficina são encontros de grupos profissionais com âmbito regional.
c) Jornada é um tipo de encontro no qual o expositor apresenta um discurso sendo questionado por uma banca de
entrevistadores.
d) Colóquio são encontros onde há predominantemente uma parte expositiva seguida de demonstrações do produto.
28 - Na prática do Profissional de Relações Públicas existe uma expressão, muito comum, utilizada para definir
em linhas gerais o acompanhamento do processo de organização do evento. Qual o nome deste processo?
a) share-up
b) follow-up
c) close-up
d) blown-up
29 - A notícia empresarial possui uma natureza jornalística inerente ao seu discurso. Qual dos fatores abaixo não
se enquadra como característica da linguagem jornalística?
a) universalidade
b) periodicidade
c) difusão
d) atemporalidade
30 - As Relações Públicas enquanto parte da Gestão da Comunicação Integrada pertence a qual tipologia:
a) comunicação mercadológica.
b) comunicação administrativa.
c) comunicação interna.
d) comunicação institucional.
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