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INSTRUÇÕES 
● Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 51 (cinquenta e uma) questões numeradas sequencialmente, sendo que 50 

(cinquenta) compõem a prova objetiva, e 01 (uma) questão discursiva, conforme composição a seguir: 
 

QUANTIDADE DE QUESTÕES MATÉRIA 

01 a 10 Língua Portuguesa 

11 a 20 Raciocínio Lógico e Matemático 

21 a 30 Informática 

31 a 50 Conhecimentos Específicos 

51 Discursiva 

 

● Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva e a Versão 

Definitiva para transcrever a resposta da Prova Discursiva. 
 

      ATENÇÃO 

1. É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização 

do fiscal. 

2. Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está 

completo, sem falhas de impressão e se a numeração está 

correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para 

o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, 

comunique o fato ao fiscal imediatamente. 

3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e o 

número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre 

alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas 

providências. 

4. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas 

para a Folha de Respostas definitiva, que será o único 

documento válido para a correção das provas. O preenchimento 

da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do 

candidato.  

5. Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta 

esferográfica, com tinta de cor azul ou preta. 

6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de 

Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo 

correto da marcação da Folha de Respostas: 

7. A Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva 

não poderão ser dobradas, amassadas, rasuradas ou conter 

qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas. 

8. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) 

às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma 

alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.  

9. Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a 

marcação da Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova 

Discursiva. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo. 

10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova 

após 60 (sessenta) minutos de seu início. Caso                             

queira levar o caderno de questões, só poderá                           

levá-lo após  4h (quatro  horas)  decorridas  do   início da   prova,  

 

 

 

 

devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de 

Respostas assinada e a Versão Definitiva da Prova Discursiva. 

As provas estarão disponibilizadas no site da AOCP 

(www.aocp.com.br), a partir da divulgação do Gabarito Oficial. O 

candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e 

levar consigo. 

11. Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e 

após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura 

do termo de fechamento. 

12. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de 

consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização 

de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, 

réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de 

consulta, inclusive códigos e/ou legislação. 

13. Será eliminado do concurso público o candidato que, durante a 

realização das provas, for surpreendido utilizando aparelhos 

eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda 

eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de 

calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., 

bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou 

quaisquer acessório de chapelaria tais como chapéu, boné, gorro 

etc. 

14. Incorrerá, também, na eliminação do candidato, caso qualquer 

equipamento eletrônico venha a emitir ruídos, mesmo que 

devidamente acondicionado no envelope de guarda de 

pertences, durante a realização das provas. 

15. Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão 

ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e 

entrega da Folha de Respostas ao fiscal.  

16. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em 

imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as 

medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos 

envolvidos.

    ED405 

http://www.aocp.com.br/
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--------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)-----------------------------------------------------------------------  

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO 

 

 

 

QUESTÃO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

RESP.                          

                          

QUESTÃO 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

RESP.                          
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Congresso tem mais de 50 projetos de lei para endurecer 

a Lei Seca 
Uma das propostas, já aprovada no Senado, prevê 

tolerância zero ao consumo de álcool 

 
A perigosa combinação entre álcool e volante é tema de 
pelo menos 50 projetos de lei que estão em tramitação no 
Congresso Nacional atualmente. A maioria das propostas 
tem como objetivo endurecer ainda mais as punições 
tanto para quem bebe e assume a direção, mesmo que 
não provoque nenhuma ocorrência, quanto para o 
motorista que efetivamente causa acidentes porque está 
embriagado. No Brasil, cerca de 40 mil pessoas morrem 
no trânsito todos os anos. 
A segurança no trânsito é um tema recorrente entre 
parlamentares. De acordo com a Agência Câmara, já 
foram apresentadas 500 propostas de alteração do Código 
de Trânsito Brasileiro. Em 2008, foi aprovada a mudança 
que ficou conhecida como Lei Seca (lei de número 
11.705). Ela causou polêmica por ser uma das mais 
rígidas da América e da Europa: a pena para o motorista 
pego com 6 decigramas de álcool por litro de sangue, o 
equivalente a dois chopes, é a detenção de seis meses a 
três anos. Quem bebe um copo pequeno de cerveja ou 
come dois bombons de licor, por exemplo, pode ser pego 
no bafômetro e levar multa de R$ 957,70, além de perder a 
carteira de motorista e ter o carro retido. 
No entanto, deputados e senadores querem ainda mais 
rigor. Um dos projetos que avança no Congresso é do 
senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES). O PL 2788/11, que 
foi aprovado em dezembro no Senado e chegou à Câmara, 
prevê tolerância zero ao álcool no volante. A ideia de 
Ferraço é criminalizar o ato de dirigir sob a influência de 
qualquer concentração de álcool ou de outra substância 
psicoativa que determine dependência - ainda que o 
motorista não tenha se envolvido em acidentes. - Da 
mesma forma que é crime portar arma, deve ser crime 
dirigir alcoolizado, pelo risco que isso representa. Uma 
vez endurecido o jogo, os indicadores de acidentes e 
mortes no trânsito irão se reduzir. 
O senador defende ainda o uso de outras provas para 
comprovação da embriaguez, além do conhecido teste do 
bafômetro e do exame de sangue. Poderiam ser feitos 
exames clínicos, perícia, provas testemunhais, fotos e 
vídeos. O texto prevê agravantes para os casos de 
acidentes. Quem provoca a morte de alguém poderia 
pegar até 16 anos de prisão.  
O deputado Hugo Leal (PSC-RJ), que coordena a Frente 
Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro, diz que o 
projeto pode ser analisado na Câmara no primeiro 
trimestre deste ano. No entanto, o texto deve passar por 
modificações na Comissão de Viação e Transportes. Leal 
avalia, por exemplo, que a tolerância ao álcool não pode 
ser zero, porque deve haver margem de erro de, pelo 
menos, 0,1 decigramas. Além disso, diz que a punição de 
16 anos de prisão é excessiva quando comparada a 
outras penas criminais. - A iniciativa dele [senador 
Ricardo Ferraço] é positiva. É a partir dela que vamos 
fazer as adequações na Legislação. O ponto que mais 
interessa no projeto, explica Leal, é deixar clara a 
possibilidade de obter outras provas de embriaguez. 
Como existe o entendimento jurídico de que ninguém 
pode produzir provas contra si mesmo, muitos motoristas 
se recusam a fazer o teste do bafômetro. 
O presidente da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes), Paulo Solmucci, vê como abusivas tanto a 
atual Lei Seca quanto as tentativas de torná-la ainda mais 
rigorosa. - As pessoas que bebem em excesso devem ser 

punidas. Mas um país não pode criminalizar o cidadão 
responsável que toma uma taça de vinho com a refeição. 
Desde que entrou em vigor, a regra é contestada pela 
entidade no STF (Supremo Tribunal Federal). Neste ano, a 
Corte deve fazer audiências públicas para discutir o 
assunto. Para a Abrasel, a lei tem sido pouco eficaz na 
redução da violência no trânsito. A associação entende 
que seria mais eficaz trabalhar com campanhas 
educativas. 
O presidente da Abramet (Associação Brasileira de 
Medicina de Tráfego), Mauro Augusto Ribeiro, é um 
defensor da Lei Seca, mas admite que faltam ajustes para 
que ela funcione melhor. Ele pede mais fiscalização e diz 
que a violência no trânsito é um problema de saúde 
pública, que precisa ser combatido em várias frentes. De 
acordo com o médico, a lei deve prever tolerância baixa 
ao álcool, pois as pessoas reagem de formas diferentes a 
seu consumo. Quem é mais sensível ou não está 
acostumado com bebida pode ter alterações importantes 
com apenas um copo de cerveja, teria afirmado o médico. 
Na opinião de Ribeiro, um dos principais pontos a serem 
aperfeiçoados na lei é o uso do bafômetro, que deve ser 
estimulado até como forma de demonstrar que o cidadão 
não está bêbado. Ele ressalta a importância da norma e 
lembra que, nos primeiros 30 dias de sua aplicação, 
houve redução de 50% das mortes no trânsito.     - Essa 
redução seria vista até hoje se a lei, de fato, funcionasse. 
[...] O nosso sistema preventivo é ineficaz. Temos uma lei 
que proíbe o uso de álcool, mas não fiscalizamos. Se não 
fiscalizamos, não punimos e não obrigamos o uso do 
bafômetro. Não basta fazer uma lei.  

 
Adaptado de http://noticias.r7.com/brasil/noticias/congresso-tem-

mais-de-50-projetos-para-endurecer-a-lei-seca-20130120.htm, 
22 de janeiro de 2012 

 
QUESTÃO 01  
 De acordo com o texto, é correto afirmar que 

 (A) as leis que estão em trâmite no Congresso Nacional 
visam punir mais duramente e restritamente aquelas 
pessoas embriagadas que assumem a direção de 
automóveis e acabam provocando acidentes fatais. 

(B) no Congresso Nacional, entre os parlamentares é de 
consenso de todos que não deve haver tolerância para 
nenhuma quantidade de álcool no organismo de quem 
assume a direção de um veículo e que a pena para os 
infratores deve ser superior a 16 anos de prisão. 

(C) a bebida atua da mesma maneira em diferentes 
indivíduos, independente da tolerância de cada um, o 
resultado é sempre o mesmo, um copo de cerveja 
ingerido por diferentes indivíduos apresentará a mesma 
reação em cada um deles. 

(D) a Lei Seca, aprovada em 2008 no Brasil, não é 
considerada muito rígida, pois há na Europa e na 
América leis com punições muito mais rígidas para 
pessoas que cometem infrações que envolvem bebida 
alcoólica e direção. 

(E) para o Deputado Leal é necessário buscar outras 
maneiras de comprovação da embriaguez, pois ainda 
ocorrem muitos casos de motoristas que se recusam a 
realizar o teste do bafômetro, porque a lei permite esta 
recusa pela existência do entendimento jurídico de que 
ninguém pode produzir provas contra si mesmo. 
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QUESTÃO 02  
 Em “É a partir dela que vamos fazer as adequações 

na Legislação.”, a sequência verbal vamos fazer 
pode ser substituída, mantendo-se o mesmo tempo 
e pessoa verbal, por  

(A) fez-se. 
(B) fizeram.  
(C) farão. 
(D) faremos. 
(E) faríamos. 
 
QUESTÃO 03  
 Em “O nosso sistema preventivo é ineficaz”, o 

termo destacado exerce função de 

(A) predicativo do sujeito.  
(B) objeto direto. 
(C) objeto indireto. 
(D) complemento nominal. 
(E) adjunto adverbial. 
 
QUESTÃO 04  
  “A maioria das propostas tem como objetivo 

endurecer ainda mais as punições tanto para quem 
bebe e assume a direção, mesmo que não 
provoque nenhuma ocorrência, quanto para o 
motorista que efetivamente causa acidentes porque 
está embriagado.” A expressão destacada no 
período estabelece relação lógico- semântica de 

(A) causalidade.  
(B) concessão.   
(C) finalidade. 
(D) consequência 
(E) condição.  
 
QUESTÃO 05  
  “Uma vez endurecido o jogo, os indicadores de 

acidentes e mortes no trânsito irão se reduzir.” 
 A expressão destacada estabelece relação lógico-

semântico de 

(A) consequência. 
(B) tempo.  
(C) finalidade. 
(D) concessão. 
(E) causa.  
 
QUESTÃO 06  
 Assinale a alternativa em que o termo destacado é 

um pronome relativo. 

(A) “Ele ressalta a importância da norma e lembra que, nos 
primeiros 30 dias de sua aplicação, houve redução de 
50% das mortes no trânsito.” 

(B) “A associação entende que seria mais eficaz trabalhar 
com campanhas educativas.” 

(C) “A perigosa combinação entre álcool e volante é tema 
de pelo menos 50 projetos de lei que estão em 
tramitação no Congresso Nacional atualmente.” 

(D) “... ainda que o motorista não tenha se envolvido em 
acidentes. 

(E) “... diz que o projeto pode ser analisado na Câmara no 
primeiro trimestre deste ano. 

 
QUESTÃO 07  
  “Da mesma forma que é crime portar arma, deve 

ser crime dirigir alcoolizado, pelo risco que isso 
representa.” O termo destacado na oração 
apresenta relação lógico-semântica de 

(A) causa. 
(B) tempo. 
(C) finalidade. 
(D) condição. 
(E) proporção. 

QUESTÃO 08  
  “Se não fiscalizamos, não punimos e não 

obrigamos o uso do bafômetro.” 
 A vírgula empregada no fragmento acima foi 

empregada para separar   

(A) oração subordinada adverbial concessiva anteposta. 
(B) oração subordinada adverbial causal posposta.  
(C) oração subordinada adjetiva explicativa. 
(D) oração subordinada adjetiva restritiva. 
(E) oração subordinada adverbial condicional anteposta. 
 
QUESTÃO 09  
  “O PL 2788/11, que foi aprovado em dezembro no 

Senado e chegou à Câmara, prevê tolerância zero 
ao álcool no volante.”  

 O fragmento extraído do texto apresenta um 
emprego correto da crase, assinale abaixo a 
alternativa que também apresenta a crase 
empregada corretamente. 

(A) O deputado chegou à criticar as atitudes dos 
companheiros sobre as mudanças da Lei Seca. 

(B) Os motoristas alcoolizados muitas vezes se recusam à 
fazer o teste do bafômetro. 

(C) Atitudes foram tomadas em relação à coibir o abuso de 
bebidas alcoólicas. 

(D) Foi revelado à ele que não haveria tolerância  quanto 
aos erros cometidos. 

(E) A união entre os políticos levou à unanimidade de 
aprovação no momento da votação. 

 
QUESTÃO 10  
  “Quem é mais sensível ou não está acostumado 

com bebida pode ter alterações importantes com 
apenas um copo de cerveja, teria afirmado o 
médico.” A expressão verbal destacada está no 

(A) pretérito perfeito do indicativo. 
(B) futuro do presente composto do indicativo. 
(C) pretérito mais-que-perfeito do indicativo. 
(D) futuro do pretérito composto do indicativo.  
(E) pretérito perfeito do subjuntivo. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO E 
MATEMÁTICO 

 
QUESTÃO 11 
 Considerando a proposição “Todo carro faz parada 

em algum posto ao longo do percurso”, tal 
proposição pode ser escrita em termos de dois 
quantificadores, se considerarmos A o universo 
dos carros e B o universo dos postos do percurso e 
P(x,y): x faz parada em y, com x em A e y em B. 
Qual alternativa descreve corretamente a 
proposição? 

(A)  ∃𝑥  ∃𝑦 (𝑃 𝑥, 𝑦 )  

(B)  ∀𝑥  ∀𝑦 (𝑃 𝑥, 𝑦 ) 
(C)  ∀𝑥  ∃𝑦 (𝑃(𝑥, 𝑦))  

(D)  ∀𝑦  ∃𝑥 (𝑃 𝑥, 𝑦 )  

(E)  ∀𝐴  ∀𝐵 (𝑃 𝑥, 𝑦 ) 
 

QUESTÃO 12 
 A proposição “Todas as pessoas têm emprego” é 

escrita como  ∀𝒙  𝒑 𝒙  . Qual das seguintes 

proposições é equivalente à sua negação? 

(A) Todas as pessoas não têm emprego. 
(B) Algumas pessoas têm emprego. 
(C) Ninguém tem emprego. 
(D) Algumas pessoas não têm emprego. 
(E) Todas as pessoas são desempregadas. 
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QUESTÃO 13 
 Uma pesquisa, sobre jogos, foi realizada com um 

grupo de jovens adolescentes. O resultado mostrou 
que 18 jovens gostam de jogos de baralho, 25 de 
vídeo-game, 19 de futebol e 10 gostam de jogos de 
baralho e vídeo-game. Quantos jovens foram 
entrevistados? 

(A) 52. 
(B) 72. 
(C) 62. 
(D) 68. 
(E) 58. 
 
QUESTÃO 14 
 Considere a proposição “A Seleção brasileira de 

futebol ganhará ou não a próxima Copa do mundo 
em 2014.” A proposição 

(A) é uma implicação. 
(B) assume valor lógico verdadeiro. 
(C) assume valor lógico falso. 
(D) é uma equivalência lógica.  
(E) é uma bi-implicação. 
 

QUESTÃO 15 
 Sejam A, B e C conjuntos quaisquer. Qual das 

afirmações é verdadeira?  

(A) (𝐴 ∪ ∅ = 𝐴) e (𝐴 ∩ ∅ = 𝐴)  

(B) (𝐴 ∪  𝐵 ∩ 𝐴 ) = 𝐵  

(C)  𝐴 ⊂ 𝐵 ↔ (𝐴 ∪ 𝐵 = 𝐵)  

(D) (𝐶 ⊂ (𝐴 ∩ 𝐶))   
(E) (𝐴 ∪ 𝐵) ⊂ 𝐵 

 
QUESTÃO 16 

 Considere 𝑨 = {𝟏, 𝟐, 𝟑,𝟒, 𝟓, 𝟖}, 𝑩 = {𝟏, 𝟒, 𝟕, 𝟖} e 

𝑪 = {𝟐, 𝟔, 𝟖,𝟗}. Assinale abaixo o conjunto que 
corresponde ao conjunto (𝑨 ∩ 𝑩)\𝑪   

(A) {1, 4}  
(B) {1, 4,−2, −6,−9} 
(C) {1, 4, 8}  
(D) {2, 3, 5, 7}  
(E) {2, 4, 8} 
 
QUESTÃO 17 
 Sejam A, B e C conjuntos quaisquer, assinale 

abaixo a alternativa INCORRETA. 

(A) 𝐴 ∪  𝐵 ∪ 𝐶 = (𝐴 ∪ 𝐵) ∪ 𝐶  

(B) 𝐴 ∩  𝐵 ∩ 𝐶 = (𝐴 ∩ 𝐵) ∩ 𝐶  

(C) 𝐴 ∪  𝐵 ∩ 𝐶 =  𝐴 ∪ 𝐵 ∩ (𝐴 ∪ 𝐶)  

(D) 𝐴 ∩  𝐵 ∪ 𝐶 =  𝐴 ∩ 𝐵 ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) 

(E) 𝐵 ∪  𝐴 ∩ 𝐶 =  𝐵 ∩ 𝐴 ∪ (𝐵 ∩ 𝐶) 

 
QUESTÃO 18 
 A negação da sentença “O carro é branco e a casa 

é amarela” é 

(A) o carro é branco ou a casa não é amarela. 
(B) o carro não é branco ou a casa é amarela. 
(C) o carro não é branco e a casa é amarela. 
(D) o carro não é branco e a casa não é amarela. 
(E) o carro não é branco ou a casa não é amarela. 
 

QUESTÃO 19 
 A capacidade máxima de um salão de festas é de 

1200 pessoas. Em um determinado evento, 
compareceram 850 convidados. Considerando a 
capacidade do salão, qual o percentual de pessoas 
que compareceram na festa, aproximadamente? 

(A) 75%. 
(B) 71%. 
(C) 67%. 
(D) 62%. 
(E) 59%. 
 

QUESTÃO 20 
 No universo dos números inteiros, qual das 

proposições abaixo é verdadeira?  

(A)  ∀𝑥  ∀𝑦 (3𝑥 + 𝑦 = 30)  
(B)  ∀𝑥 (𝑥2 = 0)  

(C)  ∀𝑦  ∃𝑥 (2𝑥 + 𝑦 = 30)  
(D)  ∀𝑥  ∃𝑦 (2𝑥 + 𝑦 = 30) 
(E)  ∀𝑥  ∀𝑦 (2𝑥 + 𝑦 = 30) 
 

INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO 21 
 Utilizando o Microsoft Excel 2003 instalado em um 

sistema operacional Windows XP professional, 
instalação padrão português Brasil, qual a função 
do excel que retorna o resto de uma divisão após 
um número ter sido dividido por um divisor? 

(A) MEDIA 
(B) MODO 
(C) RESTO 
(D) MOD 
(E) MED 
 
QUESTÃO 22 
 Utilizando o editor de planilhas BrOffice Calc, o 

usuário tem várias funções para manipulação dos 
dados em uma planilha, como operações de soma, 
multiplicação, divisão etc. Cada função tem sua 
categoria. Qual das alternativas abaixo NÃO é uma 
categoria de funções que o BrOffice Calc fornece 
como opção? 

(A) Lógicas. 
(B) Matemáticas. 
(C) Estatísticas. 
(D) Financeiras. 
(E) Estruturais. 
 
QUESTÃO 23 
 Utilizando o navegador de internet Mozilla Firefox 

versão 3.0 ou superior, instalado em um sistema 
operacional Windows XP professional, instalação 
padrão português Brasil, qual conjunto de teclas 
(atalho) pode ser utilizado pelo usuário para que o 
mesmo tenha acesso aos downloads efetuados 
pelo navegador? 

 (Obs: O caracter “+” serve apenas para 
interpretação). 

(A) Ctrl+Q 
(B) Ctrl+D 
(C) Ctrl+J 
(D) Ctrl+X 
(E) Ctrl+L 
 
QUESTÃO 24 
 Assinale a alternativa INCORRETA sobre 

protocolos. 

(A) O protocolo HTTP é o protocolo mais comum, e pode 
substituir outros protocolos como FTP, SMTP, POP, 
IMAP. 

(B) SMTP é um protocolo de TCP/IP que trata a 
transferência de e-mails. 

(C) Post Office Protocol (POP) é um protocolo da internet 
que transfere mensagens de e-mail do servidor POP 
para a caixa de correio do usuário em um computador 
local. 

(D) O protocolo HTTP é utilizado para acessar um servidor 
da World Wide Web. 

(E) O protocolo FTP pode ser utilizado para transferência 
de arquivos. 
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QUESTÃO 25 
 Os dados requisitados à memória RAM são 

depositados também em uma outra memória, e esta 
memória tem como função armazenar os dados 
mais frequentemente requisitados da memória 
RAM, fazendo com que nas próximas requisições 
os dados sejam buscado nessa memória e não na 
memória RAM. Qual é o nome dessa memória? 

(A) Memória virtual 
(B) Cache 
(C) RAM 
(D) ROM 
(E) Flash 
 
QUESTÃO 26 
 Assinale a alternativa INCORRETA sobre intranet. 

(A) Qualquer indivíduo com acesso dial-up ou por meio de 
uma lan acessa uma rede intranet. 

(B) Em uma intranet, pode se encontrar informações 
corporativas e proprietárias.  

(C) Somente usuários autorizados acessam a intranet. 
(D) Normalmente a intranet é protegida por um firewall para 

impedir que estranhos invadam a rede. 
(E) A área de uma intranet, que membros externos à 

organização acessam, é chamada de Extranet. 
 
QUESTÃO 27 
 O disco rígido ou (HD) é o principal dispositivo de 

armazenamento usado nos computadores. É nele 
que gravamos nossos arquivos de trabalhos e 
programas que usamos no cotidiano. Além disso o 
HD é usado na criação de uma memória, que 
normalmente é utilizada quando a memória RAM 
está lotada. Qual é o nome dessa memória? 

(A) DDR2 
(B) Memória virtual 
(C) Memória total 
(D) Cache 
(E) HDRAM 
 
QUESTÃO 28 
 Com relação ao Microsoft Word 2003 instalado em 

um sistema operacional Windows XP professional, 
instalação padrão português Brasil, relacione os 
atalhos às suas respectivas funções e assinale a 
alternativa com sequência correta. 

 (Obs: O caracter “+” serve apenas para 
interpretação). 

 
1. Ctrl+S 
2. Ctrl+A 
3. F7 
4. Ctrl+B 
5. Ctrl+I 
 
(   ) Verificar ortografia e gramática. 
(   ) Salvar. 
(   ) Sublinhar. 
(   ) Abrir. 
(   ) Itálico. 

 
(A) 2 – 3 – 4 – 1 – 5. 
(B) 4 – 5 – 3 – 2 – 1.  
(C) 3 – 4 – 1 – 2 – 5.  
(D) 5 – 1 – 3 – 4 – 2. 
(E) 1 – 2 – 3 – 5 – 4. 
 
QUESTÃO 29 
 Um processador (CPU) é constituído por Unidade 

de controle (UC), Unidade lógica e aritmética (ULA) 

e Registradores. Assinale a alternativa que NÃO é 
uma função da Unidade de Controle (UC). 

(A) Controle de saída de dados. 
(B) Análise das instruções dos programas. 
(C) Decodificação dos dados. 
(D) Comparação. 
(E) Controle de entrada de dados. 
 
QUESTÃO 30 
 Qual das alternativas abaixo apresentam apenas 

softwares compactadores de arquivos ? 

(A) Winrar,  Skype, emule 
(B) Ares, AVG, AVAST 
(C) Realplayer, Winzip  
(D) Firefox, Safari, Chrome 
(E) Winrar, Winzip, Filzip 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 31 
 Como é chamado o modo de produzir os fatos 

conforme o efeito que se pretenda obter a 
narração? 

(A) Tempo do texto. 
(B) Tempo de análise. 
(C) Tempo de digressão. 
(D) Tempo da história. 
(E) Tempo de observação. 
 
QUESTÃO 32 
 Sempre quando houver simultaneidade entre 

emissão e recepção de um fato divulgado , trata – 
se de 

(A) apuração indireta. 
(B) transmissão em rede. 
(C) notícia em tempo real. 
(D) reportagem in loco. 
(E) observação indireta. 
 
QUESTÃO 33 
 A respeito da imparcialidade no jornalismo, 

assinale a alternativa correta. 

(A) Imparcialidade é o mesmo que isenção e significa que 
o jornalista não pode tomar partido. 

(B) Para obter a imparcialidade, basta que o jornalista não 
se deixe influenciar pelo contexto social, ou seja, deve 
excluir a subjetividade. 

(C) A imparcialidade é a condição essencial para a prática 
do bom jornalismo. 

(D) A imparcialidade não existe, o jornalista tem seu 
próprio mundo de valores e toma sempre partido nas 
notícias que divulga. 

(E) Embora dificilmente alcançada, todos os jornalistas 
deveriam se esforçar para obter a imparcialidade. 

 
QUESTÃO 34 
 Como são conhecidas as fontes em que o jornalista 

se baseia para colher o essencial de uma matéria 
fornecer fatos, versões e números. 

(A) Fonte Secundária. 
(B) Fonte Oficial. 
(C) Fonte Experts. 
(D) Fonte Independente. 
(E) Fonte Primária. 
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QUESTÃO 35 
 O documento que contém as informações 

preliminares com todas as instruções que o cliente 
fornece à agência para orientar seus trabalhos é 
conhecido como 

(A) Release. 
(B) Briefing. 
(C) Clipping. 
(D) Mailing list. 
(E) Stand by. 
 
QUESTÃO 36 
 Em relação às técnicas jornalísticas, assinale a 

alternativa correta. 

(A) O corpo da notícia deve conter somente dados que 
explicam o lide. 

(B) Apresentar novos termos ao público está entre as 
principais regras para a escrita de matérias 
jornalísticas. 

(C) O blog se transformou em uma grande ferramenta 
organizacional para repórteres especializados, pois 
funciona como um caderno de anotações aberto ao 
público.  

(D) As limitações no uso da hipertextualidade, da 
interatividade e dos recursos de multimídia nas 
matérias jornalísticas são consequência da ausência de 
novas perspectivas, culturas e identidades na mídia. 

(E) Apesar da necessidade de simplicidade e objetividade, 
a notícia impressa ou escrita não exige frases curtas. 

 
QUESTÃO 37 
 De acordo com as regras e normas do jornalismo 

impresso, assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) A meta do jornalismo interpretativo é condicionar a 
opinião do público. 

(B) A notícia interpretativa é o ponto de vista e opinião 
pessoal de quem a redige. 

(C) O editorial é anônimo mas costuma ser de 
responsabilidade do diretor ou redator chefe. 

(D) A coluna e a caricatura emitem opiniões temporalmente 
contínuas. 

(E) Notícia, nota, reportagem e entrevista são gêneros de 
jornalismo informativo. 

 
QUESTÃO 38 
 Qual das alternativas abaixo corresponde a uma 

potencialidade do jornalismo on line? 

(A) Intangibilidade. 
(B) Decomposição. 
(C) Divergência. 
(D) Hipertextualidade. 
(E) Concisão.  
 
QUESTÃO 39 
 No âmbito dos estudos comunicativos da 

abordagem empírica de campo, foram descobertos 

(A) os fluxos comunicativos horizontais. 
(B) os líderes de opinião. 
(C) os fatores ligados à mensagem. 
(D) os meios de informação alternativos. 
(E) os grupos de referência. 
 
QUESTÃO 40 
 Em relação ao Código de Ética do Jornalista, 

quando se trata de sua responsabilidade 
profissional, podemos afirmar que 

(A) desde que seja para atrair a audiência, o jornalista 
pode divulgar informações sencionalistas, 
especialmente em cobertura de crimes e acidentes. 

(B) o jornalista pode divulgar com informações de 
interesses pessoais. 

(C) é permitido ao jornalista o direito do uso de identidade 
falsa, desde que seja para cumprir pauta. 

(D) o jornalista deve rejeitar alterações nas imagens 
captadas que deturpem a realidade, sempre 
informando ao público o eventual uso de recursos de 
montagem, editação de imagem ou quaisquer 
manipulação. 

(E) o jornalista nunca deve promover a retificação das 
informações, mesmo que elas se revelem falsas ou 
inexatas, sob pena de ser desmoralizado. 

 
QUESTÃO 41 
 Em telejornal as matérias redigidas a partir de 

agências de rádio escuta, do material previamente 
pautado ou release recebido pela redação, as quais, 
não foram alvo da reportagem externa são 
denominadas 

(A) Notas coberta. 
(B) Abertura. 
(C) Encerramento. 
(D) Introdução. 
(E) Notas simples. 
 
QUESTÃO 42 
 Os estudos sobre comunicação organizacional no 

Brasil apontam para um campo de conhecimento 
abrangente, evidenciando interseções entre o 
objeto de estudo da teoria das organizações, as 
organizações em geral e a teoria da comunicação 
humana, o que se remete à complexidade do 
processo de comunicação nas organizações. 

 Sobre o tema, informe se é verdadeiro (V) ou falso 
(F) o que se afirma abaixo e, em seguida, assinale a 
alternativa com a sequência correta. 
 
(   ) O processo de comunicação organizacional 

determina os níveis de comunicação 
praticados pelos indivíduos. 

(   ) A comunicação, no contexto formal das 
organizações, é fundamental para que a 
administração política, planejamentos, 
ações, coordenações, direções e controles, 
tenham sentido e significado para os 
integrantes da organização e suas redes de 
relacionamento. 

(   ) O processo de comunicação organizacional 
é assentado exclusivamente em redes 
formais de comunicação. 

(   ) Todas as organizações, independentemente 
de seus modelos administrativos e de outros 
atributos que lhe conferem identidade em 
relação a outras organizações, têm na 
comunicação um processo complexo, 
integrante de suas políticas, seus 
planejamentos e suas ações.  

 
(A) F – V – F – V. 
(B) V – F – V – F. 
(C) F – V – V – F. 
(D) V – F – F – F. 
(E) F – F – V – V. 
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QUESTÃO 43 
 A ampliação das atividades das Assessorias de 

Imprensa nos últimos anos levou o profissional 
jornalista a atuar em áreas estratégicas das 
empresas, tornando-se um gestor de comunicação 
e isso privilegiou a integração de outros 
profissionais – relações públicas, propaganda e 
publicidade – numa equipe multifuncional e 
eficiente. Ao jornalista têm-se aberto oportunidades 
de atuar como estrategista na elaboração de planos 
de comunicação mais abrangentes. Esses planos 
devem privilegiar uma comunicação eficiente não 
apenas junto à imprensa, mas posicionando as 
organizações de forma a estabelecer uma 
interlocução com ética e responsabilidade social, 
comprometida com os valores da sociedade junto 
aos seus mais diversos públicos.  

 Nesse sentido, as organizações podem contar com 
equipes de assessorias de comunicação internas 
ou terceirizadas, que apresentam determinadas 
funções. Assinale a alternativa que NÃO 
corresponde às funções das assessorias de 
comunicação. 

(A) Criar um plano de comunicação (estabelecer a 
importância deste instrumento tanto no relacionamento 
com a imprensa quanto com os demais públicos 
internos e externos). 

(B) Colaborar para a compreensão da sociedade do papel 
da organização. 

(C) Estabelecer uma imagem descomprometida com os 
seus públicos. 

(D) Criar canais de comunicação internos e externos que 
divulguem os valores da organização e suas atividades. 

(E) Detectar o que numa organização é de interesse 
público e o que pode ser aproveitado como material 
jornalístico. 

 
QUESTÃO 44 
 Em relação à Assessoria de Imprensa no que diz 

respeito à função a ser exercida exclusivamente 
por jornalistas habilitados, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). 

 
I. Alaboração de press-releases; sugestão de 

pauta e press-kits.  
 
II. Relacionamento formal e informal com os 

pauteiros, repórteres e editores da mídia. 
  
III. Edição de jornais, revistas, sites de notícia e 

material jornalístico para vídeos. 
 
IV. Participação na definição de estratégias de 

comunicação.  

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I e IV. 
(D) I, II, III e IV. 
(E) Apenas III e IV. 
 
QUESTÃO 45 
 Nas colunas a seguir, relacione os termos com 

suas respectivas definições e assinale a alternativa 
que apresenta a sequência correta. 

 
A. Clipping  
B. Entrevista Exclusiva 
C. Press Kit 
D. Mailling-list 
E. Pauta 

 
(   ) Levantamento das matérias publicadas nos 

veículos de comunicação. Organizados a 
partir da leitura, acompanhamento e seleção 
das notícias que interessam ao assessorado.  

(   ) Listagem atualizada com nome, editoria, fax, 
telefone, e-mail de jornalistas.  

(   ) Informe sucinto enviado aos veículos de 
comunicação a respeito de determinado 
assunto de interesse para o veículo e à 
sociedade.  

(   ) São oferecidas a um único veículo de 
comunicação. A iniciativa costuma valorizar 
a informação e conquistar espaços mais 
qualificados de mídia espontânea.  

(   ) Textos e fotos para subsidiar os jornalistas 
de redação com informações, normalmente 
usadas em entrevistas coletivas, individuais 
ou feiras e eventos.  

 
(A) A – D – E – B – C. 
(B) A – E – D – C – B. 
(C) E – A – B – D – C. 
(D) B – C – A – E – D. 
(E) C – D – B – A – E. 
 
QUESTÃO 46 
 De acordo com o Código de Ética do Jornalista 

sobre seus deveres, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). 

 
I. Opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à 

opressão, bem como defender os princípios 
expressos na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. 

 
II. Divulgar os fatos e as informações de 

interesse público. 
 
III. Colocar em risco a integridade das fontes e 

dos profissionais com quem trabalha. 
 
IV. Combater e denunciar todas as formas de 

corrupção, em especial quando exercidas 
com o objetivo de controlar a informação.  

 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas I, II e III. 
(E) Apenas I, II e IV. 
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QUESTÃO 47 
 O planejamento e a execução de um programa de 

comunicação poderá ter a imediata finalidade de 
propor e levar a termo ações que permitam, por 
exemplo, significativa melhora da imagem da 
instituição junto a diversos públicos. Esta 
estratégia de comunicação terá por objetivo 
precípuo 

(A) prover os responsáveis por decisões e os setores 
estratégicos da instituição de informações 
confidenciais, de valor abstrato. 

(B) elaborar e dar adequado curso a programas e 
atividades de natureza institucional, sócio-cultural e 
comunitária. 

(C) criar e manter atualizado um banco de dados do qual 
devem ser suprimidos nomes de personalidades e 
formadores de opinião. 

(D) organizar concursos para criar, manter ou reforçar 
imagem parcial da instituição, na tentativa de formar 
uma opinião pública. 

(E) alterar a imagem doméstica da instituição, interagindo 
com instituições congêneres, de forma a atenuar uma 
concorrência. 

 
QUESTÃO 48 
 Em relação à Entrevista, informe se é verdadeiro (V) 

ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a 
alternativa com a sequência correta. 

 
(   ) Levante sempre o máximo de informações 

sobre o entrevistado e o tema que ele vai 
tratar. Em seguida, reflita sobre o objetivo a 
que pretende chegar. O melhor caminho é 
redigir perguntas tão específicas quanto 
possível. Perguntas muito genéricas 
resultam em entrevistas tediosas. 

(   ) Ao transcrever a entrevista, o repórter deve 
corrigir os erros de português ou problemas 
da linguagem coloquial, quando for 
imprescindível para a perfeita compreensão 
do que foi dito. Mas não se pode trocar as 
palavras ou mudar o estilo da linguagem do 
entrevistado.  

(   ) Deixe de abordar temas considerados 
"sensíveis" pelo entrevistado. 

(   ) Ao ouvir uma resposta-bomba, o repórter 
deve revelar entusiasmo para tornar a 
entrevista mais interessante. 

(   ) Ajude o entrevistado, se necessário, a expor 
as suas opiniões. Conduza a entrevista. 

 
(A) V – V – F – F – V. 
(B) V – F – F – V – V. 
(C) F – V – V – F – F. 
(D) F – F – F – V – V. 
(E) V – V – V – F – F. 
 
QUESTÃO 49 
 Uma postura importante em momento de crise é se 

manter aberto à/a 

(A) comunicação. 
(B) mudança. 
(C) danos. 
(D) corrupção. 
(E) ações preventivas. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 50 
 Sobre as funções da assessoria de imprensa, 

informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que afirma 
abaixo e assinale a alternativa com a sequência 
correta. 
 
(   ) Regular - apoiar as operações centrais 

internas e externas. 
(   ) Persuadir - orientar a construção do perfil da 

organização e do produto. 
(   ) Coibir - impedir que a informação chegue ao 

público interno. 
(   ) Pressionar as fontes de imprensa das 

organizações para que sempre atendam às 
demandas da equipe de comunicação de 
forma eficiente, ágil e sem custo.  

(   ) Detectar o que numa organização é de 
interesse público e o que pode ser 
aproveitado como material jornalístico.  

 

(A) V – F – V – F – V. 
(B) V – V – V – V – F. 
(C) F – F – V – F – V. 
(D) V – V – F – F – V. 
(E) V – F – V – V – V. 
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PROVA DISCURSIVA – VERSÃO RASCUNHO 

 
1. A Prova Discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos: 
a) o atendimento ao tema proposto na questão; 
b) a clareza de argumentação/senso crítico; 
c) a seletividade de informação; 
d) a criatividade/originalidade; 
e) a utilização da norma padrão da Língua Portuguesa; 
 
2. O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) quando: 
a) não atender ao conteúdo avaliado e ao tema proposto, manuscrever em letra ilegível ou de grafar por outro meio que 

não  determinado pelo Edital 01/2011. 
b) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 
c) redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 
d) não apresentar as questões redigidas na VERSÃO DEFINITIVA ou entregar em branco;  
e) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, 

número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos); 
f) apresentar sua resposta com extensão inferior a 10 (dez) linhas. 
 
3. Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou 

que ultrapassar a extensão máxima de 15 (quinze) linhas para a elaboração da sua resposta. 
 
QUESTÃO 51 
 A entrevista é o procedimento clássico de apuração de informações em jornalismo, é uma expansão da consulta às 

fontes, objetivando, geralmente, a coleta e interpretações de fatos. Quanto às circunstâncias de realização, defina uma 
entrevista coletiva. 
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