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O Poder da Comunicação 
    
Nós seres humanos passamos tanto tempo preocupados em alcançar aquilo que não temos, que esquecemo-nos de olhar e 
valorizar o que temos. 
Somos seres extremamente privilegiados, pois nascemos com a capacidade de comunicação. 
Talvez as adversidades da vida, não nos permitiram até o momento perceber o quanto esta capacidade é importante para a 
nossa sobrevivência nesta terra. 
O que seria de nós se porventura, não pudéssemos nos comunicar com outros seres humanos? Como expressaríamos 
todos os nossos desejos e necessidades? Como exprimiríamos os nossos pensamentos e ideias? Com certeza não 
sobreviveríamos muitos dias. 
O que muitos de nós, seres humanos, ainda não entendemos é que essa capacidade além de nos ajudar a sobreviver nesta 
terra, tem bastante influência no alcance de nossos objetivos. Mas preste atenção, não basta apenas se comunicar, é 
preciso saber se comunicar. 
Do que adianta saber falar, se não usamos as palavras certas, no momento certo? Já ouvi várias pessoas repetindo a tal 
famosa frase: “Eu só sou responsável pelo que eu falo, não pelo o que você entende”. 
Não só discordo desta frase como também acredito que a mesma é sempre utilizada como escape. Afinal de contas, é bem 
mais fácil para o emissor, colocar a responsabilidade da mensagem no receptor, não é mesmo? 
Se quisermos ser, bem sucedidos em tudo o que fazemos é preciso aprender a responsabilizar-nos pelas mensagens por 
nós transmitidas. Quando realmente temos interesse em transmitir a mensagem de maneira correta, não só 
responsabilizamo-nos por aquilo que falamos, mas também por aquilo que o outro entende. A mensagem só é enviada 
corretamente, quando emissor e receptor encontram-se na mesma sintonia. Quando um fala e o outro entende. 
Precisamos ter bastante cuidado com a mensagem que estamos transmitindo para a nossa liderança. Quando falamos a 
mesma língua que a nossa família, nossos colegas de trabalho, amigos e liderança teremos como resultado o nosso 
crescimento e o alcance de nossos objetivos. Mas é preciso jamais esquecer qual é a nossa posição. Todo bom líder almeja 
uma equipe motivada, unida e que fale a mesma língua, porém é importante deixar claro que o intuito é alcançar os objetivos 
da empresa e não destituir o líder. 
Caso não aprendamos a passar a mensagem correta, nossos projetos correm grande risco de terminarem como a Torre de 
Babel. Inacabados. 
... 
Texto adaptado 

Mônica Bastos 
Disponível em: http://www.rhportal.com.br/ 

 
 
 

1. Após a leitura do texto, analise as afirmações abaixo. 
 
I- A comunicação é indispensável ao ser humano, pois, através dela, os indivíduos interagem com outros semelhantes 

e com o meio ao qual estão inseridos.  
II- Saber se comunicar, no entanto nem sempre é tarefa fácil; é preciso observação, discernimento, consenso para 

comunicar o que é preciso ser dito da maneira correta e no momento oportuno, respeitando o outro, as suas 
limitações, porque nem sempre o que comunicamos ou o que queremos comunicar vai chegar ao outro da maneira 
e na velocidade com a qual esperamos. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Apenas a afirmação I está correta. 
B) Apenas a afirmação II está correta. 
C) As duas afirmações estão incorretas. 
D) As duas afirmações estão corretas. 

http://www.rhportal.com.br/
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2. De acordo com os três últimos parágrafos: 
 

 Saber se comunicar bem é um dos requisitos básicos para a maioria dos empregos. 

 No dia a dia de trabalho, a comunicação se faz presente o tempo inteiro. É de nossa responsabilidade transmitir a 
mensagem corretamente para que o receptor entenda. 

 Muitas vezes não é a falta de informações que prejudica a comunicação, mas a forma de transmissão que não é 
adequada. 

 Para que a comunicação seja adequada, deve-se investigar se a outra parte compreendeu a mensagem.  
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Apenas três itens estão corretos. 
B) Apenas dois itens estão corretos. 
C) Todos os itens estão corretos. 
D) Apenas um item está correto. 
 

3. Em todas as alternativas temos palavras acentuadas pela mesma regra, EXCETO: 
 
A) nós – já – só. 
B) pudéssemos – expressaríamos – responsável. 
C) até – você – também. 
D) várias – língua – líder. 
 

4. Assinale a alternativa que apresenta erro de ortografia. 
 
A) advinhar. 
B) advertir. 
C) admitir. 
D) admirável. 
 

5. Assinale a alternativa que apresenta pontuação correta. 
 
A) Não só a comunicação verbal mas a não verbal que vai além da escrita, ou do próprio diálogo mas do toque, do 

olhar, dos gestos, faciais e corporais, do sorriso, do abraço, do beijo, saber ouvir e escutar, também são importantes 
e muitas vezes mais eficazes do que meras palavras. 

B) Não só a comunicação verbal mas a não verbal, que vai além da escrita, ou do próprio diálogo, mas do toque, do 
olhar, dos gestos faciais, e corporais, do sorriso, do abraço, do beijo, saber ouvir, e escutar, também são 
importantes e muitas vezes mais eficazes do que meras palavras. 

C) Não só a comunicação verbal, mas a não verbal, que vai além da escrita ou do próprio diálogo, mas do toque, do 
olhar, dos gestos faciais e corporais, do sorriso, do abraço, do beijo, saber, ouvir e escutar, também são, 
importantes e, muitas vezes mais eficazes do que meras palavras. 

D) Não só a comunicação verbal, mas a não verbal, que vai além da escrita, ou do próprio diálogo, mas do toque, do 
olhar, dos gestos faciais e corporais, do sorriso, do abraço, do beijo, saber ouvir e escutar, também são importantes 
e muitas vezes mais eficazes do que meras palavras. 

 
6. “Mas é preciso jamais esquecer qual é a nossa posição.” (9º§). A palavra sublinhada, nessa frase, faz o plural da mesma 

forma que: 
 
A) pão.   
B) irmão.  
C) gratidão. 
D) cidadão. 
 

7. Colocando os verbos destacados no período abaixo no Pretérito Perfeito do Indicativo temos: 
 
“Nós seres humanos passamos tanto tempo preocupados em alcançar aquilo que não temos, que esquecemo-nos de 
olhar e valorizar o que temos.” 
 
A) passávamos – tínhamos – esquecíamo – tínhamos. 
B) passaremos – teremos – esqueceremo – teremos. 
C) passamos – tivemos – esquecemo – tivemos. 
D) passamos – tínhamos – esqueceremo – tivemos. 
 

8. A colocação pronominal está correta somente na alternativa: 
 
A) Comunicar-se bem é atributo essencial para todo profissional. 
B) Falar sobre a comunicação em geral não é uma tarefa simples, pelo contrário, há muito que discutir e aprender 

nesse mundo incrível em que ela envolve-nos. 
C) Se uma organização não trabalha bem a sua comunicação interna, como ela quer que o público externo veja-a com 

respeito. 
D) Se comunicando, você transmite ideias, faz solicitações, cria realidades, inventa. 
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9. Analise as frases abaixo. 
 
I- Fazem dias que fiz a entrevista. 
II- Espero que você seje aprovado no concurso. 
III- Se eles houvessem feito o gabarito correto, teriam sido aprovados. 
 
Assinale a alternativa que contém a concordância verbal correta. 
 
A) Os itens I, II e III estão incorretos. 
B) Apenas o item III está correto. 
C) Os itens I, II e III estão corretos. 
D) Apenas os itens I e II estão corretos. 
 

10. A regência verbal está correta na alternativa:  
 
A) Ela quer namorar com o meu irmão. 
B) É preferível ir a pé a ir de carro. 
C) Perdi a hora da entrevista porque fui à pé. 
D) Não pude fazer a prova do concurso porque era de menor. 
 

11. Os botões da figura abaixo fazem parte da Guia _______ do Word 2010. 
 
 
A) Revisão 
B) Exibição 
C) Referências 
D) Inserir 
 
 

12. Ativando a célula B6 e clicando no botão            na janela do Excel, obtém-se o seguinte resultado (Média):  
 
 
 
 
A) 104. 
B) 96. 
C) 21. 
D) 56. 
 
 
 
 
 
 

13. Os botões representados nas figuras fazem parte da janela do PowerPoint 2010. Identifique o que corresponde ao 
comando de espaçamento entre caracteres. 
 
Atende ao enunciado o botão número: 
 
A) 2. 
B) 1. 
C) 3. 
D) 4. 
 

14. Identifique as figuras abaixo que representam botões do Access 2010, preenchendo os parênteses com os números 
correspondentes.   
 
(  ) Formulário.    
(  ) Relatório.    
(  ) Assistente de consulta.   
 
O preenchimento correto está na sequência: 
 
A) 2, 1, 3. 
B) 2, 3, 1. 
C) 1, 3, 2. 
D) 3, 2, 1. 
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15. Sobre o uso da internet é (V) verdadeiro ou (F) falso afirmar. 
 
(  ) Link é um recurso que permite o deslocamento entre páginas da web sem necessidade de digitar um endereço.  
(  ) A navegação com guias é um recurso da maioria dos navegadores que permite a abertura de vários sites na mesma 

janela do navegador, possibilitando alternar entre elas clicando nas que desejar exibir.  
(  ) Webmail é um serviço de e-mail que permite ao usuário, usando um navegador conectado à internet, enviar e 

receber e ler mensagens no próprio servidor, sem necessidade de baixá-las no computador.  
 
Atendendo ao enunciado a sequência correta é: 
 
A) V, V, F. 
B) V, F, V. 
C) V, V, V. 
D) F, V, V. 
 

Clues to How an Electric Treatment for Parkinson’s Work 
 

In 1998, Dr. Philip A. Starr started putting electrodes in people’s brains. A neurosurgeon at the University of California, San 
Francisco, Dr. Starr was treating people with Parkinson’s disease, which slowly destroys essential bits of brain tissue, robbing 
people of control of their bodies. At first, drugs had given his patients some relief, but now they needed more help. After the 
surgery, Dr. Starr closed up his patients’ skulls and switched on the electrodes, releasing a steady buzz of electric pulses in 
their brains. For many patients, the effect was immediate. “We have people who, when they’re not taking their meds, can be 
frozen,” said Dr. Starr. “When we turn on the stimulator, they start walking.” First developed in the early 1990s, deep brain 
stimulation, or D.B.S., was approved by the Food and Drug Administration for treating Parkinson’s disease in 2002. Since its 
invention, about 100,000 people have received implants. While D.B.S. doesn’t halt Parkinson’s, it can turn back the clock a 
few years for many patients. Yet despite its clear effectiveness, scientists like Dr. Starr have struggled to understand what 
D.B.S. actually does to the brain. “We do D.B.S. because it works,” said Dr. Starr, “but we don’t really know how.” In a recent 
experiment, Dr. Starr and his colleagues believe they found a clue. D.B.S. may counter Parkinson’s disease by liberating the 
brain from a devastating electrical lock-step. 

http://www.nytimes.com/2015/04/16/science/ (adapted) 
 
 

16. According to the text, choose the correct alternative to answer the following question: “Who is Philip A. Starr?” 
 
A) A patient. 
B) A teacher. 
C) A counter.  
D) A neurosurgeon. 
 

17. The simple past tense form of: “When we turn on the stimulator, they start walking.” is:  
 
A) When we turned on the stimulator, they started walking. 
B) When we turns on the stimulator, they starts to walk. 
C) When we turned on the stimulator, they start walking. 
D) When we did turn on the stimulator, they did started walking. 
 

18. The interrogative form of: “For many patients, the effect was immediate.” is: 
 
A) For many patients, has the effect be immediate? 
B) Was the effect immediate, for many patients? 
C) The immediate was effective, for many patients? 
D) For many patients, have the effects being immediate? 
 

19. The negative form of: “In a recent experiment, Dr. Starr and his colleagues believe they found a clue.” is: 
 

A) In a recent experiment, Dr. Starr and his colleagues don’t believe they don’t found a clue. 
B) Dr. Starr and his colleagues didn’t believe they didn’t find a clue, in a recent experiment. 
C) In a recent experiment, Dr. Starr and his colleagues don’t believe they didn’t find a clue. 
D) Dr. Starr and his colleagues don’t believe they didn’t found a clue, in a recent experiment. 
 

20. The future form of: “We do D.B.S. because it works, but we don’t really know how.” is: 
 
A) We will do D.B.S. because it works, but we can’t really know how. 
B) We would do D.B.S. because it would work, but we would really know how. 
C) We would do D.B.S. because it works, but we don’t really know how. 
D) We will do D.B.S. because it will work, but we won’t really know how. 
 

http://health.nytimes.com/health/guides/disease/parkinsons-disease/overview.html?inline=nyt-classifier
http://www.nytimes.com/ref/health/healthguide/esn-parkinsons-ess.html
http://www.nytimes.com/ref/health/healthguide/esn-parkinsons-ess.html
http://nature.com/articles/doi:10.1038/nn.3997
http://nature.com/articles/doi:10.1038/nn.3997
http://www.nytimes.com/2015/04/16/science/
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21. Os gêneros jornalísticos são indicadores da linguagem que será adotada na construção do texto. Um dos gêneros que 
pode ser adotado em produção editorial em que se quer destacar personagens e dados históricos da empresa/instituição 
é o Jornalismo Literário, que possui eficiente transversalidade e profundidade em sua abordagem. Isso se deve pelas 
suas características: 
 
A) notícia aprofundada, que permite trazer os elementos do cotidiano no jornalismo, principalmente o resgate de 

histórias de vida, enfatizando a reportagem, que tem como princípio o fato e não o feature. 
B) de grande reportagem, expressa principalmente no formato de livro-reportagem, que é um sistema híbrido 

(jornalismo e editoração), que pode utilizar os recursos de fait-divers e feature. 
C) reportagem, que é a busca de fatos confiáveis e linguagem jornalística, trabalhada em um texto estruturado no 

formato de pirâmide invertida e se apresenta dentro de um sistema híbrido, mas preserva o factual. Não utiliza fait-
divers e features, pois são elementos da ficção. 

D) evita a linguagem ficcional, da literatura, considerando que ela é carregada de subjetividades, algo incompatível 
com o jornalismo, que deve ter como parâmetro a objetividade. O jornalismo tem esse nome porque a sua proposta 
é um texto mais extenso, porém bastante reflexivo da realidade, tendo como parâmetro de estrutura a pirâmide 
invertida. Utiliza o recurso de fait-divers e feature. 

 
22. Os press-kits são recursos bastante utilizados por assessorias de comunicação. Porém, o seu uso requer cuidados.  

 
Assinale a resposta correta. 
 
A) Devem trazer essencialmente elementos complementares do release para não ser confundido com jabaculê. 
B) O assessor de comunicação deve evitar esse recurso, pois é jabaculê e atenta contra a ética jornalística.  
C) Não é jabaculê. Ao contrário, o press-kit possibilita, inclusive, utilizar o recurso off-the-records, necessário para o 

exercício jornalístico, e é uma contrapauta, que irá subsidiar editores e chefes de reportagem. 
D) É uma prática já abolida pelas assessorias de comunicação, considerando que na atualidade os releases devem ser 

encaminhados essencialmente por meios eletrônicos, muito mais ágeis e precisos. 
 

23. Com o enxugamento de profissionais jornalistas nas redações, a convocação de entrevistas coletivas presenciais ou 
reuniões de imprensa se tornaram um grande desafio para os assessores de comunicação. Atualmente, as coletivas on-
line estão sendo utilizadas para reverter a dificuldade das presenciais. Com isso, foram definidos diferentes formatos 
para as coletivas on-line. Assinale a resposta correta. 
 
A) Conference call usa imagens e o jornalista faz perguntas diretas ao entrevistado. 
B) Coletiva chat utiliza web cast de áudio. 
C) Conference call utiliza o recurso de web cast de áudio. 
D) Coletiva web é a modalidade em que o jornalista faz perguntas por texto e o programa é controlado por 

moderadores. 
 

24. A Teoria Geral dos Sistemas, formulada por Ludwig von Bertalanffy e trazida para o jornalismo por Edvaldo Pereira 
Lima, permite pensar a pauta jornalística em uma dimensão ampla, mas também mais específica dos fenômenos. A 
Teoria Geral dos Sistemas tem como estrutura básica: 
 
A) A abordagem do sistema político em que o fenômeno se insere, pois somente a partir desse processo é possível o 

desenvolvimento da pauta. 
B) Contextualização do fenômeno; mapeamento do fenômeno no tempo; identificação da função que o sistema vem 

desempenhando e irá desempenhar. 
C) O levantamento detalhado e polissêmico de fontes, que irão compor a estrutura da notícia e a sua factualidade. 
D) A Teoria Geral dos Sistemas não se aplica na pauta porque ela vai ser utilizada apenas quando pensa a informação 

em seu caráter monossêmico e fisiológico. 
 

25. O jornalismo tem feito bastante uso da suíte como construção jornalística. Assinale a resposta correta. 
 
A) É a pauta da tiragem total do jornal em que são feitas correções, acréscimos de informação e alterações após o 

fechamento. 
B) É uma pequena nota seguida de breves comentários. 
C) É uma linha que forma uma frase sem ponto usada para introduzir ou completar o título de uma entrevista.  
D) É o acompanhamento da sequência de um fato jornalístico qualquer. 
 

26. A condensação é um recurso usado com muito critério no jornalismo. Assinale a resposta correta. 
 
A) É a redução, em caracteres, do texto jornalístico. 
B) É a transformação de um texto em fotolegenda. 
C) É um recurso gráfico utilizado que se sobrepõe ao texto para rememorar acontecimentos de última hora. 
D) É um recurso gráfico que permite apertar uma letra tipográfica na sua largura. 
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27. Ao escolher uma foto, de algum personagem da empresa/instituição, o assessor de comunicação pode encaminhar um 
boneco fotográfico, que é: 
 

A) a fotografia do personagem em que aparecem o seu rosto e parte de seu tronco. 
B) recurso usado para reproduzir uma foto ou ilustração sem as nuances de tom. 
C) visualização de uma proposta fotográfica com maior carga informativa. 
D) a menção fotográfica do personagem da matéria em mais de uma retranca. 
 

28. Os ganchos são elementos importantes na percepção jornalística sobre os fatos e é uma ferramenta imprescindível para 
o assessor de comunicação. Assinale a resposta correta. 
 

A) São textos de gaveta ou reportagens frias que o editor deve ter sempre à mão, preparados antecipadamente, para 
serem usados em uma emergência. 

B) É um gossip. 
C) É a oportunidade para ampliar uma pauta jornalística, trazendo elementos novos e associativos à pauta inicial. 
D) É um texto assinado que começa na primeira página e continua em página interna do jornal.  
 

29. Nas publicações institucionais o editor de house organs pode fazer uso de broches, que são: 
 

A) uma letra ou sílaba que sobra no alto de uma coluna. 
B) recurso gráfico que implica em sobrepor a uma foto maior algum outro tipo de ilustração. 
C) um chapéu, ou seja, uma palavra, nome ou expressão, sempre sublinhada, usada acima do título, em corpo 

pequeno, para caracterizar o assunto da notícia. 
D) um desenho que acentua propositalmente características marcantes de um rosto, tendo como proposta ser 

ilustrativo, como um ornamento. 
 

30. O assessor de comunicação, muitas vezes, é surpreendido pela encampação. Esse termo jornalístico significa: 
 

A) Quando o jornalista acrescenta declarações que não foram ditas pelo entrevistado. 
B) Quando o título é colocado entre aspas, geralmente com conotação negativa, dita pelo entrevistado.  
C) É o recurso do segundo clichê. 
D) Quando o jornalista toma para si e publica declarações do entrevistado como sendo dele. 
 

31. A invocação tem sido um recurso bastante utilizado em rádio e televisão. Assinale a resposta correta. 
 

A) São as chamadas feitas para anunciar o novo bloco de notícias. 
B) Reprodução de uma peça publicitária para informar a públicos especiais (público interno, pessoal de vendas, 

jornalistas, autoridades) uma campanha específica. 
C) Geralmente é uma linguagem que procura estabelecer uma aproximação com o ouvinte, podendo ficar na fronteira 

da pieguice e do sensacionalismo. 
D) É o espaço de tempo, entre dois segmentos de um programa, preenchido por comerciais. 
 

32. O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) é um órgão que está ligado diretamente à observação 
das produções publicitárias das empresas. Assinale a resposta correta. 
 

A) O Conar é uma organização não-governamental que visa promover a liberdade de expressão publicitária e defender 
as prorrogativas constitucionais da propaganda comercial. 

B) O Conar é uma organização governamental que visa observar as produções publicitárias que atentem contra a 
dignidade e os direitos humanos. 

C) O Conar exerce censura prévia sobre peças publicitárias denunciadas pela sociedade civil. 
D) O Conar é um órgão governamental, regulado pelo Ministério das Comunicações e tem por meta, através do seu 

conselho, retirar peças publicitárias que são consideradas abusivas e ofensivas 
 

33. O Grande ABC é uma região tradicionalmente industrial do Estado de São Paulo. Compõem o ABC Paulista os 
seguintes municípios: 
 

A) Santo André; São Bernardo e São Caetano do Sul. Todos abastecidos pelo sistema Alto Tietê. 
B) Santo André; São Bernardo; São Caetano do Sul; Diadema; Ribeirão Pires; Mauá e Rio Grande da Serra. Todos 

banhados pela Represa Billings, exceto São Caetano do Sul. 
C) Santo André; São Bernardo; São Caetano do Sul e Diadema, totalizando 2,5 milhões de habitantes. 
D) Santo André; São Bernardo; São Caetano do Sul; Diadema e Mauá, perfazendo uma área de 825 quilômetros 

quadrados. 
 

34. Em relação ao Grande ABC, assinale a resposta correta. 
 

A) A menor população residente é a de Mauá com 42.405 habitantes. 
B) Santo André possui a maior população residente com 781.390 habitantes e também a maior área com 406 

quilômetros quadrados. 
C) A Represa Billings banha apenas São Caetano do Sul. Os outros municípios do ABC Paulista são banhados pelo 

Tietê. 
D) São Caetano do Sul é o município com menor área territorial do Grande ABC com 15,3 quilômetros quadrados. 
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35. Sobre o Consórcio Intermunicipal Grande ABC, assinale a questão correta. 
 
A) Foi constituído como uma associação pública para atuar como órgão articulador de políticas públicas setoriais. 
B) O Consórcio atua para a articulação e o planejamento de ações regionais divididas em dois grandes eixos de 

atuação, composto por Grupos de Trabalho. 
C) Foi criado em 1990 como uma associação civil de direito privado e desde 2010 a entidade passou a ser o primeiro 

consórcio multissetorial de direito público e natureza autárquica do país. 
D) Cabe aos dois únicos Grupos de Trabalho, formado por gestores públicos e técnicos, propor ações de âmbito 

regional. Os gestores são indicados pelos prefeitos. 
 

36. Sobre os gestores do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, assinale a resposta correta. 
 
A) Luiz Marinho (prefeito de São Bernardo do Campo) é o atual presidente e Lauro Michels (prefeito de Diadema) é o 

seu vice. 
B) Celso Augusto Daniel (então prefeito de Santo André) e Maurício Soares (então prefeito de São Bernardo do 

Campo) foram respectivamente presidente e vice nas gestões de 1991, 1992 e 1997. 
C) Os atuais gestores são o presidente Gabriel Maranhão (prefeito de Rio Grande da Serra) e o vice-presidente Luiz 

Marinho (prefeito de São Bernardo do Campo). 
D) João Avamileno (prefeito de Santo André) e José Auricchio Júnior (prefeito de São Caetano do Sul) foram 

respectivamente presidente e vice na gestão de 2012. 
 

37. O Consórcio Intermunicipal Grande ABC possui os seguintes eixos de atuação: 
 
A) Eixo Infraestrutura; Eixo Desenvolvimento Econômico; Eixo Desenvolvimento Urbano e Gestão Ambiental; Eixo 

Saúde; Eixo Educação, Cultura e Esportes; Eixo Assistência, Inclusão Social e Direitos Humanos; Eixo Segurança 
Pública. 

B) É composto apenas por dois grandes eixos: Desenvolvimento Urbano e Gestão Ambiental e Desenvolvimento 
Econômico e Grupos de Trabalho. 

C) Não possui eixos, mas apenas grupos de trabalhos formados por gestores públicos e técnicos, indicados pelos 
chefes Executivos dos municípios. 

D) É composto apenas por dois grandes eixos: Segurança Pública e Infraestrutura. 
 

38. A questão da diversidade é colocada hoje nos agendamentos político, social e da mídia.  Assinale a resposta correta. 
 
A) As leis 10.639/03 e 11.645/08 não são tratadas pelo Consórcio Intermunicipal Grande ABC. 
B) A lei 11.645/08 aponta as diretrizes para os direitos do segmento LGBT. 
C) O Consórcio Intermunicipal Grande ABC não aborda questões de inclusão social ou Direitos Humanos, pois a sua 

ênfase são infraestrutura e desenvolvimento econômico dos municípios consorciados.  
D) O Consórcio Intermunicipal Grande ABC tem um GT que monitora as leis 10.639/03 e 11.645/08. 
 

39. A estrutura organizacional do Consórcio Intermunicipal Grande ABC é a seguinte: 
 
A) Assembleia Geral; Secretaria Executiva; Assessoria de Comunicação e Diretoria Jurídica. 
B) Assembleia Geral; Secretaria Executiva; Assessoria de Comunicação; Controle Interno; Diretoria de Projetos; 

Diretoria Administrativa; Diretoria Jurídica. 
C) Secretaria Executiva; Assessoria de Comunicação; Controle Interno; Diretoria Administrativa. 
D) Secretaria Executiva; Assessoria de Comunicação; Diretoria Jurídica; Diretoria de Projetos; Diretoria Administrativa. 
 

40. O Programa Município VerdeAzul (PMVA), lançado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, tem como proposta: 
 
A) focar apenas nos municípios do Grande ABC, considerando que eles têm uma natureza industrial, portanto 

poluidora. Todos já assinaram o protocolo de intenções. 
B) o cumprimento das três únicas diretivas no desenvolvimento da agenda ambiental: esgoto tratado; biodiversidade e 

gestão das águas. 
C) estimular e capacitar as prefeituras a implementarem e desenvolverem uma agenda ambiental estratégica. 
D) oferecer recursos do Fundo Estadual de Controle da Poluição (Fecop) mesmo que o município não participe do 

PMVA. 
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41. Atualmente, manifestantes conservadores e pouco informados têm saído às ruas alertando sobre o “perigo” do Brasil se 
tornar comunista. Os discursos anacrônicos dos manifestantes demonstram desconhecimento dos conceitos 
Comunismo, Capitalismo e Socialismo. Assinale a resposta correta. 
 

A) Socialismo é o conjunto de doutrinas e movimentos políticos voltados para os interesses dos trabalhadores, tendo 
como objetivo uma sociedade onde não exista a propriedade privada dos meios de produção. Pretende eliminar as 
diferenças entre as classes sociais e planificar a economia para obter uma distribuição racional e justa da riqueza 
social. 

B) Capitalismo é um sistema em que a economia baseia-se na união entre trabalhadores juridicamente livres que 
dispõem apenas da força de trabalho e a vendem em troca de salário, com os capitalistas, que são proprietários dos 
meios de produção. Nessa união, os capitalistas contratam os trabalhadores para produzir mercadorias visando à 
obtenção do lucro. 

C) Comunismo defende a tomada da propriedade privada pela classe trabalhadora e propõe a criação de um Estado 
constituído por operários, que organizariam a riqueza social. Nesse contexto, os operários seriam os novos 
detentores dos meios.  Platão, em “A República”, descreve esse modelo de sociedade como ideal. 

D) A Revolução Socialista propõe instaurar uma nova ordem mundial baseada na tomada da propriedade privada dos 
burgueses pelos operários. Diferente do Comunismo, são defendidos a economia privada, o laissez-faire e o 
neoliberalismo. 

 

42. A imprensa tem constantemente pautado a política monetária do governo. Assinale a resposta INCORRETA. 
 

A) Política monetária é o conjunto de medidas adotadas pelo governo visando a adequar os meios de pagamento 
disponíveis às necessidades da economia do país. 

B) Na maior parte dos países, o principal órgão executor da política monetária é o Banco Central, entidade do Estado 
ou dela dependente.  

C) A política monetária não pode recorrer a diversas técnicas de intervenção como controlar as taxa de juros por meio 
da fixação das taxas de redesconto cobradas por títulos apresentados pelos bancos, regular as operações de open 
market ou impor aos bancos o sistema de reservas obrigatórias (depósitos compulsórios) para garantir a liquidez do 
sistema bancário. 

D) Autonomia monetarista se levada ao extremo pode ocasionar graves distorções e resultados muitas vezes 
desastrosos.  

 

43. Em relação aos BRICS, assinale a resposta correta. 
 

A) É composto por Brasil, Rússia, Índia e China. 
B) Não compõem um bloco econômico, apenas compartilha de uma situação econômica com índices de 

desenvolvimento e situações econômicas parecidas. Inicialmente, o acrônimo foi cunhado pelo economista Jim 
O’Neill, em 2001. 

C) A África do Sul foi barrada por Yan Jiechi para participar do grupo. 
D) Os países que integram os BRICS têm situações políticas, recursos naturais e graus de industrialização 

semelhantes. 
 

44. A PL 4.330/2004 tem provocado acalorados debates. Assinale o item correto sobre o objeto desse projeto. 
 

A) A atividade-fim, atividade principal, objeto social da empresa deixa de existir e pode ser terceirizada. 
B) As atividades-meio, que são imprescindíveis e consideradas primárias no processo de produção, podem ser 

terceirizadas. 
C) O fenômeno da terceirização consiste em transferir para outrem atividades consideradas primárias, ou seja, 

atividades-meio. Com a PL 4.330/2004 acabam os conceitos atividade-fim e atividade-meio. 
D) No Consórcio Modular e no Just in Time a terceirização ocorre na atividade primordial da empresa. 
 

45. Uma assessoria de comunicação também tem por incumbência difundir, disseminar e divulgar a ciência, principalmente 
quando está em uma instituição complexa. Assinale a alternativa correta. 
 

A) Disseminação científica pressupõe transferência de informações científicas e tecnológicas transcritas a códigos 
especializados e a um público seleto, formado por especialistas. 

B) Divulgação científica refere-se apenas ao jornalismo científico. 
C) Difusão científica faz referência a um campo restrito da comunicação da ciência. 
D) Os livros didáticos, histórias em quadrinhos e o ensino de ciências e outras disciplinas fazem parte da disseminação 

científica. 
 

46. Com os conflitos envolvendo o mundo árabe e o ocidente, amplamente difundidos pela imprensa, muitas vezes em uma 
perspectiva unilateral, expressões como “muçulmano”, “fundamentalismo”, “sunitas” e “xiitas”, dentre outros, são 
amplamente mencionados. Assinale a alternativa correta. 
 

A) O fundamentalismo é um tipo de extremismo que toma o texto do livro sagrado de sua religião ao pé da letra; ou 
seja, tem um princípio teológico em defesa do tradicional. 

B) Muçulmano é o que segue a religião islâmica. Nem todo muçulmano é árabe, como são o Irã, Indonésia e 
Paquistão, que são países não árabes e têm majoritariamente muçulmanos.  

C) Sunitas correspondem a uma minoria de muçulmanos de todo o mundo. Estão mais concentrados, em pequenos 
grupos, na Arábia Saudita, Síria, Egito e Indonésia. 

D) Xiita procede de “Shiaat Ali” ou partido de Ali. O Xiismo não é um ramo do islamismo, pois os seus seguidores 
acreditam que Ali devia ter sido o primeiro califa muçulmano. 
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47. As epidemias estão bastante presentes como informação nos meios de comunicação. Nos últimos tempos o Ebola tem 
tomado o noticiário, exigindo de jornalistas conhecimento aprofundado sobre a doença. Assinale a alternativa correta. 
 
A) O Ebola não é transmitido por vírus, pois o seu modo de transmissão é por meio de contato direto com os fluídos 

corporais de animais infectados ou humanos, tais como sangue, saliva, sêmen, vômito, urina ou fezes. 
B) Há riscos, conforme OMS, que o Ebola se alastre em dimensões globais. 
C) Ebola pode levar à morte até 50% dos infectados.  
D) Ebola é transmitido pelo vírus do mesmo nome e existem seis subtipos. 
 

48. O filme “Todos os homens do presidente” (1976), de Alan Pakula, se inspirou em dos maiores escândalos no governo de 
Washington, nos Estados Unidos, o que levou à renúncia o presidente republicano Richard Nixon. O filme tem como 
protagonistas dois jornalistas, Bo e Carl, que investigam incessantemente o caso. Assinale a questão correta. 
 
A) O caso Watergate envolvia desvios de verbas que bancaram a campanha de Nixon. O filme vai mostrar como Nixon 

lesou os cofres públicos. 
B) O filme foi baseado no livro homônimo de Barry Suissman. 
C) O filme trata do caso Watergate, que envolvia espionagem do governo Nixon contra os democratas. 
D) O filme foi baseado no livro “The Choise”, de Robert Woodward. 
 

49. A ética e a moral são expressões frequentes na mídia, no cenário político e no cotidiano. Assinale a alternativa correta. 
 
A) Os novos estudos filosóficos não fazem distinção entre a ética e a moral, considerando que as diferenças entre elas 

são tênues. Assim a filosofia entende que um ser sem moral é um ser sem ética. 
B) A ética e a moral na perspectiva do Direito são incompatíveis. 
C) Ética e moral não são sinônimas, pois a moral incorpora as regras determinadas pela própria sociedade. A ética é o 

estudo da moral e pode contestar as regras morais vigentes. 
D) A ética somente pode existir no campo subjetivo e a moral no campo do concreto. Não há qualquer interação entre 

os dois conceitos. 
 

50. A diversidade tem impulsionado temas como políticas afirmativas. Assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) As políticas de ações afirmativas são medidas especiais de políticas públicas e/ou ações privadas de cunho 

temporário ou não e pressupõem uma reparação histórica de desigualdades e desvantagem acumuladas e 
vivenciadas. 

B) Concretização do princípio constitucional da igualdade material e à neutralização dos efeitos da discriminação racial, 
de gênero, de idade, de origem nacional, de compleição física, dentre outros. 

C) As leis 10.639/03 e 11.645/08 fazem parte do contexto de políticas afirmativas. 
D) Cotas raciais e políticas afirmativas são sinônimas. 
 
 
 
 
 
 




