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� Esta prova contém o texto de apoio e a proposta de redação, além de um total de 30 
questões de múltipla escolha, sendo, 05 questões de língua portuguesa, 05 questões de 
informática e 20 questões de conhecimento específico. Confira antes de iniciar a prova. 
 

� Esta prova terá, no máximo, 3 horas de duração, incluindo o tempo destinado a transcrição de 
suas respostas. 

 
� Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para o seu “Cartão Resposta”, 

preenchendo todo o campo, utilizando-se de caneta esferográfica azul ou preta. 
 

� Não serão computadas questões não assinaladas, que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura e cartões resposta sem a assinatura do candidato. 

 
� A interpretação das questões faz parte da prova. 

 
� Após entregar o caderno de prova e o cartão resposta, o candidato não poderá permanecer 

nos corredores, nem mesmo utilizar os banheiros. 
 

� Os dois últimos candidatos deverão sair juntos e assinar a Ata de Aplicação de Provas. 
 

� Não será permitido sair levando o caderno de provas, devendo o candidato assiná-lo no 
campo abaixo. 

 
� Boa sorte! 

 
 

 
Assinatura do Candidato:__________________________________________________________ 
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TEXTO DE APOIO: 
 
 
“Em 2022, Brasil será um país de alfabetizados – e nada mais 
 
Um novo mapeamento da educação no Brasil comprova que uma porcentagem ínfima de jovens 
conclui os estudos do ensino básico com os conhecimentos adequados em língua portuguesa e 
matemática. Tomando como base dados de 2013 divulgados pelo Sistema de Avaliação da Educação 
Básica (Saeb) no ano passado, o movimento civil e apartidário Todos Pela Educação, que traçou 
metas para a melhoria do ensino no país até 2022, aponta que somente 9,3% dos estudantes 
brasileiros se formaram no Ensino Médio com aprendizado adequado em matemática no período 
focado pelo estudo. O índice é superior para língua portuguesa (27,2%), mas não deixa de ser 
preocupante. Em 2011, por exemplo, os números eram de 10,3% e 29,2%, respectivamente. Se 
mantida esta tendência, o país continuará a ter no futuro jovens com níveis de compreensão e 
raciocínio lógico irrisórios para o ingresso numa boa universidade ou para o exercício pleno de uma 
profissão.” 
 
(Revista Veja on line disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/em-2022-brasil-sera-um-pais-de-
alfabetizados-e-nada-mais) Publicado em 02.07.2015 
 
 
 
 
 
 

Proposta de Redação: 
 
 
 

Com base no texto acima, redija um texto dissertativo argumentativo com no mínimo 20 e no máximo 
30 linhas quanto à questão EDUCACIONAL NO BRASIL . 
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O Caracol e a Pitanga 
 
Há dois dias o caracol galgava lentamente o 
tronco da pitangueira, subindo e parando, 
parando e subindo. Quarenta e oito horas de 
esforço tranquilo, de caminhar quase filosófico. 
De repente, enquanto ele fazia mais um 
movimento para avançar, desceu pelo tronco, 
apressadamente, no seu passo fustigado e ágil, 
uma formiga-maluca, dessas que vão e vêm 
mais rápidas que coelho em desenho animado.    
 
Parou um instantinho, olhou zombeteira o 
caracol e disse: "Volta, volta, velho! Que é que 
você vai fazer lá em cima? Não é tempo de 
pitanga". "Vou indo, vou indo"- respondeu 
calmamente o caracol. - "quando eu chegar lá 
em cima vai ser tempo de pitanga".   
 
MORAL: NO BRASIL NÃO HÁ PRESSA! 
 
1. "quando eu chegar lá em cima vai ser 
tempo de pitanga".  Segundo a afirmação 
acima:  
 
a) O caracol irá obedecer à formiga e parará; 
b) O caracol pode alcançar as pitangas se a 
formiga o ajudar; 
c) A formiga imagina que o caracol nunca 
chegará ao topo da árvore; 
d) É inviável para a formiga andar em 
velocidade semelhante ao caracol; o que gera o 
desentendimento entre ambos; 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
2. "As crianças órfãs devem ser melhor 
cuidadas." Nesta oração o tipo de sujeito é: 
 
a) Composto 
b) Indeterminado  
c) Oculto  
d) Oração sem sujeito 
e) Nenhuma das alternativas 
 
3. Indique a alternativa que contenha o 
verbo "querer" conjugado na 3ª pessoa do 
singular do futuro do presente (indicativo). 

a) Amanhã eu quero ver os cadernos 
b) Amanhã ela quer ver os cadernos 
c) Amanhã nós queremos ver os cadernos 
d) Amanhã você quer ver os cadernos 
e) Nenhuma das alternativas 
 
4. Marque a opção em que há erro na 
identificação da classe da palavra destacada.  
 
a) Júlia é uma executiva SEM parâmetros. – 
Preposição;  
b) Ricardo odeia que lhe digam O que é certo. – 
Pronome;  
c) Em tempos de mudança de ERA, é preciso 
estar atento. – Substantivo;  
d) Os homens assistem com PERPLEXIDADE à 
revolução hormonal. – Adjetivo; 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
5. No ______ da pianista ______ havia 
muitas pessoas, pois era uma ______ 
beneficente .  
 
a) Conserto - eminente – sessão;  
b) Concerto - eminente – sessão;  
c) Conserto - iminente – seção;  
d) Concerto - iminente – seção;  
e) Nenhuma das alternativas. 
 
6. “Atualmente a produção de petroquímicos 
é feita através do processamento de nafta”.  
Na frase acima, quantas palavras são 
classificadas como polissílabas?   
 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) Nenhuma das alternativas  
 
7. Os substantivos compostos couve-flor e 
caneta-tinteiro estão devidamente 
flexionados em:  
 
a) Couves-flores e caneta-tinteiros; 
b) Couves-flor e canetas-tinteiros; 
c) Couves-flores e canetas-tinteiro; 
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d) Couves-flores e caneta-tinteiros; 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
8. "Comem carne nesta casa?" Nesta oração 
o sujeito é: 
 
a) Indeterminado  
b) Simples  
c) Oculto  
d) Oração sem sujeito  
e) Nenhuma das alternativas 
 
9. Os substantivos compostos couve-flor e 
caneta-tinteiro estão devidamente 
flexionados em: 
 
a) Couves-flores e caneta-tinteiros 
b) Couves-flor e canetas-tinteiros 
c) Couves-flores e canetas-tinteiro 
d) Couves-flores e caneta-tinteiros 
e) Nenhuma das alternativas 
 
10. Indique a grafia e leitura corretas do 
seguinte numeral cardinal: 7.726, 35 . 
 
a) Sete mil, setecentos, vinte e seis reais, e 
trinta e cinco centavos; 
b) Sete mil, e setecentos e vinte e seis reais e 
trinta e cinco centavos; 
c) Sete mil, setecentos e vinte e seis reais e 
trinta e cinco centavos; 
d) Sete mil e setecentos e vinte e seis reais e 
trinta e cinco centavos; 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
11.  Qual o procedimento correto para 
excluir um único arquivo permanentemente e 
de modo a liberar espaço no computador?  
 
a) Selecionando o arquivo com o botão 
esquerdo do mouse e pressionando ALT+F4. 
b) Selecionando o arquivo com o botão direito 
do mouse e clicando em Recortar. 
c) Selecionando e arrastando o arquivo para a 
Lixeira. 
d) Selecionando o arquivo com o botão 
esquerdo do mouse e pressionando 

Shift+Delete. 
e) Selecionando o arquivo com o botão direito 
do mouse e clicando em Excluir. 
 
12. Assinale a alternativa que contém as 
fórmulas utilizadas nas células “A5” e “B5” 
da planilha abaixo? 
 

 
 

a) MÉDIA(A1:A4) , B1^(1/2)*B4 
b) SOMA(A1:A4)/4 ,  $B$1^(1/2)*B4 
c) =MÉDIA(A1:A4) , =$B$1^(1/2)*B4 
d) =MÉDIA(A1:A4) , =SOMA(B1:B4) ^(1/2)*B4 
e) = MÉDIA(A1:A4) , = (B1:B4)*B4 
 
13. Considere as afirmativas: 
 
I. Para localizar uma palavra em uma página 
aberta no Internet Explorer, após “clicar” com o 
mouse dentro da página e pressiona as teclas 
Ctrl+F. 
II. São exemplo de navegadores web: Mozilla 
Firefox,Google Chrome, Internet Explore, Safari, 
Opera, Netscape Browser.  

III. Sempre que um usuário clicar no botão 
Atualizar (F5) na janela do MS Internet Explorer 
será carregada a página inicial.  
 
Em relação à navegadores web, somente 
esta correto a alternativa: 
 
a) I, II e III 
b) Apenas I e II 
c) Apenas I e III 
d) Apenas II 
e) Nenhuma das alternativas 
 
14. Qual atalho no teclado, em sua 
respectiva ordem, é utilizado para copiar, 
recortar e colar um arquivo? 
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a) Ctrl+X, Ctrl+D e Ctrl+V 
b) Ctrl+I, Ctrl+C e Ctrl+B 
c) Ctrl+X, Ctrl+R e Ctrl+C 
d) Ctrl+C, Ctrl+X e Ctrl+V 
e) Ctrl+A, Ctrl+B e Ctrl+V 
 
15. Em sua respectiva ordem, qual a 
extensão de um:  
 
I - Arquivo do Word. 
II - Arquivo do Excel 
  
a) I - .doc, II - .xls 
b) I - .doc, II - .ppt 
c) I - .word, II - .xml 
d) I - .txt, II - .xls  
e) I - .xls, II - .doc 
 
16. Dentre as principais características da 
reportagem como gênero jornalístico, 
destaca-se: 
 
a) A predominância da forma descritiva. 
b) Humanização do relato. 
c) A iminência do fato. 
d) A necessidade de ser veiculada na mídia 
impressa. 
e) Sublimação das impressões pessoais. 
 
17. “Pior chuva dos últimos cinco anos 
causa inundações em São Paulo. Dois 
deslizamentos de terra foram registrados 
nas últimas três horas. Principais vias de 
acesso aos bairros da região central estão 
bloqueadas.” Qual categoria de lead o trecho 
acima é classificado? 
 
a) Lead com citação direta 
b) Lead com citação indireta 
c) Lead pessoal 
d) Lead simples 
e) Lead composto 
 
18. A clareza e a objetividade são 
características essenciais em todos os 
estilos de textos jornalísticos. Porém, devido 
à instantaneidade do veículo rádio, algumas 

recomendações são especificas para o texto 
radiofônico. Marque a alternativa que 
corresponde essas recomendações . 
 
a) Siglas conhecidas precisam ser 
desdobradas; utilizar gírias; repetir diversas 
vezes as mesmas palavras. 
b) Utilizar aspas, valorizar palavras em 
gerúndio; a forma de tratamento deve vir depois 
do nome. 
c) Evitar escrever números por extenso; sempre 
arredondar números; Nunca utilizar 
porcentagem. 
d) Utilizar artigos antes de nomes próprios; 
utilizar frases longas; 
e) O texto pode ser corrido ou manchetado; 
começar com o lead; palavras que precisam ser 
ditas com ênfase devem ser sublinhadas ou 
escritas em negrito. 
 
19. O termo suíte na linguagem jornalística 
se refere à: 
 
a) Nova redação que consiste em dar 
tratamento diferente à notícia. 
b) Fato que os jornalistas sabem que vai 
ocorrer. 
c) Fato principal de uma notícia. 
d) Sequência que se dá a um assunto, nas 
edições subseqüentes do jornal, quando a 
matéria é quente e continua a despertar o 
interesse do leitor. 
e) Resumo de um assunto quente. 
 
20.  Uma vez o release pronto, o assessor 
deve encaminhá-lo à mídia. Neste momento, 
o profissional deve adotar as seguintes 
orientações, exceto: 
 
a) Selecionar os tipos de veículos que irão 
receber o material. 
b) Definir para quem mandar o material na 
redação. 
c) Enviar o mesmo material para vários 
profissionais da mesma editoria. 
d) Verificar se o mailing list está atualizado 
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e) Avaliar a necessidade de contato telefônico 
para instigar o interesse dos veículos pelo 
material e, caso seja positivo, fazê-lo. 
 
21.  Narração gravada na reportagem de um 
telejornal, utilizada para cobrir imagens. 
Geralmente, obtém informações que a 
sonora não deu. É o complemento para que 
todas as informações sejam passadas. O 
repórter não aparece no vídeo. A qual 
recurso jornalístico se refere as informações 
descritas na questão: 
 
a) Escalada 
b) Nota pelada 
c) Off 
d) Passagem 
e) Stand-up 
 
22.  Qual elemento da notícia foi valorizado 
no fragmento a seguir? 
“Por haver encontrado apenas uma cédula 
de dez reais na carteira de João Francisco, 
autônomo, residente à rua Amélia,400, a 
quem assaltara,o Bandido da Lanterna 
Vermelha o matou com três tiros de revólver, 
ontem, às 16 horas, na esquina das ruas 
Tocantins e Amazonas.” 
 
a) “Onde” 
b) “Como”? 
c) “Quem”? 
d) “Quando”? 
e) “Por que”? 
 
23. Quais das características a seguir 
compõem um jornal mural em uma 
instituição? 
 
a) Publicação com conteúdo essencialmente 
informativo, com periodicidade regular, pouca 
variedade temática, tendo entre uma e seis 
páginas. 
b) Publicação com conteúdo informativo, 
interpretativo, opinativo e de entretenimento 
com periodicidade regular e número mínimo de 
quatro páginas. 

c) Publicação com resultados da empresa e 
conteúdo editorial 
d) Publicação interna, com periodicidade regular 
e conteúdo informativo/educativo, devendo 
contemplar temas como recursos humanos, 
qualidade, segurança, saúde, cultura e outros.  
e) Publicação institucional voltada a 
consumidores, distribuidores, fornecedores, 
governo, imprensa, entidades de classes e 
comunidades. 
 
24.  Ao escrever um texto para a Web, o 
redator deve levar em consideração as 
características do webjornalismo. Qual 
alternativa a baixo não corresponde às essas 
características? 
 
a) Interatividade 
b) Personalização 
c) Alcance 
d) Instantaneidade 
e) Memória 
 
25. Para sedimentar parcerias sadias entre 
assessoria de comunicação e imprensa, o 
profissional não deve: 
 
a) Fazer contato com a imprensa somente em 
caso de matérias factuais.  
b) Fornecer informações verdadeiras. 
c) Reunir-se frequentemente com editores e 
repórteres. 
d) Enfatizar o interesse público nos temas e 
conteúdos que fornece à imprensa 
e) Apresentar porta-vozes e fontes. 
 
26.  Clipping, press-release, press-kit  e 
plublieditorial são, respectivamente, 
 
a) Coleção de material impresso, rádio ou TV 
com notícias sobre determinado assunto, 
empresa, pessoa ou marca; texto com 
informações para a imprensa; conjunto de 
informações, textos, ilustrações, fotografias e 
até amostras do produto entregues à imprensa 
nos trabalhos de relações públicas e assessoria 
de imprensa; expressão que designa os 
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anúncios feitos na forma de matérias editoriais 
em qualquer mídia. 
b) ferramenta de comunicação de marketing 
utilizada no ponto de venda e em espaços 
editoriais (TV, mídia impressa, etc.); resumo de 
uma matéria; sinônimo de mídia mix; 
mensuração de resultados. 
c) artigos científicos publicados em relatórios 
anuais; texto característico de um plublieditorial; 
mensagem publicitária ou de marketing direto 
enviada pelo correio ou portadores; conjunto 
das atividades empresariais destinadas à 
descoberta, conquista, manutenção e expansão 
de mercados para as empresas e suas marcas. 
d) artigos políticos publicados em revistas; 
artigo escrito por um editorialista; prova de artes 
gráficas feita eletronicamente, muitas vezes no 
próprio equipamento de editoração eletrônica; 
estilo de produção de comerciais, que já foi 
muito importante, mas vem sendo cada vez 
menos utilizado. 
e) artigos publicados em jornais; artigo escrito 
por colaboradores; impressão em pequena 
escala de anúncio publicado em jornal ou 
revista; recurso técnico do videoteipe que 
permite sobrepor uma imagem a outra imagem 
de fundo. 
 
27.  Pequeno texto de chamada para a 
matéria principal. É um subtítulo de três a 
cinco linhas de composição, que admite o 
uso vírgula, ponto-e-vírgula e dois-pontos. O 
ponto final deve ser descartado. Sintetiza os 
pontos principais de um texto mais longo.  
A definição acima se refere à: 
 
a) Manchete 
b) Chapéu 
c) Antetítulo 
d) Legenda 
e) Olho 
 
28.  Para um Plano de Comunicação eficaz, 
é preciso seguir algumas etapas. Qual das 
alternativas expressa a sequência de 
planejamento recomendada por Kotler e 
Keller? 

a) Inicialmente selecionar os canais de 
comunicação, em seguida justificar a 
importância do plano, e seguir demais etapas. 
b) Inicialmente identificar a metodologia do 
plano, em seguida identificar o público-alvo, e 
seguir demais etapas. 
c) Inicialmente definir orçamento para execução 
do plano, em seguida, definir objetivo da 
imagem institucional, e seguir demais etapas. 
d) Inicialmente identificar o público-alvo, em 
seguida, determinar objetivos e estratégia de 
mensagem, e seguir demais etapas. 
e) Inicialmente selecionar os canais de 
comunicação, em seguida identificar o público-
alvo, e seguir demais etapas. 
 
29. “Notícia” ampliada. Traz informações 
apuradas em mais de uma fonte de 
informação, abordando diversos ângulos do 
assunto.  
A definição acima de se refere à: 
 
a) Resenha Crítica 
b) Reportagem 
c) Notícia ampliada 
d) Editorial 
e) Artigo 
 
30. Executivos, políticos, empresários ou 
autoridades devem saber se comportar 
diante dos veículos de comunicação para 
que suas entrevistas tenham melhor 
rendimento e possam passar credibilidade 
para os jornalistas. Que mecanismo é usado 
para obter esses resultados? 
 
a) Media training 
b) Exercícios de imagem 
c) Princípios de postura 
d) Media process 
e) Marketing político 


