Câmara Municipal de Leme-SP

LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 04
A situação fiscal dos Estados é mais
delicada do que seus próprios governos
faziam parecer. Dados divulgados nesta
quinta-feira, 20, pelo Tesouro Nacional
revelam que o rombo da Previdência estadual
é na verdade R$ 18 bilhões maior do que o
informado pelos governos regionais. Eles
estão descumprindo limites previstos pela Lei
de Responsabilidade Fiscal (LRF) para gastos
com pessoal. Em meio a esse quadro, o
Tesouro rebaixou as notas de classificação de
10 Estados, e agora apenas 14 unidades da
federação estão aptas a receber garantias da
União para novos empréstimos.
O boletim do Ministério da Fazenda
evidencia a “maquiagem” feita pelos
governos estaduais em suas contas. No caso
da Previdência, os Estados declararam um
custo de R$ 59,119 bilhões no ano passado.
Mas a metodologia do Programa de
Reestruturação e Ajuste Fiscal (PAF),
calculado pelo Tesouro e que utiliza
informações de execução orçamentária dos
Estados, aponta um déficit maior, de R$
77,072 bilhões em 2015.
Mais da metade dessa diferença - R$
10 bilhões - foi encontrada nas contas do Rio,
Estado que está em moratória e que entre
2009 e 2015 aumentou em 70% as despesas
com pessoal, das quais mais da metade com o
pagamento dos servidores inativos. O Rio
informou que o déficit da Previdência dos
seus servidores no ano passado foi de apenas
R$ 542,09 milhões, mas o Tesouro detectou
um rombo de R$ 10,84 bilhões.
Além do Rio, as maiores diferenças
foram encontradas nas contas dos Estados que
enfrentam maiores dificuldades financeiras,
como Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O
governo mineiro apresentou um déficit de R$
10,06 bilhões, mas para o Tesouro é de R$
13,90 bilhões. Já o governo gaúcho informou
que seu déficit era de R$ 7,59 bilhões, ante
um rombo de R$ 8,97 bilhões encontrado
pelos técnicos do Tesouro. Em Goiás, a
diferença chega a quase R$ 500 milhões.
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O boletim ainda mostra que oito
Estados estão fora dos limites da LRF para
pagamento de despesas com pessoal pelo
critério do Tesouro - a lei prevê um máximo
de 60% da Receita Corrente Líquida (RCL).
Pelo critério dos próprios governos estaduais,
apenas dois estariam desenquadrados.
A situação do Rio é uma das que
chamam a atenção. O Estado aponta que suas
despesas com pessoal estão em 41,77% da
RCL, ou seja, bem abaixo do porcentual
estabelecido pela lei. Mas o quadro detectado
pelos técnicos do Tesouro mostra que a
relação já chega a 62,84%. Já o governo de
Minas Gerais, que tem a maior parcela
comprometida com pessoal (78%) segundo o
Tesouro, alega, no entanto, que essa despesa
responde por apenas 57,33%.
A discrepância acontece porque
muitos
Estados
criam
exceções
à
classificação, abrindo brechas para que o
número apresentado seja mais benigno.
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,alivio-comrenegociacao-da-divida-dos-estados-deve-ser-temporario-diztesouro,10000083329 - Acessado em 21/10/2016

1) Qual o Estado responsável por mais da
metade da diferença de R$ 18 bilhões,
verificada pelo Tesouro Nacional no rombo
da Previdência Estadual?
(A) São Paulo.
(B) Rio de Janeiro.
(C) Rio Grande do Sul.
(D) Minas Gerais.
2) Analisando o texto, com qual despesa os
governos estaduais estão ultrapassando os
limites
definidos
pela
Lei
de
Responsabilidade Fiscal?
(A) Despesa com saúde.
(B) Despesa com educação.
(C) Despesa com saneamento.
(D) Despesa com pessoal.
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3) O que poderá acontecer com os Estados
que tiveram suas notas de classificação
rebaixadas pelo Tesouro Nacional?
(A) Não receberão garantias para novos
empréstimos.

7) Assinale a alternativa correta:
(A) Ele é um mal pai.
(B) Ele está de mau humor.
(C) Ele é um mal caráter.
(D) Ele está trabalhando mau.

(B) Receber novos empréstimos.
(C) Emprestarem dinheiro para o Tesouro
Nacional.
(D) Não poderão pagar as despesas.
4) No segundo parágrafo do texto, podemos
substituir a palavra entre aspas por qual
palavra abaixo sem alterar o sentido do texto?

8) Nos exemplos abaixo, identifique o uso do
porquê:
I. Revelou o porquê do seu gesto.
II. Não sei o porquê de sua atitude tão
grosseira.

(A) Alteração

(A) Trata-se de causa e explicação.

(B) Verdade
(C) Realidade

(B) Substantivo usado como sinônimo de
motivo/ razão.

(D) Contagem

(C) Usado antes de sinal de pontuação.
(D) Usado no início de frases interrogativas.

5) Qual das alternativas não apresenta verbos
de ligação?
9) Qual alternativa completa corretamente as
lacunas nas frases:

(A) Ficar, continuar.
(B) Estar, andar.
(C) Parecer, permanecer.

I. ... muito tempo, corri aqui.

(D) Caminhar, partir.

II. Só nos veremos daqui ... um mês.
III. Não nos vemos ... um mês.

6) Sobre a seleção de substantivos
relacionados abaixo, assinale a alternativa
correta quanto sua classificação:

IV. Estamos ... dez metros do parque.

I. Limão.

(B) há, a, a, a

II. Homem.

(C) há, a, há, a

III. Brasil.

(D) a, há, a, há

(A) a, há, a, a

IV. Vida.
V. Enxame.

10) Em qual alternativa todos os verbos estão
no Pretérito Imperfeito do Subjuntivo?

(A) Todos são substantivos compostos.
(B) Substantivos: comum, próprio, simples,
composto e derivado.
(C) Substantivos: primitivo, comum, próprio,
abstrato e coletivo.
(D) Substantivos: simples,
concreto, coletivo e derivado.
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(A) Fosse, fores, formos, fosseis.
(B) Formos, forem, for, forem.
(C) Fosse, fossem, fôssemos, fosses.
(D) For, fossem, formos, fôssemos.

composto,

Página 2 de 7

Câmara Municipal de Leme-SP

METROCAPITAL Soluções

(C) 57, 65 e 120

15) Regina trabalha como servidora pública
em uma Prefeitura, sua função atualmente
consiste em atualizar os carnês de IPTU
quando alguma parcela foi atrasada pelo
contribuinte. Ao realizar seu trabalho Regina
atualizou uma prestação de R$ 225,00 com
multa de 2% por atraso mais juros de 1% pro
rata, o atraso total foi de 20 dias.
Considerando as informações acima qual o
valor total da prestação atualizada:

(D) 48, 60 e 72

(A) R$ 231,00

MATEMÁTICA
11) Três números somados totalizam 180.
Sabendo que eles são proporcionais aos
números 4, 5 e 6. Quais seriam estes
números?
(A) 32, 45 e 103
(B) 32, 60 e 89

(B) R$ 231,75
12) Qual algarismo deve substituir a letra A,
no número 546.A20, para que esse número
seja divisível por 3?

(C) R$ 231,03
(D) R$ 229,50

(A) 0, 2 ou 5
(B) 2, 3 ou 8

INFORMÁTICA

(C) 5, 6 ou 9
(D) 1, 4 ou 7
13) 45 operários realizam a construção de
uma obra em 16 dias, quantos operários serão
necessários para realizar a mesma obra em 12
dias?
(A) 56 operários.

16) Os navegadores de internet são softwares
desenvolvidos para apresentar o conteúdo de
websites de maneira amigável, não sendo
necessário nenhum conhecimento técnico
para sua utilização. Selecione abaixo o
software que não representa um navegador de
internet:

(B) 60 operários.

(A) Internet Explorer.

(C) 62 operários.

(B) Mozilla Firefox.

(D) 70 operários.
(C) Sun Solaris.
14) José verificou que o valor da multa que
veio era de R$ 85,13 e passou para seu filho
Giovane realizar o pagamento, pois Giovane
estava com o veículo no momento da multa.
Giovane ao analisar a cobrança verificou que
era possível economizar se a multa fosse paga
até a data do seu vencimento. Giovane pagou
a multa antecipadamente e obteve um
desconto de R$ 17,02. Qual foi a porcentagem
economizada por Giovane considerando o
valor inicial da multa?
(A) 15%
(B) 20%
(C) 17%

(D) Google Chrome.
17) Utilizando o Microsoft Excel 2010,
desejamos utilizar uma fórmula condicional
que o valor retornado seja verdadeiro ou
falso. Qual fórmula abaixo deve ser utilizada:
(A) =SOMA
(B) =CONT.SE
(C) =SE
(D) =SOMASE

(D) 25%

Assessor de Imprensa
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18) Assinale a alternativa correta que
apresenta a função da sequência de atalho
padrão aplicada a um novo documento do
Microsoft Word 2010, contendo texto simples
segundo a sequência abaixo:
CTRL + T, CTRL + J e CTRL + B
(A) Aplicação de alinhamento justificado no
parágrafo selecionado.
(B) Seleção de todo o texto do documento,
aplicação de alinhamento à esquerda e
aplicação de negrito.

METROCAPITAL Soluções

20) Utilizando o Microsoft Power Point 2010
desejamos fazer uma apresentação com vários
slides, para adicionar os slides em branco,
qual sequência de comandos deve ser seguida:
(A) Clicar em Arquivo e em seguida clicar em
Novo Slide.
(B) Na seção Slides da aba Página Inicial,
clicar em Layout, em seguida clicar em
Inserir Novo Slide.
(C) Na aba Inserir, clicar em Novo Slide e
escolher o modelo do slide.

(C) Seleção de todo o texto do documento,
aplicação de alinhamento justificado e Salvar
como.

(D) Na aba Slides, clicar em Novo Slide.

(D) Aplicação de tachado, alinhamento de
parágrafo justificado e salvar documento.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

19) A respeito de internet e intranet, assinale a
opção incorreta.

21) Do conjunto de Teorias da Comunicação,
identifique aquela que estuda o papel da mídia
na sociedade e não somente seus efeitos:
(A) Teoria Culturológica

(A) O provedor é a empresa que fornece
acesso aos usuários na Internet, através de
recursos de hardware (exemplo servidores e
roteadores) e software (exemplo páginas,
links e e-mail).
(B) A intranet é uma rede de computadores
privada que assenta sobre a suíte de
protocolos da Internet, porém, de uso
exclusivo de um determinado local, como, por
exemplo, a rede de uma empresa, que só pode
ser acessada por seus usuários ou
colaboradores internos.
(C) Domínio é um nome que serve para
localizar e identificar conjuntos de
computadores na internet. O nome de domínio
foi concebido com o objetivo de facilitar a
memorização dos endereços de computadores
na Internet. Sem ele, teríamos que memorizar
uma sequência grande de números.
(D) A World Wide Web, também conhecida
como Web e WWW, é um sistema de arquivo
de imagens que são interligados e executados
na Internet.
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(B) Teoria Empírica de Campo (ou Teoria de
Efeitos Limitados)
(C) Teoria da Influência Seletiva
(D) Teoria Funcionalista
22) A Teoria Funcionalista determina que os
meios de comunicação contribuem para o
equilíbrio social, mas também podem
submeter a sociedade a um estado de
conformismo. O nome deste fenômeno é:
(A) Função midiática, que é quando o
indivíduo detém o controle sobre o que é
veiculado
(B) Disfunção midiática, em que o excesso de
informação aproxima o indivíduo da mídia.
(C) Disfunção narcotizante, quando o excesso
de informação torna as pessoas menos críticas
(D) Função narcotizante, cujo objetivo do
Estado é manter o indivíduo paralisado de
maneira a não agir socialmente
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23) Proposta pelos pensadores da Escola de
Frankfurt, a Teoria Crítica tem como base o
seguinte conceito:
(A) Marxismo

METROCAPITAL Soluções

27) As perguntas “quem?”, “diz o quê?”,
“para quem?”, “em que canal?”, “com que
efeito?" fazem parte de um dos primeiros
esquemas apresentados nos estudos das
teorias da comunicação. Seu nome é:

(B) Exibicionismo
(C) Consumismo

(A) Lead

(D) Capitalismo

(B) Pirâmide invertida

24) Em 1977 foi proposta uma teoria baseada
em um modelo de opinião pública que tem
como ideia central o fato de que a opinião de
um indivíduo é omitida quando esta é
conflitante com a opinião dominante. Seu
nome é:
(A) Teoria da Espiral do Silêncio
(B) Teoria Hipodérmica
(C) Teoria do Agendamento
(D) Teoria da Persuasão
25) Com relação ao conceito de pirâmide
invertida, é correto afirmar que:

(C) Modelo de Noelle-Neumann
(D) Modelo de Laswell
28) Criada durante a ditadura militar, sob a
vigência da Constituição Federal de 1967, a
lei nº 5.250 foi declarada inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 30
de abril de 2009. O julgamento excluiu a
necessidade de título de bacharel para a
prática da profissão. Essa lei era conhecida
como:
(A) Lei da Imprensa
(B) Lei da Comunicação

(A) Esse modelo determina quais assuntos
podem ser publicados

(C) Lei da Mídia Livre

(B) É quando a notícia se estrutura a partir da
ordem cronológica dos acontecimentos

(D) Lei da Liberdade de Expressão

(C) É quando a notícia é apresentada de trás
para frente

29) Identifique abaixo qual instrumento fixa
normas e regula a atuação do jornalista
profissional no Brasil:

(D) É quando a história vai direto a que
consequências algo levou

(A) Liberdade de imprensa
26) Considerando o conceito de agenda
setting, sinalize a informação correta:

(B) Sindicato dos jornalistas

(A) As notícias divulgadas são um espelho da
sociedade.

(C) Lei da Comunicação Brasileira
(D) Código de Ética

(B) Sociedade e mídia decidem juntas o que
será divulgado.
(C) A mídia programa quais notícias serão
divulgadas, norteando as conversas
(D) A opinião pública é responsável por
direcionar as notícias veiculadas.
Assessor de Imprensa
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30) Com relação ao Código de Ética dos
Jornalistas Brasileiros, assinale a questão
incorreta:
(A) O exercício da profissão de jornalista é
uma atividade de natureza social e de
finalidade pública, subordinado ao Código de
ética.
(B) Aceitar oferta de trabalho remunerado em
desacordo com o piso salarial da categoria.
(C) É dever do jornalista lutar pela liberdade
de pensamento e expressão.
(D) Em todos os seus direitos e
responsabilidades, o jornalista terá apoio e
respaldo de entidades representativas da
categoria.
31) Reformulado em 2007, o Código de Ética
dos Jornalistas Brasileiros recebeu um adendo
chamado de “cláusula de consciência”, que
permite ao jornalista se recusar a:
(A) Executar quaisquer tarefas que estejam
em desacordo com os princípios do Código de
Ética.
(B) Executar matérias cujo caráter seja
estritamente publicitário e /ou promocional.

METROCAPITAL Soluções

Está(ão) incorreta(s) a(s) afirmativas(s):
(A) I e II
(B) III e IV
(C) I, II e III
(D) somente a IV
33) Pierre Lévy é reconhecidamente um dos
pensadores mais importantes no campo da
informação, cibercultura, internet e novas
mídias. Assinale a opção que corresponde ao
pensamento deste autor:
(A) O autor acredita que por mais
democrática que seja a comunicação em
tempos de internet, nem todos estão aptos a
categorizar, avaliar e navegar pela informação
na rede.
(B) Para Lévy, a internet é um instrumento
importante para a comunicação, mas não
agrega para o desenvolvimento social.
(C) O filósofo define que “desinteligência
cibernética” é quando as inteligências
individuais deixam de ser somadas e
compartilhadas pela sociedade.

(D) Dar o direito de resposta.

(D) Lévy acredita que a cibercultura reflete a
“universalidade sem totalidade”; é universal
porque promove a interconexão generalizada,
mas dissolve a totalidade por comportar a
diversidade dos sentidos.

32) O Código de Ética dos Jornalistas
estabelece que:

34) Com relação à prática de crossmedia,
assinale a alternativa correta:

I. O jornalista tem o direito de impedir a
manifestação de opiniões divergentes ou o
livre debate das ideias.

(A) É quando a mensagem não precisa do
engajamento do público.

(C) Redigir textos cujas fontes não tenham
sido escolhidas por ele.

II. O profissional pode se recusar a defender
os princípios expressos na Declaração
Universal dos Direitos Humanos.
III. O jornalista é o único responsável por
todas as matérias que assina, mesmo quando
alterada por terceiros.

(B) É quando diversos meios são integrados
para contar uma mesma história.
(C) É quando a mensagem tem um objetivo
de comunicação de pouco interesse.
(D) É quando a mesma mensagem é replicada
em diferentes canais.

IV. É dever do jornalista respeitar o direito à
intimidade, à privacidade, à honra e à imagem
do cidadão.

Assessor de Imprensa
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35) O primeiro passo para a produção de uma
matéria jornalística é reunir o máximo de
informações como foco, dia e horário da
entrevista, fontes consultadas, etc. O nome
dessa orientação é:

39) Sinalize a alternativa que denomina a
concentração de jornalistas de diferentes
veículos para ouvir o depoimento de uma
fonte:

(A) Pauta

(B) Entrevista temática

(B) Infográfico

(C) Entrevista em grupo

(C) Layout

(D) Entrevista coletiva

(A) Entrevista exclusiva

(D) Q&A
36) O termo “imprensa” surgiu no século XVI
e deriva de “prensa móvel”, processo gráfico
aperfeiçoado por:

40) Na linguagem
significa:

jornalística,

“suíte”

(A) Sequência de um assunto já publicado,
com informações atualizadas.

(A) Théophraste Renaudot

(B) Fotolegenda.

(B) Nathaniel Butler

(C) Principal assunto publicado na edição.

(C) Johannes Gutemberg
(D) Ta King Pao

(D) Justificativa da manchete na capa do
jornal.

37) O cientista e inventor italiano Guglielmo
Marconi foi o primeiro a transmitir sinais por
vias de rádio, mas um brasileiro foi o
responsável pela primeira transmissão de som
e sinais telegráficos sem fio por meio de
ondas eletromagnéticas (o que daria origem
ao rádio e ao telefone). Seu nome é:
(A) Heinrich Hertz
(B) Ademar Casé
(C) Augusto Righi
(D) Padre Roberto Landell de Moura
38) Depois que a matéria é pensada,
produzida e editada, um editor que queira
incluir informações extras ao conteúdo, que
ficariam mais claras em uma linguagem
gráfica, pode optar por apresentar esses dados
na forma de um (uma):
(A) Ilustração
(B) Resenha
(C) Layout
(D) Infográfico
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