
 

 

 

 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 037/DDPP/2009 e 086/DDPP/2009   

CARGO: RELAÇÕES PÚBLICAS 
 
 

Atenção: NÃO ABRA este caderno antes do início da prova. 
O tempo total concedido para resolução da prova é de 3 (três) horas, incluindo o tempo 

destinado ao preenchimento do cartão-resposta. 
 
 

I N S T R U Ç Õ E S 
 

Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu e 
transcreva-os nos campos abaixo. Transcreva também os números correspondentes ao local, setor, 
grupo e ordem. Assine no local indicado. 

Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões, no total de 40 
(quarenta), está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique 
imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.   

Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas (de “A” a “E”), das quais apenas 1 
(uma) é correta. 

A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 
fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas do caderno 
de prova. 

Examine o cartão-resposta e veja se há marcações indevidas no campo destinado às suas 
respostas. Se houver, reclame imediatamente. 

Transcreva com caneta esferográfica de tinta preta (preferencialmente) ou azul as respostas 
para o cartão-resposta, que será o único documento válido para efeito de correção. Em nenhuma 
hipótese haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou qualquer dano 
causado pelo candidato. 

Questões em branco ou que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras não serão 
consideradas. 

Não será permitida, sob pena de eliminação: comunicação entre candidatos, empréstimo entre 
candidatos, consulta a material didático-pedagógico, porte/uso de calculadoras, relógio de qualquer 
modelo, telefone celular, bip, telemensagem ou qualquer tipo de aparelho eletrônico (mesmo 
desligado). 

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova e o cartão-resposta. Você só poderá se 
retirar definitivamente do grupo de realização da prova a partir das 16h 30min (horário oficial de 
Brasília). 

Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última folha, o 
qual poderá ser destacado e levado com você. 

 
___________________________________________ 
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Texto 1 

 
Psicanálise é linguagem 

 
            A linguagem está tão presente em cada um de nós que, muitas vezes, a consideramos 
um instrumento. Quem a usa com maestria é admirado. São autores que, com a linguagem, 
emocionam em obras da literatura, teatro, poesia e cinema. Mas, quando há uma dúvida, e 
uma palavra é incompreendida, a leitura se interrompe para a busca de um significado. 
            O ser humano, habituado com a linguagem, seja qualquer uma das tantas línguas, 
procura verdades expressas nas declarações que faz sobre si mesmo e o mundo.  
            A palavra também serve como bálsamo para a dor, seja no riso quando se diz algo 
espirituoso, seja no acolhimento ao ouvir sobre o sofrimento do outro. 
            A palavra abriga a diversidade linguística. A imagem bíblica da Torre de Babel, um 
prenúncio das muitas línguas que seriam criadas no mundo hoje globalizado, só errou num 
ponto. De algum modo, os homens se fazem entender, não importa onde nasceram ou vivem. 
            Os seres humanos estão habituados a cantarolar, pedir socorro, demandar, ordenar e 
espantar-se quando falas inusitadas lhes escapam. Fantasias, enganos, mentiras e verdades. 
Há um momento em que o ser acredita ser verdade o que diz, e se julga senhor do 
instrumento, como um pincel, um lápis, um formão, uma arma, um espelho. 
 
Verdades construídas 
            Imersos na linguagem, não percebemos que ela constitui o universo ao nosso redor, a 
comunicação, o onírico e o real, que nomeia o que nos rodeia. É senhora de tudo: ordena o 
pensamento, o devaneio, o projeto e a imaginação. 
            O nome, próprio, é um pedacinho de linguagem, na cadeia da linguagem. Acreditar 
que simplesmente somos os senhores da linguagem é uma ilusão que o ser humano nutre. Eu 
domino a linguagem e vou até fazer um curso de oratória para fascinar o mundo. Eu percebo 
que falo a alguém apenas o que pretendo. Eu percebo que a camuflagem e o engodo são 
atributos que manejo. Eu, assim, imagino que nada escapa se eu não quiser. 
            Sigmund Freud é o médico que, ainda no final do século 19, ousou tratar, por meio da 
linguagem, o sofrimento histérico, fóbico, obsessivo, depressivo. Ousadia vitoriosa. Aplicar a 
linguagem por meio da psicanálise é uma faceta de sua obra que seria resgatada por, dentre 
outros, Jacques Lacan. 
            Cruzamos o século 20 e entramos no século 21 ouvindo o anúncio da morte anunciada 
da psicanálise. E, mesmo assim, essa forma de psicoterapia permanece no campo das 
terapêuticas. Certamente, essa permanência é devida, entre outras referências, à maneira 
como os psicanalistas demonstram que a linguagem, não obstante os labirintos que se 
constroem com ela, transporta pelo menos um pedacinho de verdade. 
            Não a verdade da religião, não a verdade referencial, mas o pedacinho da verdade que 
cada um carrega no coração do seu ser. 
 
(MAZZEI, D. Psicanálise é linguagem. Língua Portuguesa, São Paulo, ano 2, edição 5, p. 8, maio 
2007. Especial Psicanálise & Linguagem.) 
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01) De acordo com o texto 1, é CORRETO afirmar que:  

A(  ) quanto mais proficiente o falante, mais apto estará a controlar a manifestação do conteúdo que 
revela seu mundo interior. 

B(  ) o sucesso no tratamento do sofrimento psíquico é obtido por meio do lógico estabelecimento de 
relações entre as palavras. 

C(  ) muito da permanência da psicanálise na terapia contemporânea se deve ao fato de a linguagem 
conter algo da verdade que há em nós. 

D(  ) o ponto de vista do autor do texto é de que o ser humano domina a linguagem, e não o 
contrário. 

E(  ) os labirintos que a língua cria se constituem na razão pela qual se cumprirá, no século 21, a 
anunciada morte da psicanálise. 

 
 

02) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação ao texto 1. 

(  )  O erro mencionado em relação à imagem bíblica da Torre de Babel refere-se ao fato de que, 
apesar da diversidade linguística, os homens, de algum modo, se comunicam. 

(  )  A linguagem, por causa dos labirintos que se constroem com ela, transporta pelo menos um 
pedacinho de verdade. 

(  )  Aplicar a linguagem por meio da psicanálise é uma faceta da obra do pioneiro nessa área: 
Jacques Lacan. 

(  )  O texto coloca em contraste duas ideias acerca da relação entre o homem e a linguagem: ora ele 
a maneja como um instrumento, ora ela o influencia. 

(  )  “Verdades construídas” (linha 17), a que se refere o texto, retoma a ideia da metáfora da Torre 
de Babel (linha 9). 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

A(  ) F – F – F – V – V  
B(  ) F – V – V – F – F  
C(  ) V – F – F – V – V  
D(  ) V – V – V – F – F  
E(  ) V – F – F – V – F  
 
 

03) Analise as ocorrências da palavra que nos períodos abaixo. 

I.  A linguagem está tão presente em cada um de nós que, muitas vezes, a consideramos um 
instrumento. (linhas 1-2) 

II.  O ser humano, habituado com a linguagem, seja qualquer uma das tantas línguas, procura 
verdades expressas nas declarações que faz sobre si mesmo e o mundo. (linhas 5-6) 

III.  Acreditar que simplesmente somos os senhores da linguagem é uma ilusão que o ser humano 
nutre. (linhas 21-22) 

IV.  Sigmund Freud é o médico que, ainda no final do século 19, ousou tratar, por meio da linguagem, 
o sofrimento histérico, fóbico, obsessivo, depressivo. (linhas 26-27) 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(  ) “Que” é conjunção em I e na primeira ocorrência de III. 
B(  ) “Que” é pronome relativo em I, II e IV. 
C(  ) Em I, II e IV, não há vírgula antes de “que” porque se trata de orações adjetivas restritivas. 
D(  ) Em III, “que” é pronome relativo na primeira ocorrência e conjunção integrante na segunda 

ocorrência. 
E(  ) A colocação de vírgula antes de “que” em II e na segunda ocorrência de III é facultativa, uma 

vez que não altera o sentido da frase. 
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04) De acordo com o texto 1, é CORRETO afirmar que: 
 
A(  ) a locução “não obstante” (linha 33) pode ser substituída, sem prejuízo do sentido, por “em 

detrimento de”. 

B(  ) o pronome “lhes” (linha 13) refere-se a “falas inusitadas” (linha 13). 

C(  ) não há relação semântica entre “somos os senhores da linguagem” (linha 22) e “o ser humano” 
(linha 22), uma vez que este é singular e aquele é plural. 

D(  ) o substantivo “bálsamo” (linha 7) foi usado em sentido conotativo. 

E(  ) no trecho “[...] não obstante os labirintos que se constroem com ela [...]”, (linhas 33-34) a 
próclise é opcional. 

 
 
 

05) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação às palavras 
sublinhadas no excerto do texto 1. 

 
“Mas, quando há uma dúvida, e uma palavra é incompreendida, a leitura se interrompe para a 
busca de um significado” (linhas 3-4). 

 
(  )  de um significado é complemento verbal da palavra busca. 

(  )  quando é conjunção que introduz oração subordinada com ideia de tempo. 

(  )  para é preposição que traz ideia de finalidade. 

(  )  a é preposição que determina a palavra leitura. 

(  )  a vírgula após a palavra incompreendida marca o deslocamento de oração adverbial. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 
A(  ) F – F – F – V – V  

B(  ) F – V – V – F – V  

C(  ) F – V – V – F – F  

D(  ) V – F – F – V – F  

E(  ) V – F – V – F – V  
  
 
 

06) Entre os pares de frases extraídas do texto 1, assinale aquele em que a segunda frase 
estabelece, explicitamente, com a anterior, uma relação de conclusão. 

 
A(  ) “Eu percebo que a camuflagem e o engodo são atributos que manejo.” (linhas 24-25) 

“Eu, assim, imagino que nada escapa se eu não quiser.” (linha 25) 

B(  ) “Há um momento em que o ser acredita ser verdade o que diz e se julga senhor do 
instrumento.” (linhas 14-15) 
“Acreditar que simplesmente somos os senhores da linguagem é uma ilusão que o ser humano 
nutre.” (linhas 21-22) 

C(  ) “A palavra abriga a diversidade linguística.” (linha 9) 
“Não a verdade da religião, não a verdade referencial, mas o pedacinho da verdade que cada 
um carrega no coração do seu ser.” (linhas 35-36)   

D(  ) “Quem a usa [a linguagem] com maestria é admirado.” (linha 2) 
“São autores que, com a linguagem, emocionam em obras da literatura, teatro, poesia e 
cinema.” (linhas 2-3)  

E(  ) “[A linguagem] é senhora de tudo: ordena o pensamento, o devaneio, o projeto e a imaginação.” 
(linhas 19-20) 
“Eu  domino  a  linguagem  e  vou  até  fazer  um  curso  de  oratória  para  fascinar  o  mundo.” 
(linhas 22-23)  
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07) Com base no texto 1, identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo.  
 
(  )  No sétimo parágrafo, o referente do pronome eu, mencionado várias vezes, é o autor do texto. 

(  )  Na frase a seguir, há falta de paralelismo sintático entre as orações sublinhadas: “A palavra 
também serve como bálsamo para a dor, seja no riso quando se diz algo espirituoso, seja no 
acolhimento ao ouvir sobre o sofrimento do outro.” (linhas 7-8) 

(  )  O tempo verbal predominante no texto é o presente. 

(  )  Nas quatro palavras a seguir, observa-se um processo de derivação pelo qual um substantivo é 
formado por meio do acréscimo de sufixo a uma base verbal: ousadia (linha 27); permanência 
(linha 32); anunciada (linha 30); linguística (linha 9).   

(  )  Na frase “E, mesmo assim, essa forma de psicoterapia permanece [...]” (linha 31) a expressão 
sublinhada pode ser substituída por apesar disso, sem prejuízo de sentido.   

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 
A(  ) V – F – V – V – V 

B(  ) V – V – F – F – F  

C(  ) F – V – V – F – V 

D(  ) F – F – F – V – V 

E(  ) V – V – V – F – V 
 
 
 
08) Observe os tempos em que estão conjugados os verbos destacados no excerto do texto 1. 
 

“A imagem bíblica da Torre de Babel, um prenúncio das muitas línguas que seriam criadas no 
mundo hoje globalizado, só errou num ponto. De algum modo, os homens se fazem entender, 
não importa onde nasceram ou vivem.” (linhas 9-11) 

 
Leia as afirmativas abaixo. 

 
I.  A locução seriam criadas pode ser substituída, sem prejuízo do sentido, por “viriam a ser criadas”. 

II.  Errou e nasceram apresentam-se no mesmo tempo verbal. 

III.  Podemos substituir nasceram por tenham nascido sem alteração do sentido temporal. 

IV.  Podemos substituir vivem por viveram sem alteração do sentido temporal. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(  ) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas. 

B(  ) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 

C(  ) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 

D(  ) As afirmativas I, II, III e IV são corretas. 

E(  ) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
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Texto 2 

 
SOS Gramatical 

Uma esquina educativa 
 
           Às dez e meia da manhã, o telefone tocou mais uma vez. Do outro lado da linha, uma 
dúvida – a décima segunda do dia. “Você quer saber como se escreve insossa?”, repetiu a 
plantonista. Sim, era o que a pessoa queria. Considerando o nível de dificuldade das 
perguntas que Illiana da Costa Forte enfrenta diariamente, essa poderia entrar na categoria 
bico. Ainda assim, tal como canja de galinha e água-benta, um Aurélio ou um Houaiss nunca é 
demais. Depois de uma espiada no computador, ela responde: “A palavra é com s e ss.” 
           Illiana é a coordenadora do Plantão Gramatical de Fortaleza, um tira-dúvidas linguístico 
mantido há quase trinta anos pela prefeitura da cidade. De segunda a sexta, das 8 às 18 
horas, ela e um grupo de oito professores – seis de português, um de inglês e um de espanhol 
– se revezam em dois turnos para destrinchar, por exemplo, as 27 (dizem alguns) funções 
gramaticais da palavra que (conjunção, pronome, preposição, advérbio etc.). As perguntas são 
feitas por telefone e fax ou “presencialmente” (como dizem os modernos). É a modalidade 
preferida dos moradores do bairro Damas, onde fica o escritório, porque um pulo no plantão 
economiza o telefonema. 
           Além de lançar luz sobre os mistérios dos três idiomas, os mestres fornecem a origem e 
o significado de nomes de pessoa. Circula pelo escritório o polpudo Dicionário de Nomes de 
Bebês, com 8 mil verbetes. “Quer saber o seu?”, Illiana pergunta ao usuário Henrique. “Está 
aqui: ‘príncipe encantador e poderoso.’” Há que [prep. acidental] duvidar um tanto dos rigores 
do dicionário, o que não impediu Henrique de ganhar o dia. De posse da informação, 
certamente apareceu no emprego com a altivez de um cavaleiro medieval. 
          Variando dos 30 aos 50 anos de idade, todos os plantonistas têm curso superior e 
quase todos lecionam nas universidades públicas de Fortaleza (são duas). Com o cargo de 
oráculo gramatical, reforçam o orçamento em 953 reais mensais. 
           Entre uma pergunta e outra sobre ortografia, sintaxe, morfologia ou pontuação, são por 
vezes instados a dirimir dúvidas que [pron. rel. com função de sujeito] extrapolam os precisos 
limites da ciência gramatical. Uma vez, preparada para atender o telefone e fazer, digamos, 
alguma rápida análise sintática – por exemplo, da frase “Vão-se os anéis, ficam os dedos” –, 
Illiana foi surpreendida: “Quem era o ator que [pron. rel. com função de sujeito] fazia O Bem-
Amado?” Meio no reflexo, ela respondeu na bucha: “Paulo Gracindo.” Entusiasmada, a 
consulente prosseguiu: “Já que a senhora foi tão simpática comigo, não teria aí o telefone do 
padre Marcelo Rossi?” Illiana não tinha. 
 

(Adaptado de SOS Gramatical. Piauí, Rio de Janeiro, ano 3, n. 30, p. 12-13, mar. 2009) 
 

 
 
09) Com base no texto 2, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(  ) O texto é predominantemente organizado em torno de opiniões e não de fatos.  

B(  ) A ideia principal do texto é enfatizar a necessidade de o indivíduo ter conhecimento de regras 
gramaticais para ser bem-sucedido no emprego.   

C(  ) No texto aparecem expressões típicas de registro informal, tais como “bico” (linha 5), “depois de 
uma espiada” (linha 6), “um pulo no plantão” (linha 13), “na bucha” (linha 29), as quais  
comprometem a credibilidade do Plantão Gramatical.  

D(  ) No primeiro parágrafo, o pronome você (linha 2) e a palavra pessoa (linha 3) remetem ao 
mesmo referente.  

E(  ) O autor da matéria faz uma crítica à coordenadora do Plantão Gramatical por ela não saber 
responder à pergunta mencionada ao final do último parágrafo.  



RELAÇÕES PÚBLICAS 7 

10) Leia o excerto e assinale a alternativa CORRETA. 

“Do outro lado da linha, uma dúvida – a décima segunda do dia. ‘Você quer saber como se 
escreve insossa?’ [...] Considerando o nível de dificuldade das perguntas que Illiana da Costa Forte 
enfrenta diariamente, essa poderia entrar na categoria bico.” (linhas 1-5) 

 
A(  ) A palavra bico está em itálico porque se trata de um neologismo. 

B(  ) A palavra “essa” refere-se a “dificuldade”. 

C(  ) O nível de dificuldade das consultas ao SOS Gramatical era alto em relação à pergunta que 
Illiana acabara de receber. 

D(  ) As palavras “nível” e “categoria” apresentam o mesmo sentido no texto. 

E(  ) A palavra “Considerando” pode ser substituída por “Descartando” sem perda das relações 
sintático-semânticas. 

 
 

11) Considere a relação semântica estabelecida entre as orações de cada frase abaixo. 
 

1. “Tal  como  canja  de  galinha  e  água-benta, um  Aurélio  ou  um  Houaiss  nunca  é  demais.” 
(linhas 5-6) 

2. “Já que a senhora foi tão simpática comigo, não teria aí o telefone do padre Marcelo Rossi?” 
(linhas 30-31) 

3. “De segunda a sexta, das 8 às 18 horas, ela e um grupo de oito professores [...] se revezam em 
dois turnos para destrinchar, por exemplo, as 27 (dizem alguns) funções gramaticais da palavra 
que.”  (linhas 8-11) 

4. “Além de lançar luz sobre os mistérios dos três idiomas, os mestres fornecem a origem e o 
significado de nomes de pessoa.” (linhas 15-16) 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA das relações semânticas, de cima 
para baixo. 

 
A(  ) causalidade / concessão / temporalidade / adição 

B(  ) comparação / causalidade / finalidade / adição 

C(  ) comparação / oposição / temporalidade / adição 

D(  ) condicionalidade / causalidade / explicação / alternância 

E(  ) alternância / concessão / finalidade / restrição  
 
 
12) Assinale a alternativa que apresenta a reescrita CORRETA da frase abaixo, do ponto de vista da 

norma culta da língua portuguesa, sem prejuízo do significado da frase extraída do texto.   

“IIliana é a coordenadora do Plantão Gramatical de Fortaleza, um tira-dúvidas linguístico mantido 
há quase trinta anos pela prefeitura da cidade.” (linhas 7-8) 

 
A(  ) A prefeitura da cidade mantém, há quase trinta anos, um tira-dúvidas linguístico, o Plantão 

Gramatical de Fortaleza, do qual Illiana é coordenadora. 

B(  ) Há quase trinta anos, Illiana coordena o Plantão Gramatical de Fortaleza, um tira-dúvidas 
linguístico que a prefeitura da cidade mantém.  

C(  ) A prefeitura da cidade mantém um tira-dúvidas linguístico, o Plantão Gramatical de Fortaleza, 
sendo que o mesmo é coordenado por Illiana há quase trinta anos.  

D(  ) Illiana é a coordenadora de um tira-dúvidas linguístico, o cujo é mantido pela prefeitura da 
cidade há quase trinta anos: o Plantão Gramatical de Fortaleza.   

E(  ) A prefeitura da cidade de Fortaleza mantém, há quase trinta anos, o Plantão Gramatical que é 
um tira-dúvidas linguístico aonde Illiana é coordenadora. 
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13) Analise as frases abaixo e identifique as que expressam a opinião do autor. 
 
I.  “Às dez e meia da manhã, o telefone tocou mais uma vez”. (linha 1) 

II.  “Ainda assim, tal como canja de galinha e água-benta, um Aurélio ou um Houaiss nunca é 
demais”. (linhas 5-6) 

III.  “Além de lançar luz sobre os mistérios dos três idiomas, os mestres fornecem a origem e o 
significado de nomes de pessoa”. (linhas 15-16) 

IV.  “Considerando o nível de dificuldade das perguntas que Illiana da Costa Forte enfrenta 
diariamente, essa poderia entrar na categoria bico”. (linhas 3-5) 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A(  ) Somente as frases I e IV expressam a opinião do autor. 

B(  ) Somente as frases II e III expressam a opinião do autor. 

C(  ) Somente as frases III e IV expressam a opinião do autor. 

D(  ) Somente as frases II e IV expressam a opinião do autor. 

E(  ) Somente as frases I e III expressam a opinião do autor. 
 
 
 
14) Assinale a alternativa em que o vocábulo à direita é SINÔNIMO do termo transcrito do texto 2. 
 
A(  ) destrinchar (linha 10)  =  esmiuçar 

B(  ) oráculo (linha 23)  = pregador 

C(  ) polpudo (linha 16)  =  vultuoso 

D(  ) altivez (linha 20)  =  alteridade 

E(  ) instados (linha 25)  =  intencionados 
 
 
 
15) Observe os fragmentos abaixo.  

(Adaptado de MACHADO, J. Pisando no “Z”. Língua Portuguesa, São Paulo, ano 3, n. 30, abr. 2008). 
 
 
(  )  Não há nada de mal nisso, porque em português há regras ortográficas algo movediças e as 

exceções são muitas. 

(  )  Mesmo assim, sempre haverá dúvidas. 

(  )  No entanto, é bom que as haja, para que se consulte o dicionário. 

(  )  Muita gente, inclusive bem escolarizada, tem dificuldade com a grafia de certas palavras. 

(  )  Afinal, quem não tem dúvidas não aprende. 

(  )  Só a leitura e a escrita constantes podem dar alguma segurança ao escriba. 
 

Considerando a ordenação numérica apresentada nas alternativas a seguir, assinale a 
alternativa CORRETA em que os fragmentos constituem um parágrafo coeso e coerente.  

 
 

A(  ) 6,  3,  2,  1,  4,  5 

B(  ) 2,  3,  5,  4,  6,  1 

C(  ) 6,  5,  4,  3,  2,  1 

D(  ) 5,  4,  3,  2,  6,  1 

E(  ) 2,  4,  5,  1,  6,  3 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

16) Em relação à Escola de Frankfurt e sua contribuição às Teorias da Comunicação, identifique se 
são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo. 

 

(  )  Os principais autores da Escola de Frankfurt foram Herbert Marcuse, Theodor Adorno, Max 
Horkheimer e Paul Lazarsfeld. 

(  )  Uma das principais contribuições dos frankfurtianos foi a criação do conceito de indústria cultural. 

(  )  Os frankfurtianos também são conhecidos como funcionalistas. 

(  )  Os conceitos produzidos pela Escola de Frankfurt compõem o que se convencionou chamar de 
“teoria crítica”. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

A(  ) F – V – F – V 

B(  ) F – F – V – V 

C(  ) V – F – V – F 

D(  ) F – F – F – V   

E(  ) V – V – V – F 

 

 

17) Assinale a alternativa CORRETA. 

Marshal McLuhan é um dos ícones das Teorias da Comunicação.  Este autor: 

 

A(  ) afirmou que o meio é a mensagem. Para ele, isto significa que as consequências sociais e 
pessoais de qualquer meio constituem o resultado do novo estalão introduzido em nossas vidas 
por uma nova tecnologia ou extensão de nós mesmos. 

B(  ) foi um dos precursores dos Estudos Culturais, e seus estudos eram herdeiros diretos do 
Positivismo de Augusto Comte, desenvolvidos no século XIX. 

C(  ) desenvolveu a hipótese da agenda setting, que, em linhas gerais, defende que a compreensão 
que as pessoas têm de grande parte da realidade social lhes é fornecida pelos mass media. 

D(  ) criou a distinção entre meios quentes e meios frios. De acordo com o autor, os meios quentes e 
os meios frios produzem efeitos diferentes sobre os seus usuários. Exemplos de meios quentes 
são o cinema, o telefone e o rádio. Já entre os frios destaca-se a fotografia.  

E(  ) foi um dos responsáveis, ao lado da alemã Noelle-Neumann, pela criação da espiral do silêncio, 
teoria que destaca a onipresença da mídia como eficiente modificadora e formadora da opinião 
pública. 
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18) Assinale a alternativa CORRETA. 

A história das Relações Públicas é marcada por fases que caracterizam o surgimento da 
profissão e podem ser expressas nas declarações abaixo, em seus respectivos contextos.  

 

A(  )  “O público que se dane”, frase do empresário A. Vanderbilt em resposta às queixas dos 
usuários da Pensilvania Railroad; “o público exige ser informado” foi a frase consagrada por Ivy 
Lee em resposta ao empresário A. Vanderbilt quando fundou o primeiro serviço de Relações 
Públicas em 1906, em Nova Iorque.  

B(  ) “O público que se dane”, frase celebrizada pelo empresário A. Vanderbilt em resposta às 
queixas dos usuários de sua ferrovia (antes de 1900); “o público deve ser informado”, período 
do incentivo à poupança e à aplicação na bolsa de valores (1900 a 1919); “o público quer ser 
informado”, os investidores passam a exigir informações sobre o investimento realizado (1919 a 
1929); “o público exige ser informado”, com a quebra da bolsa de valores de Nova Iorque surgiu 
a mentalidade de que o povo deveria ser informado a qualquer custo (após 1930). 

C(  )  “O público deve ser informado”, disse Ivy Lee ao criticar o empresário Vanderbilt por ter referido 
“o público que se dane” aos usuários da sua linha férrea. 

D(  ) “Informaremos somente a verdade ao público”, disse Ivy Lee na declaração de princípios de seu 
escritório de Relações Públicas fundado em 1906. 

E(  ) “O público exige ser informado” foi a frase que marcou a expansão das Relações Públicas nos 
Estados Unidos a partir do começo do século XX, enquanto que a expressão “fazer bem e 
divulgar” foi o lema da expansão da profissão no Brasil. 

 

19) Assinale a alternativa CORRETA. 

Com a expansão das atividades profissionais de comunicação no país, a partir da década de 
1980 as empresas passaram a investir na comunicação integrada, criando departamentos de 
Relações Públicas, assessoria de imprensa, marketing, entre outros. A primeira organização no 
Brasil a criar e propagar um serviço de comunicação integrada foi a(o): 

 

A(  ) Light. 

B(  ) Petrobras. 

C(  ) Companhia Siderúrgica Nacional. 

D(  ) Rhodia. 

E(  ) Governo Federal. 

 

20) Sobre Relações Públicas, é CORRETO afirmar que: 

 

A(  ) é essencial para organizações empresariais, mas pode ser dispensada em organizações do 
terceiro setor uma vez que estas já têm, por princípio, uma imagem positiva construída junto 
aos seus públicos. 

B(  ) são dispensáveis em empresas que atuam com Assessoria de Imprensa. 

C(  ) seu Código de Ética permite alguma flexibilidade já que o conceito de “verdade” é relativo e os 
profissionais de Relações Públicas atuam em meio a conflitos de interesse e devem estar 
sempre ao lado da empresa em que atuam. 

D(  ) começaram a se consolidar no país na década de 1990, a partir do advento da globalização. 

E(  ) os profissionais desta área devem aliar valores, conceitos e princípios voltados para a 
construção da identidade e da imagem organizacional. 
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21) Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A definição que melhor caracteriza a função administrativa da comunicação é: 

 

A(  ) entendida como comunicação organizacional, pois segundo Margarida Kunsch, “além de 
abranger todo o espectro de atividades comunicacionais, apresenta maior amplitude, aplicando-
se a qualquer tipo de organização e não só àquilo que se chama empresa”. 

B(  ) como diz Gaudêncio Torquato do Rego (1986), a comunicação empresarial “objetiva assegurar 
fluxos regulares de informação entre a organização e seus públicos, de forma a manter o 
equilíbrio do sistema empresa”. 

C(  ) a comunicação é considerada como um instrumento administrativo idealizado para defender os 
interesses da organização, para garantir visibilidade perante seus públicos estratégicos, bem 
como para integrá-los nas suas ações institucionais. 

D(  ) a comunicação exerce uma função administrativa utilizando instrumentos de comunicação. 

E(  ) a comunicação é uma técnica administrativa. 

 

 

22) Leia o parágrafo a seguir: 

 “Um avião da companhia Air France desapareceu nesta segunda-feira do controle aéreo no 
litoral do Brasil, informaram fontes aeroportuárias francesas. O voo AF 447 decolou na noite de 
domingo do aeroporto do Galeão (Tom Jobim), no Rio, e deveria pousar no aeroporto Charles de 
Gaulle, em Paris, por volta das 11h local (6h de Brasília).  

Segundo a Air France, o avião é um Airbus A330 e levava 216 passageiros e 12 tripulantes.” 

                                                        Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u574652.shtml> 
                                                        Acesso em: 11 ago. 2009. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 

Se a Air France tem uma equipe de comunicação qualificada, deve proceder da seguinte forma: 

 

A(  ) a equipe de comunicação deve evitar atender os jornalistas até que se tenha certeza do que 
aconteceu, reduzindo a quantidade de notícias especulativas publicadas na imprensa. 

B(  ) diante desta notícia, a equipe de comunicação da Air France deve acionar seu comitê de crise e 
colocar em prática o seu plano de gerenciamento de crises, a fim de reduzir os potenciais danos 
à imagem da organização, através de ações efetivas que contemplem os diversos públicos 
envolvidos. 

C(  ) a equipe de comunicação deve ser transparente, permitindo que qualquer membro da empresa 
fale com os jornalistas, pois isto deixará claro que não há nada a esconder. 

D(  ) antes de divulgar a lista oficial de mortos, a equipe de comunicação deve evitar contato direto 
com familiares das vítimas e convocar uma coletiva de imprensa, pois os jornalistas podem 
fazer a melhor ponte possível com os parentes das vítimas, sempre ansiosos por informação 
confiável. 

E(  ) a equipe de comunicação deve convocar todos os seus membros e a Diretoria da empresa para 
uma reunião de emergência para só depois decidir, em comum acordo, o que fazer. Afinal, não 
há como prever um acidente aéreo com estas dimensões e é necessário evitar precipitações 
desnecessárias. 
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23) Leia o trecho abaixo e identifique as afirmativas verdadeiras com (V) e as falsas com (F). 

 

Para os teóricos da comunicação, a imagem é fruto de um conjunto de ações e informações que 
uma organização, instituição, empresa ou pessoa desenvolve junto a seus públicos de interesse, 
bem como da assimilação que as pessoas fazem de determinada empresa, produto, marca ou 
serviço. Também é resultado de informações tecnicamente preparadas.  

 

(  )  A comunicação é o principal instrumento para a formação de imagem, ou seja, uma 
representação simbólica junto a determinados segmentos de opinião. Trata-se de um conjunto de 
mensagens que auxiliam na construção da identidade daqueles que exercem determinadas 
influências sociais, seja poder público, empresa ou instituição. 

(  )  Simões (1987, p. 130) diz que as imagens são formadas porque “a organização se manifesta 
tanto pelas suas ações como por suas mensagens publicitárias, provocando os receptores a 
organizarem todos os seus sentidos na busca de um significado”. Isto revela as iniciativas de uma 
organização em “emitir mensagens que lhe permitam controlar e estruturar a percepção dos 
públicos, minimizando as diferenças individuais de seus membros”. Para o autor “imagem não é 
realidade.  Imagem é percepção da realidade pela pessoa”. 

(  )  O principal objetivo da comunicação será a busca e o fortalecimento da imagem da empresa, 
segundo a definição de Roger Cahen (1990): “Comunicação Empresarial é uma atividade 
sistêmica, de caráter estratégico, ligada aos mais altos escalões da empresa e que tem por 
objetivos: criar – onde ainda não existir ou for neutra –; manter – onde já existir –; ou mudar para 
favorável – onde for negativa – a imagem da empresa junto a seus públicos prioritários”. 

(  )  As Relações Públicas atuam no sentido de criar aspectos valorativos à realidade de uma 
organização, proporcionando que ela seja assimilada e interpretada por públicos estratégicos. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 

A(  ) V – V – V – V 

B(  ) F – F – F – F 

C(  ) V – F – V – V 

D(  ) F – F – F – V 

E(  ) V – V – V – F 

 

 

24)  Assinale a alternativa CORRETA. 

A missão básica da comunicação interna é, na visão de Gaudêncio Torquato do Rego (2002, p. 
54): 

 

A(  ) motivar e integrar os funcionários através de técnicas e fluxos de informação, gerando  
envolvimento e participação.  

B(  ) sensibilizar o público interno para mudanças e transformações em curso na organização. 

C(  ) estimular a participação na tomada de decisões. 

D(  ) sensibilizar os stakeholders para os objetivos da organização. 

E(  ) contribuir para o desenvolvimento e a manutenção de um clima positivo, proporcionando a 
integração e a consolidação das metas e estratégias organizacionais, voltadas para a sintonia 
de interesses com o público interno. 
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25) Assinale a alternativa CORRETA. 

A principal missão da comunicação externa, sob a ótica das Relações Públicas, seria: 
 

A(  ) consolidar a missão da organização, através de ações de responsabilidade social. 
B(  ) buscar reconhecimento e valorização entre os diversos agentes sociais. 
C(  ) contribuir para a formação da boa imagem da organização, focando ações de comunicação nos 

públicos estratégicos. 
D(  ) facilitar o fluxo e a oferta de produtos e serviços. 
E(  ) criar atitudes favoráveis e parcerias sólidas aos interesses mercadológicos da organização. 
 

26) Assinale a alternativa CORRETA. 

O planejamento, sob a ótica das Relações Públicas, diz respeito: 
 

A(  ) a um procedimento rotineiro, pelo qual se mapeiam fins e meios para atingir metas específicas 
junto a públicos estratégicos. 

B(  ) à atividade que precede o ato de administrar, assim como o de dirigir e o de comandar. 
C(  ) ao método para consecução de objetivos e à administração de resultados. 
D(  ) à gestão estratégica nas organizações, envolvendo fatores essenciais tais como pesquisa, 

objetivos, organização, direção, controle e metas. 
E(  ) à ação planejada nas mensagens a serem emitidas, buscando identificar resultados a serem 

obtidos através do feedback. 
 

27) Assinale a alternativa CORRETA. 

Por Comunicação Integrada entende-se: 
 

A(  ) a atividade conjunta que envolve as áreas de Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações 
Públicas, que visa atuar de forma integrada na construção da imagem institucional da 
organização assessorada. 

B(  ) as estratégias que visam integrar diversos públicos em torno de uma mesma mensagem. 
C(  ) o conjunto de ações de comunicação planejado pelos(as) profissionais de Relações Públicas. 
D(  ) a capacidade de unir suportes distintos – televisão, rádio, impressos e Internet – em 

planejamentos estratégicos de comunicação. 
E(  ) uma ação que agregue os diversos públicos de uma empresa como, por exemplo, eventos 

promovidos pela organização. 
 

28) Assinale a alternativa CORRETA. 

O Código de Ética dos Profissionais de Relações Públicas (CONFERP, AGOSTO/2001) 
estabelece que: 

A(  ) ao profissional de Relações Públicas é vedado divulgar informações inverídicas da organização 
que representa, excetuando-se os casos nos quais os prejuízos à imagem do seu assessorado 
justifiquem esta ação. 

B(  ) no exercício de lobby, o profissional de Relações Públicas deve se ater às áreas de sua 
competência, obedecendo às normas que regem as matérias emanadas pelo Congresso 
Nacional, pelas Assembleias Legislativas Estaduais e pelas Câmaras Municipais. 

C(  ) é permitido ao profissional de Relações Públicas ser perito de um cliente seu. 
D(  ) é vedado ao profissional de Relações Públicas fazer crítica a trabalhos desenvolvidos por 

colegas. 
E(  ) é eticamente aceitável, em nome do sigilo profissional, não denunciar fato delituoso, previsto 

em lei, e  suas consequências, para os públicos envolvidos.    
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29) Assinale a alternativa CORRETA. 

O Decreto n° 70.274, de 09/03/1972, estabeleceu as normas do Cerimonial Público e a Ordem 
Geral de Precedência. Um profissional de Relações Públicas organizando uma cerimônia oficial 
de caráter estadual na UFSC, contando com a presença das autoridades abaixo, deve considerar 
a seguinte ordem de precedência:  

 

A(  ) Reitor da UFSC / Governador / Prefeito da Capital / Presidente da Assembleia Legislativa / 
Secretário de Estado / Vereador. 

B(  ) Governador / Presidente da Assembleia Legislativa / Prefeito da Capital / Reitor da UFSC / 
Secretário de Estado / Vereador. 

C(  ) Governador / Reitor da UFSC / Prefeito da Capital / Secretário de Estado / Presidente da 
Assembleia Legislativa / Vereador. 

D(  ) Governador / Prefeito da Capital / Reitor da UFSC / Presidente da Assembleia / Secretário de 
Estado / Vereador. 

E(  ) Governador / Prefeito da Capital / Secretário de Estado / Presidente da Assembleia / Vereador /  
Reitor da UFSC.  

 

 

30) Assinale a alternativa CORRETA. 

Apesar de não ser uma atividade específica da profissão, o cerimonial é muito utilizado em 
Relações Públicas, podendo ser definido como: 

 

A(  ) atividade profissional para colocar em prática preceitos legais em eventos através de praxes 
protocolares e hierarquizações. 

B(  ) organização de eventos visando colocar em prática a etiqueta social em solenidades. 

C(  ) um conjunto de regras a serem utilizadas em eventos festivos aos quais compareçam 
autoridades e convidados ilustres. 

D(  ) conjunto de princípios e normas a serem observados quando da organização e da realização de 
determinados eventos, principalmente aqueles que envolvem a participação de autoridades. 

E(  ) procedimentos a serem adotados em ocasiões em que haja rígida observância da hierarquia 
social. 

 

31) Assinale a alternativa CORRETA. 

 

As regras básicas de Cerimonial e Protocolo estabelecem que se deve usar o pronome de 
tratamento: 

 

A(  ) Vossa Excelência para se dirigir a Presidentes da República, Deputados e Reitores de 
Universidades. 

B(  ) Vossa Senhoria para se dirigir a Vereadores, Reitores de Universidades e Embaixadores. 

C(  ) Vossa Senhoria para se dirigir a Vereadores, Generais e Cardeais. 

D(  ) Vossa Excelência para se dirigir a Reitores de Universidades, Magistrados e Senadores. 

E(  ) Vossa Excelência para se dirigir a Presidentes da República, Deputados e Embaixadores. 
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32) Assinale a alternativa CORRETA. 

Em atividades profissionais de Relações Públicas, o evento é comumente utilizado. Sob a ótica 
da profissão, ele pode ser realizado, principalmente, para: 

 

A(  ) promover as relações comerciais e mercadológicas de uma empresa para  expor seus produtos 
e serviços, numa ação estratégica para se destacar em relação à concorrência. 

B(  ) colocar em evidência uma instituição ao desviar para ela as atenções do público e da mídia. 

C(  ) promover um acontecimento ou atividade para aproximação com públicos estratégicos, 
despertando o interesse da mídia, o que resulta em proveito por parte de uma organização. 

D(  ) desenvolver uma ação estratégica de marketing que vise dar vulto e relevo a iniciativas 
tomadas por uma empresa de modo a fortalecer sua imagem. 

E(  ) gerar um fato promocional positivo para uma boa abstração da imagem institucional da 
empresa. 

 

33) Assinale a alternativa CORRETA. 

Um release de qualidade deve: 
 

A(  ) ser breve e redigido a partir dos princípios da linguagem jornalística tradicional, com frases 
curtas, título, lead, e construído seguindo a pirâmide invertida.  

B(  ) reunir o maior número possível de informações sobre a empresa assessorada, como dados do 
ano fiscal, por exemplo, seus valores e sua missão. 

C(  ) conter um texto padrão para ser enviado a todos os veículos. 

D(  ) ser redigido em primeira pessoa e enviado para os jornalistas por e-mail, hoje o mecanismo 
mais prático e eficaz para tal ação. Ao redigir em primeira pessoa, deixa-se claro que se trata 
de uma opinião da empresa assessorada, o que dá credibilidade à informação. 

E(  ) ser enviado 24 horas antes do acontecimento que se pretende noticiar. Após o envio, o 
assessor deve fazer o follow up e se assegurar de que a informação será publicada no dia 
correto. 

 

34) Assinale a alternativa CORRETA. 

Compreende-se por Press Kit: 
 

A(  ) kit tradicional que é distribuído à imprensa em datas especiais – como Dia do Jornalista ou do 
Repórter –, com brindes promocionais pensados exclusivamente para este público, visando 
consolidar a imagem da organização assessorada. 

B(  ) conjunto de material informativo, organizado pela assessoria de imprensa, que serve de 
subsídio para os jornalistas. Este material é distribuído à imprensa, por exemplo, em entrevistas 
coletivas, coberturas de eventos, lançamentos de produtos e/ou serviços. 

C(  ) conjunto de documentos preparados pela assessoria de comunicação e composto por mailing 
dos jornalistas; projeto editorial dos principais jornais da região na qual a empresa assessorada 
atua; clipagem. 

D(  ) resultado da clipagem do dia. Trata-se de uma espécie de relatório que é enviado diariamente, 
em grandes organizações, aos seus dirigentes, como forma de acompanhar o que a imprensa 
vem publicando. 

E(  ) kit com fotos e vídeos da empresa que é encaminhado aos jornalistas quando solicitado. 
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35) Assinale a alternativa CORRETA. 

Na cultura empresarial contemporânea, também motivada pela mídia, as empresas vêm sendo 
estimuladas a investirem no social. A expressão que melhor caracteriza esta prática 
contemporânea de Relações Públicas é conceituada como: 

 

A(  ) marketing social. 

B(  ) terceiro setor. 

C(  ) relações públicas comunitárias. 

D(  ) cidadania empresarial. 

E(  ) ações de responsabilidade social. 

 

36) Assinale a alternativa CORRETA. 

Briefing é um termo usado para: 
 

A(  ) designar o conjunto de informações que o profissional colhe junto ao seu cliente para dar início 
ao seu trabalho de planejamento. 

B(  ) designar o plano resumido de comunicação. 

C(  ) designar o resultado do trabalho do profissional de atendimento. 

D(  ) designar resumo de notícias encaminhado pela assessoria aos profissionais de imprensa. 

E(  ) designar a etapa final da concepção de um house organ.  

 

37) Leia o trecho abaixo e identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas. 

 “O Twitter é uma plataforma que não exige mão de obra especializada. Além de ser rápida, 
interativa e gratuita, o Twitter melhora o posicionamento das empresas nos sites de busca.”  

In: Revista Comunicação Empresarial, n. 71, p. 14, 2009. 

 

(  )  Twitter é um microblogging que permite que cada mensagem tenha 140 caracteres e atrai 
usuários de todo o mundo. 

(  )  Twitter é uma rede social semelhante ao Orkut e ao Facebook, mas que tem como diferencial a 
restrição ao cadastro, que só se dá mediante convite. 

(  )  Muitos políticos vêm aderindo ao Twitter como forma de se aproximar de seus eleitores e 
construir uma imagem positiva junto aos seus públicos-alvo. 

(  )  O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, utilizou o Twitter durante a campanha 
presidencial e está entre os usuários mais seguidos na rede. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 

A(  ) V – V – V – F 

B(  ) V – V – V – V 

C(  ) V – F – V – V 

D(  ) F – V – F – F 

E(  ) F – F – F – F 

 

 



RELAÇÕES PÚBLICAS 17 

� 

38) Assinale a alternativa CORRETA. 

Com o crescimento da Internet no Brasil, os profissionais de Relações Públicas devem: 
 

A(  ) acompanhar, mas jamais responder às críticas feitas à empresa assessorada em redes sociais 
como o Orkut, por exemplo. 

B(  ) evitar o uso das ferramentas da chamada web 2.0 se o público interno da organização 
assessorada ainda não as conhece de maneira apropriada. 

C(  ) atualizar a cada hora o blog da organização que assessora, pois esta é a periodicidade 
considerada adequada pelos especialistas. 

D(  ) estar aptos para planejar ações que visem inserir seus assessorados na web, seja através de 
sites, de blogs, de portais ou de outras ferramentas estratégicas. 

E(  ) evitar usar a web quando se assessoram empresas ligadas aos segmentos C e D da população 
brasileira, que ainda têm acesso restrito à Internet e suas facilidades. 

 

39) “As relações públicas procuram envolver os trabalhadores nos objetivos da empresa como se 
fossem seus próprios. Esse envolvimento mental cria condições para que o trabalhador seja 
alguém que produz mais motivado pela satisfação pessoal e predisposto à colaboração.” 

Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. 

Estes objetivos das Relações Públicas podem ser atribuídos a qual autor(a) e a qual visão 
diferenciada da profissão, respectivamente? 

 

A(  ) Ivy Lee, para justificar a criação do primeiro escritório mundial de Relações Públicas. 
B(  ) Roger Cahen, para explicar a importância da comunicação empresarial com público interno das 

empresas. 
C(  ) Roberto Simões, explicando a função política das Relações Públicas. 
D(  ) Wilson Bueno, numa visão contemporânea das Relações Públicas, conceituada como 

comunicação empresarial. 
E(  ) Cecília Peruzzo, explicando como as Relações Públicas atuam no modo de produção 

capitalista.  
 

40) Assinale a alternativa CORRETA. 

As teorias contemporâneas da comunicação empresarial passam a adotar a expressão 
stakeholders para orientar os seus objetivos estratégicos.  

Na visão de Wilson Bueno (2003, p. 16) stakeholders é entendido como: 
 

A(  ) públicos estratégicos. 
B(  ) públicos de interesse. 
C(  ) público interno. 
D(  ) público externo. 
E(  ) público misto. 
 

 

GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada) 

QUESTÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

RESPOSTAS                     
 

QUESTÕES 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

RESPOSTAS                     



RELAÇÕES PÚBLICAS 18 

 

 


