PROCESSO SELETIVO
PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
10h30 – Comunicação Organizacional
INSTRUÇÕES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Escreva seus dados, de forma legível, nos locais indicados.
A FOLHA DE RESPOSTAS tem, obrigatoriamente, que ser assinada. Essa FOLHA DE RESPOSTAS não poderá ser
substituída, portanto, não a rasure nem a amasse.
DURAÇÃO DA PROVA: 1h30min, incluído o tempo para o preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS.
NA FOLHA DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta
esferográfica (tinta azul ou preta), a opção de sua escolha.
Ao receber, confira este CADERNO com muita atenção.
Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será
permitido o uso de qualquer tipo de equipamentos (BIP, telefone celular, walkman, MP3 player, agenda eletrônica, computador
portátil, receptor, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio do tipo databank, gravador,
pager etc.), livros, anotações etc.
Entregue este CADERNO DE PROVAS, juntamente com a FOLHA DE RESPOSTAS ao responsável quando de sua
saída. O candidato não pode levar o caderno de provas.
O não cumprimento dos requisitos acima acarretará na eliminação do candidato.
FOLHA DE RESPOSTAS

NOME:
SEMESTRE ATUAL:

CPF:

CURSO:

HORÁRIO DE AULA:

ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA
( ) SIM

(

) NÃO

Confirmo as informações acima descritas: _____________________________________________________
Assinatura do candidato
Marcar com um “X’’ utilizando somente caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
Para fins de correção, serão aceitas somente as respostas assinaladas na tabela abaixo. Rasura ou marcação de mais de uma alternativa
em uma única questão e/ou falta de marcação, correspondem à perda dos pontos relativos à questão.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A
B
C
D

A
B
C
D
Boa prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA
1.

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
quanto à ortografia, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)

2.

(D)

7.

Quem é os primeiros?
Fazem alguns dias que ele faleceu.
Bateu três horas, e ainda não terminamos o
trabalho da escola.
Duas semanas não é tanto assim...

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
quanto à ocorrência de crase, assinale a alternativa
correta.
(A)
(B)
(C)
(D)

4.

Enxugue as lágrimas e vá à luta.
Ele guspiu no rosto da professora.
O assassinato ocorreu naquele curtiço.
Ela enxeu duas garrafas com água da chuva.

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
quanto à concordância verbal, assinale a alternativa
correta.
(A)
(B)
(C)

3.

(A)
(B)
(C)
(D)

O bandido levava as vítimas à um beco para matálas.
Minha mãe gosta de ir à bailes com meu pai.
Ele não se referiu à mim de maneira agradável.
Gostamos de comer arroz à grega e frango.

9.
Os soldados ficaram alerta.
Ela mesmo fará a cobrança.
É proibido a entrada de pessoas com capacete.
Minha irmã está meia cansada hoje.

América.
Ásia.
Oceania.
África.

Um ataque selvagem, dentro de uma escola pública em
um estado do centro-oeste brasileiro, causou espanto. Os
alunos quebraram tudo, em um acesso de fúria contra a
diretora. Assinale a alternativa que apresenta o estado a
que o texto se refere.
(A)
(B)
(C)
(D)

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
quanto à concordância nominal, assinale a alternativa
correta.
(A)
(B)
(C)
(D)

Quase 4,5 mil imigrantes foram recolhidos de barcos na
costa da Líbia, ao longo de um fim de semana, e dez
corpos foram recuperados, informaram a guarda costeira
e a Marinha da Itália, no que parece ser a maior missão
de resgate desse tipo em 2015. Duas semanas após
quase 900 pessoas se afogarem no Mediterrâneo, o fluxo
de pessoas vindas daquele continente desesperadas
para conquistar uma vida melhor na Europa acelerou,
enquanto contrabandistas de pessoas aproveitam os
mares mais calmos. Assinale a alternativa que apresenta
o continente a que o texto se refere.
(A)
(B)
(C)
(D)

8.

na Inglaterra.
nos Estados Unidos.
na Alemanha.
na Austrália.

Tocantins.
Mato Grosso do Sul.
Mato Grosso.
Goiás.

Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa
que preenche corretamente a lacuna.
Um incêndio atingiu o sétimo andar do prédio do
Ministério _____________________, em Brasília,
no início da noite de 03/05/2015. Segundo o Corpo

5.

de Bombeiros, a suspeita é de que houve um

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
com o contexto, observe a oração abaixo e, em seguida,
assinale a alternativa que apresenta um sinônimo do
termo destacado.

curto-circuito no ar-condicionado. Ninguém se
feriu.
(A)
(B)
(C)
(D)

Todos conheciam o devaneio daqueles jovens.
(A)
(B)
(C)
(D)

Desespero.
Quimera.
Alegria.
Sabedoria

CONHECIMENTOS GERAIS
6.

A polícia da região diz que quase 500 pessoas foram
presas e mais de 100 policiais ficaram feridos desde o
início dos protestos na cidade, em 23 de abril. As
manifestações começaram após a morte de Freddie
Gray, um jovem negro de 25 anos que foi ferido enquanto
estava sob custódia policial. Os protestos estão
ocorrendo em Baltimore,

10.

da Justiça
do Trabalho e Emprego
da Defesa
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

André Corrêa se propõe a mergulhar na Baía de
Guanabara para provar que as competições de vela das
Olimpíadas de 2016 podem acontecer no local. A
Federação Internacional de Vela já disse que quer que as
provas sejam disputadas em outro lugar. André Corrêa é
(A)
(B)
(C)
(D)

prefeito do Rio de Janeiro.
governador do estado do Rio de Janeiro.
Ministro dos Esportes.
secretário Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro.
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(A)

COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL
(B)
11.

Fazem parte da Comunicação Organizacional o
conhecimento e o estudo dos grupos de interesse de uma
instituição (públicos), o planejamento de práticas de
comunicação, nos âmbitos interno e externo, aí
compreendidos a escolha e os usos das mídias
empregadas e sua contínua avaliação. Diante do exposto,
leia, abaixo, a matéria publicada no portal de notícias R7.
“(...) Corrupção, fraudes, desvios e má conduta são

(C)
(D)

14.

problemas graves que cada vez mais fazem parte

ativo somente, pois os atores sociais do cotidiano
estão mais ativos.
interativo somente, pois a possibilidade de troca
proporcionada pelas novas tecnologias não
significa, necessariamente, mais ação no processo
comunicativo.
ativo e interativo.
linear, mantendo o sentido da comunicação que
parte do emissor, que transmite uma mensagem ao
receptor.

Sobre os meios de comunicação, analise as assertivas
abaixo.

da realidade empresarial brasileira. Em meio ao
I.

maior escândalo da Petrobras, com denúncias de
corrupção e propinas identificadas pela Operação

II.

Lava Jato, uma pesquisa mostra um cenário
preocupante em relação ao perfil ético dos

III.

profissionais das corporações brasileiras: o jovem
tem maior predisposição para aceitar subornos,

Todo meio de comunicação é um meio de
comunicação de massa.
Apesar do sucesso das redes sociais, a televisão
continua sendo o meio de comunicação mais
utilizado pelos brasileiros.
Os meios de comunicação de massa exercem um
papel fundamental na formação da opinião pública e
na formação de ideologias, seja influenciando
positivamente, seja influenciando negativamente.

propinas e presentes de terceiros.
É correto o que se afirma em
Fonte: http://noticias.r7.com/brasil/sete-em-cadadez-jovens-tendem-a-aceitar-suborno-em-forma-de-presente28032015

(A)
(B)
(C)
(D)

Dessa forma, a informação do portal R7 faz referência à
necessidade que a Petrobrás terá em realizar um plano
de comunicação para a gestão de crises. Isto porque
(A)

12.

as crises devem ser tratadas somente por meio de
campanhas publicitárias educacionais e sociais,
enfatizando patrocínios ao esporte, arte e cultura.
(B) as crises quando gerenciadas corretamente, a partir
da adoção de medidas preventivas e com atenção
destacada aos veículos de comunicação, podem até
se constituir em benefício de imagem para as
instituições.
(C) os planos de comunicação para gestão de crises
visam, somente, aos cursos de media training, a fim
de preparar os executivos para lidarem com a
mídia.
(D) somente empresas governamentais, como a
Petrobras citada na reportagem, deve ter um
planejamento de crises, pois este tipo de
organização apresenta maior índice de corrupção e,
por ser governamental, aparece com maior
frequência na mídia.
Esta teoria torna-se atual, principalmente, devido ao seu
pesquisador e teórico, Marshall McLuhan, que criou a
linha de pesquisa que abordava a tecnologia e os meios
de comunicação como extensões do homem. É correto
afirmar que a descrição refere-se

II e III, apenas.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
I, II e III.

(A)
(B)
(C)
(D)
13.

15.

A Comunicação vivencia um novo momento sensorial,
principalmente pela forma de produção, recepção e
percepção que se encontra em constante evolução, em
uma velocidade cada vez maior. É correto afirmar que
isto leva a(à)
(A)
(B)
(C)
(D)

inexistência das mídias tradicionais.
convergência midiática.
sobrevivência das mídias individuais, somente.
um novo modelo de Comunicação que se baseia
somente nas redes sociais.

aos Estudos Culturais.
à Teoria da Agulha Hipodérmica.
à Espiral do Silêncio.
aos Estudos Midiológicos.

Na atualidade, estar fora das redes sociais é
praticamente impossível. Isto porque a comunicação é
um processo social. Utilizar as mais diversas formas para
que a comunicação aconteça de maneira cada vez mais
participativa faz com que o processo comunicativo seja
mais
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