
 

1 
 

 

 

 

 
 
 
 

DAE – DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
SÃO CAETANO DO SUL 

 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL – 2015 
 
 
 

Cód. 31 – Jornalista 

 
 

 
Considere o texto abaixo para responder às seis próximas questões. 
 

O mundo com sede 

 
O Brasil tem água potável suficiente para abastecer cinco vezes a população da Terra. Mas a distribuição pelo território 
nacional não é equilibrada. 
Os números sobre os recursos hídricos brasileiros são um exagero. Os rios que cortam o Brasil carregam 12% do total de 
água doce superficial do planeta - o dobro de todos os rios da Austrália e Oceania, 42% a mais que os da Europa e 25% a 
mais que os do continente africano. 
Mesmo contando com as épocas de seca, em que os rios reduzem muito sua vazão, temos água para satisfazer as 
necessidades do país por 57 vezes. Com todo esse volume, seria possível abastecer a população de mais cinco planetas 
Terra - 32 bilhões de pessoas -, com 250 litros de água para cada um por dia. 
Mas, como ocorre em outras partes do mundo, aqui também os recursos hídricos são mal distribuídos: 74% de toda água 
brasileira está concentrada na Amazônia, onde vivem apenas 5% da população. Uma característica que as bacias têm em 
comum: todas sofrem com algum tipo de degradação por causa da ação do homem. 
A fim de gerenciar os recursos hídricos brasileiros, a Agência Nacional das Águas (ANA) divide o país em 12 regiões 
hidrográficas, que correspondem a 12 bacias. É com base nessa divisão que o governo federal calcula e gerencia a 
relação entre a oferta e a demanda de água no país. A gestão da rede hídrica nacional é fundamental para evitar a 
destruição dos recursos naturais e a repetição dos episódios de racionamento e blecaute que afetaram algumas regiões 
do país mais de uma vez. 
A cada segundo, o Brasil retira de seus rios somente 3,4% da vazão total. Mas apenas pouco mais da metade disso é 
efetivamente aproveitada e não retorna às bacias. A região hidrográfica que mais consome água é a do Paraná, 
responsável por 23% do total. Na região Atlântico Nordeste Oriental, onde a maioria dos cursos de água é intermitente, as 
retiradas superam a disponibilidade hídrica. 
Em algumas localidades, a água disponível por habitante não supera os 500 metros cúbicos por ano. Isso significa que 
cada cidadão da região sobrevive com um volume de água equivalente a um terço do volume que caracteriza o estresse 
hídrico, segundo a ONU: 1,7 mil metros cúbicos por ano. Como ocorre no restante do mundo, a maior parcela da água 
consumida no país vai para a agricultura.  

http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/desenvolvimento/ 
conteudo_261013.shtml?func=2. Acesso em 20/11/2015. 

 
 

1. Levando-se em consideração o texto “O mundo com sede”, julgue (V) para verdadeiro ou (F) para falso e assinale a 
alternativa correta. 
 
(   ) O Brasil tem água potável suficiente para abastecer cinco vezes a população da Terra. 
(   ) 74% de toda água brasileira está concentrada na Amazônia, onde vivem 95% da população. 
(   ) Em nenhuma região do Brasil há falta de água, em virtude da abundância do recurso natural. 
(   ) Os rios que cortam o Brasil carregam 12% do total de água doce superficial do planeta - o dobro de todos os rios 

da Austrália e Oceania, 42% a mais que os da Europa e 25% a mais que os do continente africano. 
 
A) F, V, V, V. 
B) F, V, F, F. 
C) V, V, F, V. 
D) V, F, F, V. 
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2. Considere o trecho abaixo.  
 
“É com base nessa divisão que o governo federal calcula e gerencia a relação entre a oferta e a demanda de água no 
país. A gestão da rede hídrica nacional é fundamental para evitar a destruição dos recursos naturais e a repetição 
dos episódios de racionamento e blecaute que afetaram algumas regiões do país mais de uma vez”. 
 
Os termos grifados poderiam ser substituídos, sem alteração substancial do sentido, respectivamente, por: 
 
A) alicerce, importante e beneficiaram.  
B) fundação, básico e negligenciaram. 
C) fundamento, essencial e infligiram. 
D) hipótese, redundante e distorceram. 
 

3. Considere o termo grifado no trecho abaixo.  
 
“Mas, como ocorre em outras partes do mundo, aqui também os recursos hídricos são mal distribuídos”.  
 
O uso das vírgulas se justifica por tratar-se: 
 
A) da introdução de uma comparação. 
B) da introdução de um adjunto adverbial deslocado. 
C) da introdução de uma enumeração. 
D) da separação de um sujeito do seu predicado. 
 

4. Considere as palavras grifadas no trecho abaixo.  
 
“A cada segundo, o Brasil retira de seus rios somente 3,4% da vazão total. Mas apenas pouco mais da metade disso 
é efetivamente aproveitada e não retorna às bacias”.  
 
Se os verbos grifados fossem conjugados no pretérito imperfeito do indicativo, a construção ficaria: 
 
A) “A cada segundo, o Brasil retirara de seus rios somente 3,4% da vazão total. Mas apenas pouco mais da metade 

disso era efetivamente aproveitada e não retorna às bacias”. 
B) “A cada segundo, o Brasil retirava de seus rios somente 3,4% da vazão total. Mas apenas pouco mais da metade 

disso era efetivamente aproveitada e não retornava às bacias”. 
C) “A cada segundo, o Brasil retirou de seus rios somente 3,4% da vazão total. Mas apenas pouco mais da metade 

disso foi efetivamente aproveitada e não retornou às bacias”. 
D) “A cada segundo, o Brasil retiraria de seus rios somente 3,4% da vazão total. Mas apenas pouco mais da metade 

disso seria efetivamente aproveitada e não retornaria às bacias”. 
 

5. Na frase abaixo, considere as palavras grifadas. 
 
“O Brasil retira de seus rios somente 3,4% da vazão total”.  
 
O trecho grifado exerce a função sintática de: 
 
A) objeto indireto. 
B) adjunto adnominal. 
C) complemento nominal. 
D) sujeito. 
 

6. Considere as palavras grifadas no trecho abaixo.  
 

“É com base nessa divisão que o governo federal calcula e gerencia a relação entre a oferta e a demanda de água no 
país”.  
 
Os termos grifados, considerando o contexto em que se encontram empregados, trata-se, respectivamente, de: 
 
A) substantivo, adjetivo e substantivo. 
B) adjetivo, substantivo e adjetivo. 
C) substantivo, substantivo e substantivo. 
D) advérbio, substantivo e adjetivo. 
 

7. O acento indicativo de crase está INCORRETAMENTE empregado em: 
 
A) A entrada fica daqui à dez quilômetros. 
B) Não é à toa que o volume de água não para de subir. 
C) Logo à frente do monumento, há um hidrante. 
D) O presidente da companhia foi à França. 
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8. A concordância está INCORRETAMENTE empregada em: 
 

A) É necessária a atuação mais incisiva junto à população. 
B) É proibido entrar neste local sem a devida autorização. 
C) Fazem dois meses que trabalho aos sábados. 
D) Havia duas senhoras e um rapaz procurando por você. 
 

9. Considerando-se a norma-padrão da língua, assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas 
corretamente. 
 

A) pesquizar, obseção, lizonjear. 
B) pesquisar, obsessão, lisonjear. 
C) pesquisar, obcessão, lizongear. 
D) pesquizar, obceção, lizongiar. 
 

10. Analise o texto abaixo. 
 

_________ que a água deve ser consumida com consciência. _________ como um recurso inacabável é correr 
riscos. Não _________ desperdiçá-la.  
 
Levando em consideração o uso e a colocação pronominal, de acordo norma padrão da Língua Portuguesa, os 
termos que melhor preenchem, respectivamente, as lacunas acima são: 
 

A) Se sabe – Trata-lhe – se deve 
B) Sabe-se – A tratar – deve-se 
C) Se sabe – Tratar-lhe – lhe deve 
D) Sabe-se – Tratá-la – se deve 
 

11. O serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos é composto pelas seguintes 
atividades: 
 
I- coleta, transbordo e transporte dos resíduos. 
II- armazenamento dos resíduos em locais adequados. 
III- triagem para tratamento de reuso ou reciclagem. 
IV- varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos. 
V- seleção e classificação por tipo de resíduos. 
 
Das afirmações acima somente: 
 
A) I, II e III, estão corretas. 
B) II, IV e V, estão corretas. 
C) III, IV e V, estão corretas. 
D) I, III e IV, estão corretas. 
 

12. Os serviços públicos de saneamento básico podem ser interrompidos nas seguintes hipóteses: 
 
I- Utilização indevida ou não consciente do recurso hídrico fornecido.  
II- Inadimplemento do usuário do serviço de abastecimento de água, do pagamento das tarifas, após ter sido 

formalmente notificado. 
III- Vazamentos internos decorrentes de rupturas em tubulações ou acessórios hidráulicos que afetem o aumento de 

consumo. 
IV- Necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer natureza nos sistemas. 
V- Manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra instalação, por parte do usuário. 
 
Das afirmações acima: 
 
A) somente II, IV e V estão corretas. 
B) somente I, II e IV estão corretas. 
C) somente I, III, IV e V estão corretas. 
D) todas estão corretas. 
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13. Segundo a Lei nº 11.445/2007 (Marco Regulatório do Setor de Saneamento), os serviços públicos de saneamento 
básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais:  
 
I- o abastecimento de água, o esgotamento  sanitário, a  limpeza  urbana e o manejo dos  resíduos  sólidos devem  

ser  realizados  de  forma  adequada  à  saúde  pública  e  à  proteção  do  meio  ambiente.   
II- os  serviços  de  esgotamento  sanitário  e  de  limpeza  urbana  devem adotar medidas de fomento ao consumo 

de água.   
III- os  serviços  públicos  de  saneamento  básico  devem  adotar  métodos,  técnicas  e  processos  que  

considerem  as  peculiaridades locais e regionais.   
 
Assinale: 
 
A) se somente a afirmativa I estiver correta.  
B) se somente a afirmativa III estiver correta.  
C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.  
D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.  
 

14. Com relação à Lei nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política 
federal de saneamento básico, analise as afirmativas a seguir.  
 
I- Os serviços públicos de saneamento básico doméstico são cobrados de acordo com a faixa do valor atualizado 

do IPTU.  
II- Ouvido previamente o regulador e desde que inserido nas normas de regulação, grandes usuários poderão 

negociar suas tarifas com o prestador dos serviços, mediante contrato específico.  
III- Em situação crítica de escassez ou contaminação de recursos hídricos que obrigue à adoção de racionamento, 

declarada pela autoridade gestora de recursos hídricos, o ente regulador poderá adotar mecanismos tarifários de 
contingência, com o objetivo de cobrir custos adicionais decorrentes, garantindo o equilíbrio financeiro da 
prestação do serviço e a gestão da demanda.  

 
Está correto o que se afirma em: 
 
A) I, somente.  
B) I e III, somente.  
C) II, somente.  
D) II e III, somente.  
 

15. Nos termos da Lei nº 11.445/2007 (Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico), assinale a afirmativa que 
indica o serviço público que não pode ser considerado como saneamento básico. 
 
A) Esgotamento sanitário.  
B) Manejo de águas pluviais urbanas.  
C) Limpeza urbana.  
D) Administração de recursos hídricos.  
 

16. Constantemente veiculam notícias sobre desmatamento e queimadas que ocorrem na região amazônica. O conceito 
“Amazônia Legal” foi criado no Brasil em 1966 e se refere à região localizada na grande bacia do rio Amazonas, a 
maior bacia hidrográfica do planeta com 25 mil quilômetros de rios navegáveis. A área abrange, além do Brasil, 
outros cinco países que são:  
 
A) Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela e Argentina. 
B) Peru, Bolívia, Equador, Uruguai e Colômbia. 
C) Peru, Bolívia, Equador, Colômbia e Venezuela. 
D) Colômbia, Bolívia, Peru, Equador e Chile. 
 

17. O quadro abaixo se refere aos componentes que se destacaram no IDHM de São Caetano do Sul, entre 1991 e 
2010, divulgados em 2013. Analisando os dados é INCORRETO afirmar que: 
 
A) o índice de 2010 situou o município na faixa de 

Desenvolvimento Humano muito alto (IDHM entre 
800 e 1). 

B) o maior acréscimo da taxa do índice de 
longevidade ocorreu entre 1991 e 2000.  

C) a dimensão cujo índice mais contribuiu para o 
IDHM do município nessas décadas foi a 
educação. 

D) a taxa do índice de renda sofreu um acréscimo 
progressivo durante os períodos apresentados. 
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18. Identifique as afirmações sobre São Caetano do Sul como (V) verdadeiras ou (F) falsas. 
 

(   ) De acordo com informações do IBGE, atualmente a cultura agrícola em destaque na zona rural do município é o 
da cana-de-açúcar. 

(   ) A região em que hoje se situa o município de São Caetano do Sul é ocupada desde o século XVI, quando era 
conhecida como Tijucuçu. 

(   ) O primeiro grupo de famílias assentado no Núcleo tinha origem francesa vindo do porto de Gênova e chegando 
ao Brasil no navio italiano Europa.   

 

A sequência correta é: 
 

A) V, F, V. 
B) V, V, F. 
C) V, V, V. 
D) F, V, F. 
 

19. O município de São Caetano do Sul faz divisa com os municípios de: 
 

A) Santo André, São Bernardo do Campo e São Paulo. 
B) Mauá, Santo André e Diadema. 
C) Santo André, Diadema e São Bernardo do Campo. 
D) Rio Grande da Serra, Mauá e Carapicuíba. 
 

20. A Política Nacional de Resíduos Sólidos recomenda aos municípios, dentre outras, a adoção das seguintes medidas: 
 

I- a inclusão de catadores organizados em associações e cooperativas para a operação de coleta seletiva e 
também para triagem e destinação.   

II- a inclusão na coleta seletiva dos resíduos úmidos que constitui fator decisivo para o cumprimento das diretrizes 
da Política Nacional de Resíduos Sólidos na redução das porcentagens destinadas ao aterro sanitário. 

III- a recuperação e reciclagem dos materiais secos e úmidos, cada qual com o processamento que lhe é peculiar, 
para promover a redução da demanda energética e de recursos naturais e econômicos do planeta como um 
todo. 

 

São afirmações corretas: 
 

A) I e II, apenas. 
B) I, II e III. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 

21. O chapéu é um recurso utilizado no jornalismo contemporâneo. O chapéu pode ser definido como: 
 
A) sinônimo da linha fina que complementa o título. 
B) um cabeçalho. 
C) palavra, nome ou expressão em cima do título. 
D) uma capitular. 
 

22. A estrutura mais comum do press-release é: 
 
A) o recurso da pirâmide normal, pois traz os dados mais completos da informação. 
B) a pirâmide mista, pois é o recurso jornalístico que possibilita chamar atenção do leitor. 
C) recurso da pirâmide invertida, pois traz dos dados mais completos da informação. 
D) um recurso do newsmaking, característico das assessorias de Comunicação. 
 

23. Explique “pé biográfico”: 
 
A) Vem sempre sob bigode, no final dos textos. 
B) É um recurso gráfico para a assinatura das fotografias. 
C) É um recurso gráfico da assinatura do box. 
D) É um recurso gráfico da retranca. 
 

24. O clipping pode ser definido como: 
 
A) um recurso gráfico utilizado na fotolegenda. 
B) coletânea de publicações ou veiculações na mídia sobre algum tipo específico de notícias ou reportagens. 
C) um recurso de elaboração do release. 
D) o relatório de ações da Assessoria de Comunicação. 
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25. A pauta é o: 
 
A) newsmaking. 
B) zona de filtro. 
C) apenas um dos cinco critérios de noticiabilidade. 
D) projeto da notícia. 
 

26. O jornalismo tem se deparado frequentemente com a cobertura de questões da diversidade. Esse fenômeno 
contemporâneo na comunicação pode ser nomeado como: 
 
A) Etnocentrismo. 
B) Midialogia. 
C) Etnomidialogia. 
D) Midialogia Científica. 
 

27. A cobertura das mídias hegemônicas brasileiras, em sua grande maioria, sobre os atentados na França em 
novembro de 2015 pode ser tida como: 
 
A) Monossêmica. 
B) Polissêmica. 
C) Metalinguística. 
D) Semiótica. 
 

28. Existem na atualidade diferentes tipos de coletivas. Aponte a alternativa correta, que corresponde a um tipo de 
coletiva. 
 
A) Por agenda-setting. 
B) Por normativas. 
C) Por gatekeeper. 
D) Espontâneas. 
 

29. O press-kit é: 
 
A) release em formato de pirâmide normal completa. 
B) release com algum produto. 
C) um presente para o jornalista. 
D) Jabaculê. 
 

30. O new journalism foi um movimento jornalístico: 
 
A) brasileiro alternativo que denuncia a ditadura militar. 
B) que surgiu nos anos 60 e prima pela grande reportagem. 
C) gonzo, que exige distanciamento do jornalista do fato a ser criativamente narrado. 
D) que surge junto com o movimento modernista. Mário de Andrade é o seu principal representante. 
 

31. No jornalismo aceita-se o uso de algarismos romanos apenas para designar reis e papas, nomes oficiais e clubes e 
em outras restritas situações. Assinale a alternativa correta. 
 
A) MCDLXXXVI  equivalem a  1.486. 
B) DCCXIX  equivalem a 819. 
C) XCIX equivalem a 89. 
D) DCVIII equivalem a 508. 
 

32. Na lauda para TV ou Rádio deve-se evitar grafar os números ordinais para facilitar a leitura do locutor. Assinale a 
alternativa correta. 
 
A) 100.000º (ordinais) equivalem a centésimo mililésimo. 
B) 80º (ordinais) equivalem a octagésimo. 
C) 600º (ordinais) equivalem a sescentésimo.  
D) 800º (ordinais) equivalem a octingentésimo. 
 

33. A linha fina é um recurso gráfico utilizado na mídia impressa. Assinale a alternativa correta. 
 
A) É um recurso gráfico que possibilita os caracteres ficarem menores que os habituais. 
B) É a manchete da matéria. 
C) É um subtítulo. 
D) Não existe linha fina em jornalismo.  
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34. O lide (ou lead) tem dois tipos básicos. Assinale a alternativa correta. 
 
A) Noticioso e ficcional. 
B) Noticioso e não-factual. 
C) Noticioso e interpretativo. 
D) Informativo e conceitual. 
 

35. Assinale a alternativa correta sobre a lei de imprensa brasileira. 
 
A) Foi revogada pelo STF. 
B) Foi promulgada pela presidência da República. 
C) É considerada pela Federação Nacional dos Jornalistas como um dispositivo da liberdade de expressão. 
D) É considerada constitucional pelo STF, por garantir os direitos dos jornalistas. 
 

36. Assinale a alternativa correta sobre o Código de Ética dos Jornalistas brasileiros.  
 
A) É constituído por cinco capítulos (Do Direito à Informação; Da Conduta Profissional do Jornalista; Da 

responsabilidade profissional do Jornalista; Das Relações Profissionais; Da Aplicação do Código de Ética e 
disposições finais). 

B) O Código de Ética foi promulgado pelo STF. 
C) O Código de Ética é constituído por um capítulo único, que reafirma o papel do jornalista em estar a serviço da 

informação e da verdade. 
D) O Código de Ética é constituído por três capítulos (Da Conduta Profissional do Jornalista; Das Relações 

Profissionais; Da responsabilidade profissional do Jornalista). 
 

37. Sobre o follow up, assinale a alternativa correta. 
 
A) Não deve ser utilizado, pois demonstra insistência do assessor de imprensa para que a sua pauta seja 

emplacada.  
B) É uma espécie de jabaculê. 
C) Pode ser realizado antes e depois da pauta.   
D) É totalmente dispensável nas agências de comunicação. 
 

38. Valor-notícia é uma tipologia. Assinale a questão INCORRETA. 
 
A) Podem ser entendidos em três acordos temáticos. 
B) Aborda negatividade, personalização, consonância, dentre outros tópicos. 
C) Parte do pressuposto que as notícias más vendem mais que notícias boas.  
D) É um conceito oposto aos critérios de noticiabilidade e é proposto por Johan Galtung e Mari Holmboe Ruge. 
 

39. Segundo o pesquisador e cientista Edvaldo Pereira Lima, um dos nomes abaixo “foi o descobridor de horizontes 
possíveis da reportagem de campo no espaço urbano ainda por se reconhecer, devido a sua própria evolução rumo a 
novos níveis de complexidade”. Ele está se referindo ao escritor/jornalista histórico e homossexual, autor de obras 
como “A alma encantadora das ruas”, dentre outras: 
 
A) Euclides da Cunha. 
B) João Paulo Emílio Coelho Barreto. 
C) Gabriel Garcia Márquez. 
D) Truman Capote. 
 

40. São Caetano do Sul tem algumas características importantes para o exercício jornalístico. Assinale a questão 
INCORRETA. 
 
A) É o município com maior área territorial do Grande ABC, com 40,3 quilômetros quadrados. 
B) Localiza-se na mesorregião Metropolitana de São Paulo e microrregião de São Paulo. 
C) É a cidade com o melhor IDH do Brasil (PNUD/2010), e também com o 48º maior PIB brasileiro, à frente de 

capitais como Teresina, Florianópolis, João Pessoa entre outras. 
D) Bioma de São Caetano é a Mata Atlântica. 
 

41. Sobre o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, que está no agendamento da mídia. Assinale a questão correta. 
 
A) É um califado fragmentado, não-jihadista. 
B) O Estado Islâmico, não-jihadista, obriga as pessoas que vivem nas áreas que controla a se converterem ao 

islamismo, além de viverem de acordo com a interpretação sunita da religião e sob a lei charia (o código de leis 
islâmico). 

C) O Estado Islâmico cresceu significativamente devido à sua participação na Guerra Civil do Afeganistão e ao seu 
líder, Mohammed Omar. 

D) É uma organização jihadista islamita de orientação Wahhabita, conhecido também por ISIS. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_S%C3%ADria
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42. Segundo os dados do Trata Brasil, com base no Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS 2012), o 
tratamento de esgoto no Brasil merece ser melhor analisado. Assinale a questão correta. 
 
A) Do universo pesquisado pelo Trata Brasil, em média, 90,4% da população tem coleta de esgoto, enquanto que a 

média nacional, somados todos os municípios, é de 48,3%. O tratamento de esgoto chega a 60,3% da população 
do conjunto dos 100 municípios. Já a média nacional é de 90,7%. 

B) Quatro capitais estão entre as dez piores cidades: Teresina (PI), com 40% da população com saneamento, 
Belém (PA), 7,2%, Macapá (AP), 30%, e Porto Velho (RO), 20%. A pior cidade do país nesse quesito é 
Ananindeua, no Pará, localizada a 19 km de Belém: o município não possui rede de esgoto. 

C) Apenas duas capitais estão entre as melhores cidades no quesito saneamento: Belo Horizonte, com 100% de 
coleta de esgoto, e Curitiba (98,5%). Santos e Franca, ambas em São Paulo, foram os outros municípios a 
alcançarem 100%. 

D) Belém está na lista das dez maiores cidades com saneamento. 
 

43. O filme “Cidadão Kane” é considerado um dos grandes clássicos sobre o jornalismo. Assinale a questão correta do 
filme. 
 
A) O filme foi lançado em 1941 e apresenta a vida do magnata Charles Foster Kane sob diferentes pontos de vista.  
B) O filme “Cidadão Kane” (Citizen Kane, EUA), foi lançado nos anos 60 e faz uma crítica aos veículos de 

comunicação que se sujeitavam aos regimes totalitários e manipuladores. 
C) O filme teve como remake “O quarto poder”, de Costa-Gravas. É uma das mais brilhantes obras de Billie Wilder, 

interpretada por Orson Welles. 
D) “Cidadão Kane” foi proibido no Brasil, em 1968, durante o AI-5, por fazer crítica aos regimes militares e 

autoritários. 
 

44. A Educomunicação é um campo de estudo da Comunicação, que tem por objetivo pensar a informação de forma 
aprofundada. Assinale a resposta correta. 
 
A) É uma crítica aos meios de comunicação. A Educomunicação aprofunda e traz para a contemporaneidade os 

conceitos de Indústria Cultural, reforçados pela Escola de Frankfurt. 
B) É um conceito que pode encontrar os seus elementos nos princípios de Enzensberger, que entendia que os 

meios de comunicação de massa, em especial os meios eletrônicos possuíam um potencial emancipador, que 
agia na consciência de massa. 

C) A Educomunicação traz o pensamento da Escola Sociológica Europeia, que enfatiza o conceito Dialética do 
Conhecimento. 

D) É um pensamento que traz a comunicação para os conceitos funcionalistas, ou seja, a aplicação mais efetiva da 
Comunicação. 

 
45. A encampação é um fenômeno no jornalismo. Assinale o conceito correto. 

 
A) Recurso da Teoria Geral dos Sistemas, que permite a conexão de ideias e contextualizações. 
B) Possibilidade da técnica jornalística de criar mais de um box na matéria. 
C) Matéria de página inteira que traz diferentes informações congruentes.  
D) Quando o jornal passa ao leitor opiniões ou conceitos expressos por outras pessoas como se fossem dele. 
 

46. Segundo a Lei 8.666/93 é dispensável a licitação: 
 
I- quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem 

prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas. 
II- nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 
III- nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para a realização dos 

processos licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do dia. 
IV- para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade certificada, 

independentes de serem ou não compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. 
 
Das afirmativas acima estão corretas: 
 
A) I, II, III e IV. 
B) II e IV, apenas. 
C) I, II e III, apenas. 
D) I e III, apenas. 
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47. A respeito do Sistema de Registro de Preços, conforme disposto na Lei 8.666/93, pode-se afirmar: 
 
A) Será precedido de ampla pesquisa de mercado, regulamentado por decreto, com seleção feita por concorrência 

e validade não superior a um ano. 
B) Será precedido de ampla pesquisa de mercado, regulamentado por decreto, com seleção feita por dispensa de 

licitação e validade não superior a um ano. 
C) Será precedido de ampla pesquisa de mercado, regulamentado por projeto de lei, com seleção feita por 

concorrência e validade não inferior a 24 meses. 
D) Será precedido de ampla pesquisa de mercado, regulamentado por decreto, com seleção feita por convite e 

validade não superior a um ano. 
 

48. Segundo a Lei Complementar 101/00 é vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e 
direitos que integram o patrimônio público para: 
 
A) o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei a atender demandas trabalhistas. 
B) o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e 

próprio dos servidores públicos. 
C) o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei a atender despesas de exercícios anteriores. 
D) o financiamento de despesa de custeio, destinando-se exclusivamente para a realização de novas despesas 

correntes de caráter continuado. 
 

49. Segundo a Lei Complementar 101/00, a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete 
aumento da despesa deve ser acompanhado: 
  
I- da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois 

subsequentes. 
II- da declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei 

orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 
III- da comprovação de cumprimento das metas fiscais no exercício anterior. 
  
Das afirmativas acima estão corretas: 
  
A) I e III, apenas. 
B) I e II, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) I, II e III. 
 

50. Segundo a Lei 10.520/02, o pregão:  
 
I- fixa como não inferior a 30 (trinta) dias o prazo para a apresentação das propostas, contado a partir da 

publicação do aviso de convocação dos interessados.  
II- considera como bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 

objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.  
III- pode ser realizado por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação. 
IV- faculta regulamentos próprios para União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 
 
Das afirmativas acima estão corretas: 
 
A) I e II, apenas. 
B) II e III, apenas. 
C) II, III e IV, apenas. 
D) I, II, III e IV. 
 
 




