
 

 
Cargo: Especialista em Gestão Administrativa e Serviços  – RELAÇÕES PÚBLICAS  (Edital nº 04/2013)      1 

 

Prefeitura Municipal de Bauru 

 

Concurso Público para o cargo efetivo de Especialista em Gestão Administrativa e 

Serviços – RELAÇÕES PÚBLICAS 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

01)  A “Teoria Hipodérmica” e 

“Abordagem da Persuasão”, as quais 

surgiram na primeira metade do Século 

XX, se preocupam com os efeitos da 

comunicação de massa na sociedade. 

Ao contrário desta abordagem, a 

“Teoria Funcionalista”, desenvolvida a 

partir da Década de 1.940, passou a 

abordar: 

 

A)  Os fenômenos psicológicos 

individuais que constituem a relação 

comunicativa. 

B)  O papel social desempenhado pelos 

veículos de comunicação de massa. 

C)  Os efeitos da propaganda nos 

países que participaram da Segunda 

Guerra Mundial. 

D)  A cultura como elemento 

transformador da sociedade. 

 

     

02)  Entre as teorias da comunicação de 

massa, a “Teoria Hipodérmica” analisa 

os estímulos necessários para se obter 

determinadas respostas em um processo 

comunicativo. Sua preocupação está na 

busca pela eficácia dos conteúdos 

transmitidos nos veículos de 

comunicação de massa. Assim, aponte o 

modelo de comunicação usado por essa 

linha teórica: 

 

A)  Modelo Linguístico-Funcional.  

B)  Modelo Circular. 

C)  Modelo Interativo. 

D)  Modelo Linear. 

 

 

03)  A “Hipótese de Agenda Setting” 

analisa o processo de seleção dos 

acontecimentos que são transformados 

em notícias pelos meios de 

comunicação de massa. Tendo isso em 

vista, essa teoria da comunicação: 

 

A)  Passa dos efeitos entendidos como 

mudança a curto prazo para os efeitos 

entendidos como consequências a longo 

prazo, considerando que as 

comunicações não intervém diretamente 

no comportamento explícito. 

B)  Analisa a rotina de produção 

jornalística nos veículos de 

comunicação de massa. 

C)  Aborda a eficácia da mensagem 

produzida pelos jornalistas nos meios de 

comunicação de massa. 

D)  Estuda o comportamento do 

jornalista (o gatekeeper) nos veículos de 

comunicação de massa. 

 

 

04)  A Escola Latino-americana de 

Comunicação é considerada uma 

referência nas pesquisas de 

comunicação porque passa a entender a 

relação emissor - receptor de maneira 

diferente das primeiras teorias da 

comunicação. Para a Escola Latino-

americana de Comunicação, além dos 

efeitos da comunicação massiva, é 

preciso entender também: 

 

A)  As variáveis contextuais que 

influenciam os interesses do emissor da 

mensagem. 

B)  O poder do emissor da mensagem. 

C)  O conteúdo transmitido pelos meios 

de comunicação de massa. 

D)  Os anseios e características dos 

receptores da mensagem. 

 

 

05)  A “Teoria Crítica” tem como 

finalidade realizar uma pesquisa social 

acerca da industrialização moderna. 
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Dessa forma, ela produziu estudos 

importantes sobre os veículos de 

comunicação de massa, na primeira 

metade do Século XX, que outros 

estudos da comunicação não se 

atentaram. Entre as contribuições da 

Teoria Crítica, está a criação do 

conceito de “Indústria Cultural”, o qual 

reflete sobre: 

 

A)  Os valores culturais que 

proporcionam a eficácia de uma 

mensagem. 

B)  Os meios de comunicação de massa 

mais eficientes e lucrativos. 

C)  A transformação da cultura em 

mercadoria. 

D)  A importância dos meios de 

comunicação de massa para o 

desenvolvimento de uma sociedade. 

 

 

06)  O Diagnóstico Organizacional é 

uma fase do processo de Planejamento 

Estratégico em Comunicação/Relações 

Públicas. Nesta etapa, há o 

levantamento de informações 

importantes sobre a organização que 

fundamentarão a elaboração do 

planejamento. Isto posto, pode-se 

afirmar que: 

 

A)  O Diagnóstico Organizacional é 

composto apenas pela análise do 

ambiente interno da organização. 

B)  O Diagnóstico Organizacional 

analisa somente como o ambiente 

externo influencia a atuação da 

organização. 

C)  O Diagnóstico Organizacional é o 

momento em que se executam as 

estratégias de comunicação do 

Planejamento Estratégico de 

Comunicação/Relações Públicas. 

D)  O Diagnóstico Organizacional 

analisa tanto o ambiento externo quanto 

o ambiente interno da organização. 

 

 

 

07)  Existem vários recursos que o 

profissional de Relações Públicas pode 

usar para avaliar se o objetivo do 

Planejamento Estratégico em 

Comunicação/Relações Públicas foi 

alcançado ou não. A partir disso, 

assinale a alternativa que NÃO 

apresenta um desses recursos usados 

para avaliação em um Planejamento 

Estratégico em Comunicação/Relações 

Públicas: 

 

A)  Fluxograma. 

B)  Pesquisas de Opinião Pública. 

C)  Análise SWOT. 

D)  Cronograma. 

 

 

08)  O “House Organ” é um dos 

instrumentos de comunicação 

disponíveis ao profissional de Relações 

Públicas na gestão do relacionamento 

entre uma organização e seus públicos. 

Tendo isso em vista, pode-se dizer que 

o “House Organ” é: 

 

A)  Um conjunto de materiais 

informativos com textos, fotografias e 

outros recursos destinados à divulgação 

de fatos jornalísticos e questões 

relacionadas a novas tendências 

empresariais. 

B)  Um veículo impresso ou digital de 

comunicação institucional destinado a 

determinados públicos organizacionais, 

como funcionários e seus familiares, 

vendedores, acionistas, fornecedores, 

autoridades, imprensa, etc.  

C)  Um programa de treinamento 

voltado aos representantes (diretores, 

porta vozes, etc.) das organizações em 

geral a fim de prepará-los para o 

relacionamento adequado com a 

imprensa/mídia. 

D)  Um texto com informações para a 

imprensa e outros meios de 

comunicação de massa e comunicação 

dirigida. 
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09)  Em um Planejamento Estratégico 

de Comunicação/Relações Públicas, o 

profissional de Relações Públicas pode 

elaborar uma série de estratégias 

comunicacionais para aproximar uma 

organização de determinado público 

organizacional. Entre essas estratégias, 

a organização de eventos tem sido 

considerada uma das ações mais 

importantes e eficazes de 

relacionamento entre ambos.  Isso tem 

ocorrido porque: 

 

A)  Os eventos são estratégias de 

comunicação bidirecionais em que a 

organização emite uma mensagem ao 

público alvo e este responde a essa 

mensagem simultaneamente. 

B)  Os eventos são celebrações festivas 

as quais promovem a diversão das 

pessoas. 

C)  Os eventos proporcionam lucros 

financeiros às organizações.  

D)  Os eventos são canais de 

comunicação unidirecionais em que 

somente a organização veicula uma 

mensagem a determinado público. 

 

 

10)  Para que um evento possa atingir os 

objetivos pretendidos por uma 

organização, ao se relacionar com 

determinado público, o profissional de 

Relações Públicas precisa planejar todas 

as etapas desse processo. Entre elas, 

temos a fase de implantação/execução 

do evento, na qual este profissional 

precisa planejar como será o cerimonial 

e protocolo. Sobre isso, pode-se dizer 

que: 

 

A) O cerimonial define quem será o 

“mestre de cerimônias” do evento e o 

protocolo como ele deverá se comportar 

diante de todos os convidados, 

independentemente do grau de 

hierarquia. 

B) O cerimonial trata da sequência de 

acontecimentos que regem um evento e 

o protocolo codifica as regras que 

concedem aos participantes do evento 

as prerrogativas, privilégios e 

imunidades que eles têm direito durante 

o cerimonial. 

C)  O cerimonial e protocolo se 

referem somente aos discursos e 

pronunciamentos que deverão ser feitos 

em um evento. 

D)  O cerimonial e protocolo tratam 

apenas das regras de comportamentos 

dos representantes de autoridades 

convidadas a participar de um evento. 

 

 

11)  Estamos imersos em uma lógica de 

produção e de consumo que constrói 

novas formas de sociabilidade e 

relacionamento. A atividade de 

Relações Públicas, como integrante e 

integradora do amplo domínio da 

comunicação constitui-se em uma 

dimensão fundamental para a 

pragmática comunicacional em um 

mundo caraterizado por uma sociedade 

de consumo, um mercado global e a 

troca generalizada de informações. Ao 

levarmos em conta esse contexto, 

compete ao profissional de relações 

públicas:  

A)  Render-se totalmente ao admirável 

‘mundo novo’ da comunicação, 

acompanhando e fazendo adotar, no 

âmbito organizacional, as 

transformações pelas quais a sociedade 

passa, promovendo um ajuste do 

público essencial de sustentação. 

B)  Situar-se de modo sensível a 

montante e a jusante da ininterrupta 

intercorrência de fatos e 

acontecimentos, prevendo-os e a eles 

reagindo de forma consequente, por 

exemplo, por uma gestão bem 

organizada e ordenada de 

conhecimentos, tendo a comunicação 

como panaceia. 

C)  Fazer ouvir a sua voz ou dar a 

conhecer suas opiniões e 

posicionamentos, para uma correta 
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condução profissional de suas 

atividades em um universo marcado por 

uma reestruturação empresarial, uma 

reordenação social, passividade na 

recepção de mensagens e mutações 

culturais. 

D)  Preparar-se e especializar-se a um 

hábil, complexo e ágil processamento 

de dados, bem como a uma competente 

e eficaz gestão de fluxos emergentes de 

mensagens, posicionando sua 

organização/empresa como referência 

necessária para distintos públicos de 

interesse. 

 

 

12)  A classificação de públicos e o seu  

mapeamento não é simples; no início 

das atividades de Relações Públicas no 

Brasil, criou-se a classificação de 

Público interno e externo. Hoje, uma 

das proposições mais aceitas entre 

professores e profissionais foi cunhada 

pelo Dr. Fábio França, que considerou: 

 

A)  A identificação de públicos 

estratégicos para a construção de novas 

formas de venda e busca de mercados, 

já que a proposição do autor 

considerava essencial apenas o 

consumidor e o cliente. 

B)  A identificação de públicos e os 

relacionamentos conflituosos, as 

intrigas pessoais, os jogos de poder e as 

expectativas oriundas dos embates 

internos e externos. 

C)  A identificação dos públicos, suas 

formas de relacionamento e 

designações, objetivos e importância da 

relação, bem como sua duração, 

prioridades e expectativas.  

D)  A identificação e a percepção de 

que a classificação de público interno e 

externo aplicava-se apenas ao sistema 

ditador de governo e não abarcava a 

complexidade dos relacionamentos. 

 

 

13)  A classificação de públicos é ainda 

um nó górdio para área de Relações 

Públicas, dada sua amplitude e 

complexidade; nessa direção, entre os 

atributos cotidianos de um profissional 

de Relações Públicas está a de 

estabelecer uma eficiente comunicação 

com os diversos públicos de interesse de 

uma organização, independentemente 

de seu setor de atuação. Ditos públicos 

de interesse: 

 

A)  São compostos por pessoas ou 

grupos de pessoas com pouca 

informação, voltados para a defesa de 

interesses organizacionais frente às 

novas formas de comunicação. 

B)  Compõem-se de pessoas ou grupos 

organizados que dispõem de 

informações e estão à procura de uma 

atitude comum na relação organização-

públicos. 

C)  É um aglomerado de indivíduos 

reunidos em massa por força de 

contiguidade espacial, sem opinião 

acerca das organizações e de suas 

práticas. 

D)  Manifestam, quando de sua 

formação, o claro intento de intensificar 

sua capacidade de fazer frente a 

controvérsias coevas. 

 

 

14)  O avanço da Internet tornou as 

Redes Sociais Virtuais um dos 

principais veículos de comunicação no 

contexto contemporâneo. Para o 

exercício eficiente e eficaz das Relações 

Públicas, sua importância é de primeira 

ordem e fulcral. Entre as características 

das redes que mais a qualificam como 

instrumento hábil de Relações Públicas 

está o fato de: 

 

A)  Fornecer informações, orientar em 

relação a dúvidas e problemas e integrar 

indivíduos na perspectiva de públicos 

de interesse e de uma comunicação 

dialógica. 

B)  Possibilitar escolhas e favorecer 

opiniões, dispersando indivíduos e 
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criando públicos remotos, sem vínculos 

de afetividade com as marcas. 

C)  Servir a uma tranquila e paulatina 

veiculação de mensagens públicas e 

privadas, congregando cidadãos, 

clientes, mídias e concorrência. 

D)  Dar acesso parcial a "dicas" 

importantes para a solução de toda 

espécie de dificuldades em 

comunicação organizacional com ênfase 

em Relações Públicas. 

 

 

15)  As Relações Públicas exercem 

algumas funções específicas no 

contexto da Comunicação 

Organizacional Integrada. Uma das 

funções mais relevantes e destacadas 

por alguns autores da área, é a função 

política. A esse respeito, assinale a 

opção correta. 

  

A)  No exercício da sua função política, 

as relações públicas procuram 

conquistar, por meio da política interna, 

maior espaço no mix da comunicação 

integrada. 

B)  No contexto hodierno, a principal 

função política das relações públicas é a 

atividade de lobby e de fomento de 

influência. 

C)  As instituições públicas e estatais 

são focos naturais da atividade de 

relações públicas como função política, 

uma vez que as instituições privadas 

visam apenas o lucro e a mais valia. 

D)  As relações públicas, como função 

política, atuam em questões pertinentes 

às relações de poder nas organizações, 

tanto no âmbito micro quanto no macro. 

 

 

16)  As Relações Públicas, como 

profissão e atividade tem uma panóplia 

de significados, conceitos e áreas de 

atuação, o que a torna bastante 

complexa e passível de confusão na 

esfera social e organizacional; a partir 

disso, assinale a alternativa que melhor 

exprime uma das principais 

características das relações públicas nas 

organizações, sejam elas do primeiro, 

segundo ou terceiro setor.  

 

A)  Articular e direcionar, na função de 

assessoramento superior, suas 

atividades para o campo estratégico de 

recursos humanos a fim de obter a boa 

vontade dos públicos consumidores. 

B)  Articular e construir redes de 

relacionamento de forma a minimizar o 

custo financeiro do processo de 

comunicação entre a organização e seus 

públicos. 

C)  Administrar estrategicamente a 

comunicação das organizações, a fim de 

obter um melhor relacionamento com 

seus diversos públicos. 

D)  Atuar e administrar 

estrategicamente a comunicação, de 

forma que os interesses das 

organizações possam se impor aos 

públicos de interesse, considerando o 

princípio legítimo da contratação. 

 

 

17)  A sustentabilidade e 

responsabilidade social são movimentos 

relativamente recentes que marcam a 

necessidade das organizações se 

adequarem aos imperativos 

socioambientais urgentes. Nessa 

realidade, emergem as atividades de 

comunicação organizacional integrada, 

que se valem de distintos estratagemas 

para alcançar seus objetivos 

institucionais e mercadológicos. Na 

esteira desse pensamento vem à tona um 

‘novo’ modelo de comunicação, 

chamada de ‘ecosófica’, que se 

caracteriza: 

 

A)  Pelo estímulo de ações sustentáveis 

a partir de uma cultura digital ecológica, 

dinâmica, na qual a natureza e os seres 

humanos participam e interagem no 

mesmo ecossistema comunicativo, além 

de propor um diálogo entre biologia, 

filosofia e sociologia. 
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B)  Pelo estímulo a uma comunicação 

calcada em estratégias publicitárias e de 

marketing social, político e eleitoreiro, 

já que considera a influência política 

das organizações no entorno social e 

comunitário, abarcando os diferentes 

setores de representação social. 

C)  Pelo estímulo de ações sustentáveis 

e de responsabilidade social a partir de 

uma cultura organizacional interna que 

compreenda que os interesses do 

público essencial de sustentação estão 

acima da política macro de 

comunicação levada a efeito todos os 

dias pelas organizações. 

D)  Pelo estímulo a programas de 

responsabilidade familiar, 

desenvolvimento de planos de cargos e 

salários que acompanhem a evolução do 

funcionário, seu rendimento no 

ambiente externo, a forma como leva a 

efeito as exigências da organização no 

que tange à sustentabilidade e 

marketing verde.  

 

 

18)  Acerca da Assessoria de 

Comunicação e a atuação de diferentes 

atividades de comunicação, tais como o 

Jornalismo, as Relações Públicas e a 

Publicidade e propaganda, pode-se dizer 

que: 

 

A)  Os estudos científicos e o 

marketing tornam-se um aliado das 

assessorias e os direitos e deveres do 

público passam a ser, em partes, para a 

efetivação da opinião pública, já que a 

percepção do público composto por 

funcionários é mais importante que a 

dos outros stakeholders.  

B)  A célebre frase "o público que se 

dane", criada, provavelmente, pelo 

empresário americano William Henry 

Vanderbilt, já não é mais conclamada, 

haja vista que se percebeu, de fato, que 

a comunicação é ‘a’ grande aliada para 

a sobrevivência, desenvolvimento e 

prosperidade das organizações. 

C)  A assessoria de comunicação é uma 

função intimamente ligada ao 

jornalismo, não cabendo às relações 

públicas participarem desse processo 

específico de comunicação, seja com 

propostas, seja atendendo às demandas 

externas de transparência e informação. 

D)  A publicidade e propaganda deve 

ser a atividade mais desenvolvida no 

âmbito da assessoria de comunicação, 

pois as organizações precisam de 

visibilidade midiática, criação de 

arquétipos da marca e promoção de uma 

série de estereótipos que levem o 

público consumidor a comprar, ainda 

que de forma inconsciente. 

 

 

19)  A modernização que ocorreu nos 

parques industriais e nos setores 

empresariais brasileiros, no século XX, 

precisaram atender às demandas e 

anelos de uma clientela mais numerosa, 

presente e exigente; Destarte, a 

instituição que primeiro utilizou um 

Departamento de Relações Públicas no 

Brasil, setor este, essencialmente 

nacional, foi: 

  

A)  A Light, em janeiro de 1914 sob a 

gerência de Wilson da Costa Bueno.  

B)  O grupo Pão de Açúcar em 1914 

sob a gestão de Vera Giangrande. 

C)  A Light, em janeiro de 1914 sob a 

gerência de Eduardo Pinheiro Lobo. 

D)  A Cia Siderúrgica Nacional em 

Volta Redonda em 1914 sob a direção 

de Eduardo Pinheiro Lobo. 

 

 

20)  O marketing é uma das mais 

importantes atividades do escopo da 

comunicação mercadológica e as 

Relações Públicas da comunicação 

institucional; ambas fazem parte da 

filosofia da comunicação organizacional 

integrada. Acerca das Relações Públicas 

e do Marketing pode-se afirmar que: 

A)  O marketing como um dos braços 

da comunicação mercadológica tenta 
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comunicar-se com mercados 

relativamente passivos e aliados, 

enquanto as Relações Públicas devem 

comunicar-se com os públicos ativos e 

amiúde hostis em relação às 

organizações e suas práticas. 

B)  O marketing é uma ferramenta que 

envolve todas as atividades da 

comunicação mercadológica, tendo 

como norte, apenas a venda desmedida 

de produtos e serviços, a manipulação 

dos públicos e o lucro. 

C)  O marketing é uma ferramenta que 

envolve todas as atividades da 

comunicação institucional, já que não 

tem o objetivo de vender e ampliar os 

mercados consumidores, senão de 

sensibilizar os públicos acerca da 

missão da organização. 

D)  O marketing, como um dos braços 

da comunicação institucional, serve 

para criar espaços nos quais as 

organizações possam construir 

mercados para cumprir suas missões, 

estabelecendo relacionamentos com os 

seus públicos para materializar sua 

identidade corporativa e evitar desviar-

se delas. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

15/08/2013-17h37 

Custo da cesta básica em São Paulo 

recuou 0,69% na última semana, diz 

Procon de São Paulo 

 

O valor da cesta básica na cidade de São 

Paulo, entre os dias 9 e 15 de agosto, 

recuou 0,69%, passando de R$ 369,03 

para R$ 366,47, de acordo com pesquisa 

do Procon feita em parceria com o 

Dieese (Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos) 

divulgada nesta quinta-feira (15). 

Dos grupos que compõem o conjunto de 

preços, alimentação apresentou queda 

de 1,20%. Por outro lado, limpeza e 

higiene pessoal tiveram altas respectivas 

de 1,54% e 1,58%. 

Dos 31 produtos pesquisados, na 

variação semanal, 15 apresentaram 

queda, 13 aumentaram de preço e três 

permaneceram estáveis. 

Os produtos que mais pressionaram a 

queda no período, considerando os 

respectivos pesos na cesta, foram: 

 

Produto  Queda (em %) 

Carne de segunda s/ 

osso (kg)  

-0,29 

Feijão carioquinha 

(pacote 1 kg)  

-0,20 

Café em pó papel 

laminado (pacote 

500g)  

-0,19 

Batata (kg)  -0,17 

Leite em pó integral 

(embalagem 400-

500g)  

-0,14 

FONTE: Procon-SP                     Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/08

/1327075-custo-da-cesta-basica-em-sao-paulo-

recuou-069-na-ultima-semana-diz-procon.shtml 

 

 

21)  O texto apresentado pertence ao 

gênero textual jornalístico. Tal fato 

pode ser explicado porque possui 

características como: 

 

A)  Estilo prolixo, rebuscado, com 

público alvo de camadas mais 

abastadas. 

B)  Estilo erudito, sofisticado, 

destinado a narrar com riqueza de 

detalhes para o leitor. 

C)  Parceria, fatos históricos de 

interesse público, com estilo prolixo, 

com detalhamento das informações. 



 

 
Cargo: Especialista em Gestão Administrativa e Serviços  – RELAÇÕES PÚBLICAS  (Edital nº 04/2013)      8 

 

D)  Pesquisa, fatos atuais de interesse 

público, estilo enxuto, ou seja, diz 

aquilo que é importante. 

 

 

22)  Podemos entender após lermos a 

reportagem que o assunto abordado 

trata-se de: 

 

A)  O recuo do preço da cesta básica na 

última semana. 

B)  O recuo do preço da cesta no 

último ano. 

C)  O recuo do preço da cesta básica, 

comparada ao ano anterior. 

D)  O recuo do preço da cesta básica, 

comparada aos anos anteriores. 

 

  
23)  Repare no gráfico extraído do 

texto: 

 

    Produto  Queda (em %)  

 

Carne de segunda 

s/ osso (kg) 

-0,29  

Feijão carioquinha 

(pacote 1 kg) 

-0,20  

Café em pó papel 

laminado (pacote 

500g) 

-0,19 

Batata (kg)  -0,17  

Leite em pó integral 

(embalagem 400-

500g) 

 

-0,14  

 

É possível concluir que os dados 

contidos no gráfico expressam: 

A)  Produtos que obtiveram queda no 

seu preço. 

B)  Produtos que obtiveram redução em 

seus índices de preço. 

C)  Produtos que tiveram redução em 

sua pesagem. 

D)  Produtos que comparados ao ano e 

mês anterior, obtiveram queda de preço 

e pesagem. 

 

 

24)  O excerto extraído do texto traz um 

verbo em destaque: 

 

“Os produtos que mais pressionaram a 

queda no período, considerando os 

respectivos pesos na cesta, foram:” 

 

O verbo em destaque pertence a: 

 

A)  3ª pessoa do singular (Tempo 

Presente). 

B)  2ª pessoa do plural (Presente e 

Futuro do Presente do Indicativo e 

Subjuntivo). 

C)  3ª pessoal do plural (Pretérito mais 

que perfeito e pret. Perfeito do 

Indicativo). 

D)  1ª pessoal do plural (Pretérito 

Imperfeito e Presente do Indicativo). 

 

 

25)  No primeiro parágrafo destacamos 

uma palavra para análise morfológica. 

 

O valor da cesta básica na cidade de 

São Paulo, entre os dias 9 e 15 de 

agosto, recuou 0,69%, passando de R$ 

369,03 para R$ 366,47, de acordo com 

pesquisa do Procon feita em parceria 

com o Dieese (Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos) divulgada nesta 

quinta-feira (15). 

 

A palavra entre, em destaque tem sua 

classificação morfológica expressa na 

alternativa: 

 

A)  Artigo.  

B)  Preposição. 

C)  Conjunção. 



 

 
Cargo: Especialista em Gestão Administrativa e Serviços  – RELAÇÕES PÚBLICAS  (Edital nº 04/2013)      9 

 

D)  Interjeição. 

 

Texto 2 

Tecendo a manhã 

 

"Um galo sozinho não tece a manhã: 

ele precisará sempre de outros galos. 

De um que apanhe esse grito que ele 

e o lance a outro: de outro galo 

que apanhe o grito que um galo antes 

e o lance a outro; e de outros galos 

que com muitos outros galos se cruzam 

os fios de sol de seus gritos de galo 

para que a manhã, desde uma tela tênue, 

se vá tecendo, entre todos os galos. 

 

E se encorpando em tela, entre todos, 

se erguendo tenda, onde entrem todos, 

se entretendendo para todos, no toldo 

 (a manhã) que plana livre de armação. 

A manhã, toldo de um tecido tão aéreo 

que, tecido, se eleva por si: luz balão". 
 

João Cabral de Melo Neto 

 

Considere o Texto 2 para responder 

as questões de nº 26 ao nº28. 

 

 

26)  Ao lermos o texto, podemos 

afirmar que há reforço da ideia de 

coletividade que pode ser expressa: 

 

A)  Na 1ª e 2ª estrofe. 

B)  Apenas na 2ª estrofe. 

C)  Apenas na 1ª estrofe. 

D)  Apenas nos dois últimos versos da 

2ª estrofe. 

 

 

27)  Considere o fragmento “para que a 

manhã, desde uma tela tênue”. A 

palavra em destaque tem sua 

classificação morfológica acertada na 

alternativa: 

 

A)  Substantivo. 

B)  Advérbio. 

C)  Adjetivo. 

D)  Pronome 

 

 

28)  Em relação a apresentação do texto, 

podemos compreender que por sua 

apresentação, trata-se de um gênero 

poético.Tal conclusão pode ser 

concluída porque: 

 

A)  Apresenta estrutura diferencial, 

formada por parágrafos curtos. 

B)  Apresenta estrutura diferencial, 

formada por seleção de informações 

curtas. 

C)  Apresenta estrutura diferencial, 

formada por ideias chaves. 

D)  Apresenta estrutura textual 

diferenciada, formada por versos e 

estrofes. 

 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

 

29)  De acordo com o parágrafo único 

do artigo 62 do Estatuto dos Servidores 

Públicos Municipais (Lei Municipal nº 

1.574/71), os dias de afastamento para 

exercício de mandato de vereança 

remunerada ou de Prefeito serão 

considerados de efetivo exercício para 

quais fins? 

 

A) Para todos os efeitos legais. 

B) Para nenhum efeito legal. 

C) Para fins de aposentadoria e 

disponibilidade, tão somente. 

D) Para fins de aposentadoria e 

promoção por merecimento. 

 

 

30)  De acordo com o artigo 1° da Lei 

Municipal nº 5.975/2010, o Plano de 

Cargos, Carreiras e Salários – PCCS, 

instituído no âmbito da Prefeitura 



 

 
Cargo: Especialista em Gestão Administrativa e Serviços  – RELAÇÕES PÚBLICAS  (Edital nº 04/2013)      10 

 

Municipal de Bauru, regulamenta a 

situação funcional dos servidores 

nomeados sob qual regime?  

 

A) Somente os nomeados sob o regime 

estatutário. 

B) Somente os nomeados sob o regime 

CLT. 

C) Os nomeados sob o regime 

estatutário, CLT e temporários.  

D) Os nomeados sob o regime 

estatutário ou (CLT). 

 

 

31) De acordo com o parágrafo 4º do 

artigo 19A da Lei Municipal nº 

3.373/91, o servidor em disponibilidade, 

poderá ser mantido sob a 

responsabilidade de qual órgão 

municipal? 

 

A) da Secretaria Municipal dos 

Negócios Jurídicos. 

B) da Secretaria Municipal da 

Administração. 

C) do Gabinete do Prefeito. 

D) da Fundação de Previdência dos 

Servidores Públicos Municipais 

Efetivos de Bauru. 

 

 

32)  De acordo com os incisos I, V e VI 

do artigo 11 do Estatuto dos Servidores 

Públicos Municipais – Lei Municipal nº 

1574/71, como os cargos públicos serão 

providos? 

 

A) I – nomeação; V – reversão; VI – 

aproveitamento. 

B) I – nomeação; V – reintegração; VI 

– readmissão. 

C) I – nomeação; V – transferência; VI 

– reintegração. 

D) I – transferência; V – reintegração; 

VI – acesso. 

 

 

33) De acordo com o artigo 21, inciso 

II, alínea “a” da Lei Municipal nº 

5.975/10, o profissional, pertencente à 

categoria de Agentes ou Técnicos, que 

apresentar um certificado de conclusão 

de curso de educação profissional de 

nível técnico, em sua área de atuação ou 

correlata, terá direito a um avanço de 

quantos níveis salariais? 

 

A) De (15) quinze níveis salariais.  

B) De (08) oito níveis salariais. 

C) De (06) seis níveis salariais.  

D) De 01 (um) nível salarial. 
 
 

34)  De acordo com o artigo 19 do 

Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipais (Lei Municipal nº 1.574/71), 

qual autoridade é responsável em 

designar substituto para os cargos de 

tesoureiros, caixas e outros funcionários 

que tenham valores sob sua guarda? 

 

A) O Diretor do Departamento 

Financeiro da Secretaria de Finanças. 

B) O Secretário de Finanças. 

C) O Secretário de Administração. 

D) O Prefeito. 

 

INGLÊS 

 

As questões de 35 a 37 são relativas 

ao texto abaixo: 

 

Teaching a language is an interesting 

and exciting occupation. Since the 

nature of language and its complex 

operations  is still a matter of 

controversy and since psychologists 

have yet much to learn about how 

language is acquired-the native 

language as well as a second language – 

we, as language teacher, have an open 

field. We are free to experiment and 

innovate. We can appropriate what has 

proved successful in order times and 

places. We can repeat and refine what 

we have found to be affective in our 

own circumstances with your own 

students. We can share successes and 
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explore failures with our colleagues, 

learning much from each other. 

Learning to use a language freely and 

fully is a lengthy and effortful process. 

Teachers cannot learn the language for 

their students. They can set their 

students a road, helping them to develop 

confidence in their own  learning 

powers. Then they must wait on the 

sidelines, ready to encourage and assist, 

while each student struggles and 

perseveres with  autonomous activity. 

 

 

35)  O autor é de opinião que: 

 

A)  Lecionar uma língua não é uma 

tarefa de natureza complexa ou cheia de 

controvérsias, como querem alguns 

psicólogos. 

B)  Há um largo campo para o ensino 

de uma língua, apesar das 

complexidades de sua natureza e do 

modo como ela é adquirida. 

C)  Os professores ainda estão em 

controvérsias com os psicólogos em 

muitos pontos sobre o estudo de 

línguas. 

D)  Embora interessante e excitante, o 

ensino de uma língua é ainda um campo 

pouco aberto a inovações. 

 

36)  A aprendizagem de uma língua 

compreende: 

 

A)  Um processo livre e global. 

B)  Um uso livre e total do processo de 

crescimento dos estudantes. 

C)  Um lento e estruturado processo de 

envolvimento dos estudantes. 

D)  Um processo muito longo e que 

requer esforço para permitir o seu uso 

livre e total. 

37)  Em relação ao aluno, o professor: 

 

A)  Deve ensinar a língua como se ele 

próprio fosse um estudante. 

B)  Deve ajudá-lo a desenvolver 

autoconfiança e estar pronto para 

assisti-lo em suas lutas e atividades 

autônomas. 

C)  Deve incentivá-lo a agir somente 

quando puder ser observado, para não 

haver desperdício de esforço. 

D)  Deve encorajá-lo a agir somente 

quando puder ser observado, para não 

haver desperdício de esforços. 

 

38)  In his lecture yesterday, Prof. 

Rivers………………………….on new 

applications of solar energy. 

 

A)  sold 

B)  stole 

C)  spoke 

D)  stood 

 

 

39) Bill………………………in a 

dormitory, he has a private room. 

 

A)  lives 

B)  doesn´t live 

C)  don´t live 

D)  has lived 

 

40)  “…………………..is the person 

sitting next to your cousin?” 

“Oh! That´s my other cousin, Sammy” 

 

A)  Where 

B)  When 

C)  Whose 

D)  Who 

 

41)  I never travel ………………..July. 

Do you? 
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A)  On 

B)  At 

C)  Of 

D)  As 

 

42)  “Most……………and…………are  

afraid of……… “ 

 

A)  Womans - childs- mouses 

B)  Women´s – children´s – mousen 

C)  Womans – children – micen 

D)  Women – children – mice 

 

ATUALIDADES 

 

43)  Escolha a alternativa correta quanto 

ao conteúdo da Lei de Acesso à 

Informação, 12.527/2011:  

A)  É a chefia do órgão público que 

decide por liberar ou não o acesso à 

informação. 

B)  Não há necessidade de justificativa 

do cidadão para solicitar o acesso à 

informação. 

C)  Só é possível solicitar informação 

que diga respeito direto ao solicitante. 

D)  O sigilo é a regra e a publicidade é 

a exceção. 

 

 

44)  Na charge abaixo (fonte: Folha de 

São Paulo, 13/06/2012), o cartunista 

aborda o acesso a documentos militares.  

 

A Lei 12.527/2011 prevê exceções nas 

regras de acesso. Identifique a 

alternativa incorreta quanto ao sigilo 

das informações: 

A)  Documentos e informações que 

tratem de procedimentos que violem os 

direitos humanos praticados por agentes 

públicos ou a mando de autoridades 

públicas são objeto de restrição parcial 

de acesso à informação. 

B)  Quando não autorizado o acesso 

por tratar-se de informação total ou 

parcialmente sigilosa, o requerente 

deverá ser informado sobre a 

possibilidade de recursos, prazos e 

condições para sua interposição, 

devendo ser indicada autoridade 

competente para sua apreciação. 

C)  É conduta ilícita que enseja 

responsabilidade do agente público 

impor sigilo à informação para obter 

proveito pessoal ou de terceiro, para 

fins de ocultação de ato ilegal cometido 

por si ou por terceiro.  

D)  Quando não for autorizado acesso 

integral à informação por ser ela 

parcialmente sigilosa, é assegurado o 

acesso à parte não sigilosa por meio de 

certidão, extrato ou cópia com ocultação 

da parte sob sigilo.  

 

 

45)  Sobre a informação pública, a Lei 

de Acesso à Informação, 12.527/2011, 

determina que: 

A)  De modo opcional o órgão público 

pode disponibilizar na internet 

informações de interesse coletivo e 

respostas a perguntas mais frequentes 

da sociedade.  

B)  A informação pública deve ser 

divulgada independentemente de 

solicitações por todos os meios 

disponíveis e obrigatoriamente em sites 

da internet.  

C)  As informações públicas podem ser 

viabilizadas mediante requerimento por 

escrito e de modo facultativo pela 

internet. 
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D)  Dados gerais para 

acompanhamento de programas, ações, 

projetos e obras são disponibilizados 

apenas mediante pedido por escrito.  

 

 

46)  Os órgãos e agentes públicos, 

segundo a Lei de Acesso à informação, 

devem divulgar informações de caráter 

coletivo e desempenhar as seguintes 

ações descritas abaixo, exceto: 

A)  Assegurar o acesso à informação 

imediatamente, se estiver disponível, ou 

em até 20 dias prorrogável por mais 10 

dias. 

B)  Instituir um serviço de informações 

ao cidadão para atender ao público e 

processar o pedido de informação. 

C)  Liberar o acesso à informação em 

até 48 horas, caso contrário o agente 

público estará sujeito a sanções 

administrativas. 

D)  Nortear sobre os procedimentos de 

acesso e informar sobre a tramitação de 

documentos. 

 

 

47)  “O aquecimento global 

antropogênico (AGA) é uma hipótese 

sem base científica sólida”, essa foi, em 

essência, a mensagem central da carta 

aberta entregue à presidenta Dilma 

Rousseff, antes da Rio+20, assinada por 

18 cientistas brasileiros. O aquecimento 

global é fortemente alardeado pelo 

Painel Intergovernamental de Mudanças 

Climáticas que aponta como causa do 

aquecimento as emissões de (fonte: 

Folha de São Paulo, 31/07/2012): 

A)  Neutrinos. 

B)  Ozônio (O3). 

C)  Dióxido de Carbono (CO2). 

D)  Clorofluorcarbonos (CFC). 

 

 

48)  Blocos econômicos são associações 

de países visando estabelecer relações 

comerciais privilegiadas, com redução 

ou extinção de tarifas alfandegárias 

entre si; negociações conjuntas com 

outros países ou blocos, o que eleva a 

competitividade dos países-membros; 

eliminação de barreiras para circulação 

de pessoas, capitais e serviços; entre 

outros aspectos. NÃO é exemplo de 

estágio de integração (fonte: site 

BRASILESCOLA, 16/05/2013): 

A)  Mercado comum. 

B)  União econômica. 

C)  Privatização. 

D)  Zona de livre-comércio. 

 

 

49)  A 5ª cúpula do BRICS (Brasil, 

Rússia, Índia, China e África do Sul) 

marcou a primeira vez em que esse 

encontro chegou à África. Um dos 

temas na pauta desta edição foi a 

criação de um novo banco de 

desenvolvimento voltado para 

financiamento de projetos entre os cinco 

países. Entre os principais projetos 

apoiados por esse banco estão (fonte: 

site G1, 26/03/2013): 

A)  Explorações Espaciais.  

B)  Pesquisas com células-tronco.  

C)  Combate ao Terrorismo. 

D)  Obras de Infraestrutura. 

 

 

50)  A globalização modifica a 

concepção tradicional de fronteiras 

nacionais. Com a função principal de 

garantir a abertura e a manutenção do 

comércio mundial, surgiu em 1995 a 

(fonte: site G1, 07/05/2013): 

A)  Organização das Nações Unidas 

(ONU). 

B)  Organização Mundial do Comércio 

(OMC). 

C)  Área de Livre Comércio das 

Américas (ALCA). 

D)  Organização do Tratado do 

Atlântico Norte (OTAN). 

 

 


