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Instrução: As questões 01 a 10 referem-se ao texto
abaixo.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

As noções de trabalho, emprego, segurança social,
tratadas quase como sinônimas, mudaram com o passar
do tempo, em interação com a evolução da sociedade e
das condições da produção. Da mesma forma, mudaram
as realidades que se escondem por trás dessas noções.
Vários são os fatores que, conjuntamente e em
interação, contribuíram para a construção desta nova
realidade do trabalho. Entre eles podem-se citar a
globalização econômica e a disseminação das inovações
tecnológicas e organizacionais; as transformações no
papel dos estados; a disseminação do individualismo
como valor nas sociedades contemporâneas e o crescimento da participação feminina no mercado de trabalho.
O impacto desses fatores pode ser percebido na nova
configuração do mercado de trabalho – com o aumento
do nível de desemprego, o crescimento da informalização
nas relações trabalhistas, o deslocamento setorial do
emprego –, e na transformação ocorrida nos requisitos
funcionais, com ____ exigência de novas habilidades e
competências.
Nas últimas décadas, por exemplo, as mulheres invadiram o mercado de trabalho. No Brasil, a participação
feminina aumentou expressivamente: em 1999, ela
representava 41,4% da população economicamente
ativa contra 31,7% em 1979. O ingresso dessas
mulheres no mercado de trabalho veio associado
______ transformações nas relações familiares e
conjugais. Os avanços, no entanto, encobrem obstáculos
importantes a serem superados no século XXI.
As mulheres representam mais de 40% da força de
trabalho no país. Todavia, a inserção ainda é, muitas
vezes, preponderante em ocupações e ofícios que
guardam correlação direta com as funções que desempenham no espaço doméstico, ou seja, têm menor status
social, demandam menor qualificação formal e, em
consequência, pagam salários menores.
Em São Paulo, conforme já publicado, as mulheres
recebem, por hora, 76% do rendimento obtido pelos
homens, e o desemprego feminino fica sempre acima
do masculino. Quanto maior a escolaridade, maior a
diferença salarial entre homens e mulheres na mesma
ocupação, padrão esse que se repete em muitos países.
Não obstante, a diferença em relação aos homens está
caindo. Projeções indicam que, daqui ____ 30 anos, não
haverá mais discriminação salarial contra elas.
O mercado de trabalho requer praticidade e
constante atualização de informações. Quem não está
apto, informatizado e disposto ____ inovar ficará, provavelmente, aquém das necessidades de nossa época.

01. Assinale a alternativa que preenche adequadamente as
lacunas das linhas 19, 27, 44 e 48, nesta ordem.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a
a
à
à
a

–
–
–
–
–

à
a
à
a
a

–
–
–
–
–

há – a
há – a
à–à
há – à
a–a

02. Abaixo são feitas algumas afirmações acerca de ideias
veiculadas pelo texto.
I - A inserção das mulheres no mercado de trabalho é
proporcional às ocupações e ofícios desempenhados
pelas mulheres no campo doméstico.
II - A inserção das mulheres no mercado de trabalho
tem por consequência a demanda de menor qualificação profissional, o que implica salários menores.
III- A inserção das mulheres no mercado de trabalho
dá-se, muitas vezes, através de ofícios ligados às
funções que desempenham no espaço doméstico.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.

03. Considere as seguintes propostas de substituição de
vocábulos do texto.
I - A substituição de noções (l. 01) por conceitos,
no segmento que se estende da linha 01 à linha 04,
implicaria outras cinco (5) alterações no parágrafo.
II - A substituição de contribuíram para (l. 07) por
levaram criaria condições para o emprego da
crase na frase.
III- A substituição de mais (l. 45) por tanta não
provocaria alteração no sentido da frase.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.

Adaptado de: FREITAS, M. D. de. Mercado de trabalho; inovações tecnológicas na era da informática. Disponível em:
<http://revistagrandestemas.blogspot.com/2010/05/mercado-de-trabalho-texto-de-mateus.html>. Acesso em: 01 set.
2018.
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04. Considere as seguintes afirmações.

07. Abaixo são feitas algumas afirmações acerca de palavras
do texto.

I - O sujeito de mudaram (l. 02) é o mesmo de
mudaram (l. 04).

I - A palavra disseminação (l. 09) tem o sentido de
“propagação”, no contexto em que ocorre.

II - As vírgulas presentes entre os travessões das
linhas 15 e 18 separam termos com a mesma
função sintática.

II - A palavra preponderante (l. 32) tem o sentido de
“superior em número ou quantidade”, no contexto
em que ocorre.

III- O sujeito de invadiram (l. 21-22) é o mesmo de
encobrem (l. 28).

III- A palavra demandam (l. 35) tem o sentido de
“inquerem”, no contexto em que ocorre.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Quais estão corretas?

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.

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

05. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as ocorrências
em que a palavra que substitui uma palavra ou expressão anterior no texto.

08. A substituição de mulheres (l. 30) por mulher acarreta
a modificação, para fins de concordância, de quantas
outras palavras no quinto parágrafo do texto?

( ) Vários são os fatores que, conjuntamente e

em interação, contribuíram para a construção
desta nova realidade do trabalho (l. 06-08).
( ) ... ocupações e ofícios que guardam correlação direta... (l. 32-33).
( ) ... com as funções que elas desempenham no
espaço doméstico ... (l. 33-34).
( ) ... padrão esse que se repete em muitos
países... (l. 42).

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

V – F – V – F.
V – V – F – F.
V – V – V – V.
F – F – F – F.
F – F – V – V.

Duas.
Três.
Quatro.
Cinco.
Seis.

09. A expressão Não obstante (l. 43) introduz, no período
em que ocorre, uma ideia de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A sequência correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.

oposição.
causa.
comparação.
explicação.
consecução.

10. A palavra aquém (l. 49) poderia ser substituída, sem
alteração do sentido contextual, por

06. Abaixo são feitas três afirmações sobre a formação de
palavras do texto.
I - A palavra conjuntamente (l. 06) é formada por
prefixação e por sufixação.

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

abaixo.
ao lado.
em cima.
antes.
acima.

II - A palavra desemprego (l. 39) é formada por
prefixação.
III- A palavra salarial (l. 45) é formada por sufixação.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas II e III.
I, II e III.
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11. Assinale a alternativa que NÃO se enquadra como
direito e/ou garantia fundamental, tal qual previsto na
Constituição Federal.

14. Com base na Constituição Federal, considere as afirmações abaixo.
I - São estáveis após três anos de efetivo exercício os
servidores nomeados para cargo de provimento
efetivo em virtude de concurso público.

(A) Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante.
(B) É inviolável a liberdade de consciência e de crença,
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos
locais de culto e a suas liturgias.

II - Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade,
com remuneração proporcional ao tempo de
serviço, até seu adequado aproveitamento em
outro cargo.

(C) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, atendidas as qualificações profissionais
que a lei estabelecer.

III- Como condição para a aquisição da estabilidade, é
obrigatória a avaliação especial de desempenho
por comissão instituída para essa finalidade.

(D) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas,
em locais abertos ao público, dependendo sempre
de autorização da autoridade competente.

Quais estão corretas?

(E) Todos têm direito a receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular, ou de
interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à
segurança da sociedade e do Estado.
12. Assinale a alternativa que NÃO contém fundamento da
República Federativa do Brasil, segundo a Constituição
Federal.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

15. Com base na Lei Federal nº 8.112/1990, considere
as afirmações abaixo.
I - Servidor é a pessoa legalmente investida em cargo
público.

Cidadania.
Soberania.
Dignidade da pessoa humana.
Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
Bipartidarismo.

II - Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros,
são criados por lei, com denominação própria e
vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão.
III- É vedada, em qualquer hipótese, a prestação de
serviços gratuitos.

13. Assinale a alternativa que NÃO apresenta um dos princípios aos quais deve obedecer a administração pública
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, segundo
o Art. 37, da Constituição Federal.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Legalidade.
Pessoalidade.
Moralidade.
Publicidade
Eficiência.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.

16. Considerando as disposições da Lei Federal nº
8.112/1990, qual o prazo para o servidor empossado
em cargo público entrar em exercício, contado da data
da posse?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Dez dias.
Vinte dias
Dez dias, prorrogáveis por mais dez.
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17. Sobre ajuda de custo, considerando as disposições
da Lei Federal nº 8.112/1990, assinale a alternativa
INCORRETA.

19. Considerando as disposições da Lei Federal nº
11.091/2005 relativas ao ingresso no cargo e formas de
desenvolvimento, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração
do servidor, conforme se dispuser em regulamento, não podendo exceder a importância correspondente a 3 (três) meses.

(A) O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á,
exclusivamente, pela mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento mediante, respectivamente, Progressão por Capacitação Profissional
ou Progressão por Mérito Profissional.

(B) Nas hipóteses de remoção a pedido, será concedida
ajuda de custo.

(B) A mudança de nível de capacitação e de padrão de
vencimento não acarretará mudança de nível de
classificação.

(C) Será concedida ajuda de custo àquele que, não
sendo servidor da União, for nomeado para cargo
em comissão, com mudança de domicílio.

(C) Os percentuais do Incentivo à Qualificação são
acumuláveis e não serão incorporados aos respectivos proventos de aposentadoria e pensão.

(D) Não será concedida ajuda de custo ao servidor que
se afastar do cargo, ou reassumi-lo, em virtude de
mandato eletivo.

(D) Progressão por Mérito Profissional é a mudança
para o padrão de vencimento imediatamente subsequente, a cada 2 (dois) anos de efetivo exercício,
desde que o servidor apresente resultado fixado
em programa de avaliação de desempenho, observado o respectivo nível de capacitação.

(E) O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de
custo quando, injustificadamente, não se apresentar
na nova sede, no prazo de 30 (trinta) dias.
18. Com relação às disposições sobre impedimentos e
suspeição da Lei Federal nº 9.784/1999, considere as
situações abaixo.

(E) Será instituído Incentivo à Qualificação ao servidor
que possuir educação formal superior ao exigido
para o cargo de que é titular, na forma de regulamento.

I - Ter interesse direto ou indireto na matéria.
II - Ter participado ou vir a participar como perito,
testemunha ou representante, ou se tais situações
ocorram quanto ao cônjuge, companheiro ou
parente e afins até o terceiro grau.
III- Estar litigando judicial ou administrativamente com
o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro.
Quais configuram impedimento do servidor ou autoridade
de atuar em processo administrativo?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

20. Considerando as disposições da Lei Federal nº
12.527/2011, os procedimentos nela previstos destinam-se a assegurar o direito fundamental ao acesso à
informação e devem ser executados em conformidade
com os princípios básicos da administração pública e
seguir determinadas diretrizes. Assinale a alternativa
que NÃO apresenta uma dessas diretrizes.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.

(A) Observância do sigilo como preceito geral e da
publicidade como exceção.
(B) Divulgação de informações de interesse público,
independentemente de solicitações.
(C) Utilização de meios de comunicação viabilizados
pela tecnologia da informação.
(D) Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública.
(E) Desenvolvimento do controle social da administração
pública.
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21. Sobre som, assinale a alternativa correta.
(A) A altura é uma característica que nos permite
classificar o som como grave ou agudo.

26. Assinale a alternativa que apresenta documentação
necessária à habilitação jurídica dos sócios e dos
dirigentes de uma emissora.

(B) Os termos alto e baixo dizem respeito à intensidade do som.

(A) Prova da condição de brasileiro nato ou naturalizado há mais de dez anos.

(C) A intensidade do som é uma característica relacionada à sua frequência.

(B) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC).
(C) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes,
estadual ou municipal.

(D) A altura do som é uma característica relacionada
à pressão sonora.

(D) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social
e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS).

(E) A altura sonora é medida em bel, em homenagem
ao cientista inglês Graham Bell.

(E) Prova de regularidade de recolhimento dos recursos
do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
(FISTEL).

22. Qual característica diferencia uma nota musical da outra?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Intensidade.
Frequência.
Volume.
Pressão sonora.
Quantidade de harmônicos.

27. As concessionárias e permissionárias de serviços de
radiodifusão devem
(A) limitar o tempo destinado à publicidade a, no
máximo, 15% do total diário de transmissão.

23. Qual microfone é indicado para locução em locais com
elevado nível de ruído ambiente?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B) conservar em seus arquivos os textos dos programas,
inclusive noticiosos, durante 30 dias.
(C) destinar um mínimo de 5% do horário de sua
programação diária à transmissão de serviço
noticioso.

Lapela (Lavalier).
Omnidirecional.
Bidirecional.
Cardioide (handheld).
Boom omnidirecional.

(D) conservar por até 30 dias a gravação de programas
de debates não registrados em textos.
(E) reservar diariamente duas horas à propaganda
partidária nos 60 dias anteriores às eleições gerais
no país.

24. São formatos de áudio digital:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

AAC, JPEG, WAV.
MP3, AAC, JPEG.
AAC, MP3, WAV.
WAV, MP3, TIFF.
MP3, TIFF, AAC.

28. Sobre a história do rádio, assinale a alternativa correta.
(A) A fala de Roquette Pinto inaugurou a radiotelefonia
brasileira.
(B) O rádio nasceu no Brasil, oficialmente, em 7 de
setembro de 1922.

25. Sobre radiodifusão, a alternativa correta.

(C) A Academia Brasileira de Letras patrocinou a
criação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro.

(A) Para um maior alcance, emissoras AM devem situar
suas torres de transmissão em lugares elevados.

(D) Galenas eram receptores artesanais, feitos com
cristal de sulfeto de cádmio ao natural.

(B) Em uma transmissão FM, a frequência da portadora
permanece inalterada e independe da modulação.
(C) Em emissoras FM, a torre de transmissão é o
elemento que de fato irradia suas ondas eletromagnéticas.
(D) A FM estendida a ser implantada no Brasil no
processo de migração AM-FM vai de 72 a 88 MHz.

(E) As primeiras emissoras de rádio do Brasil eram
de caráter comercial.
29. Qual o tipo de microfone indicado para locução de
cabine?

(E) A altura de uma torre de transmissão AM está
relacionada à frequência de operação da mesma.
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Headset.
Lapela.

Shotgun.

De cristal.
Capacitivo.
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30. Qual é o software comumente utilizado para edição de
áudio nas emissoras de rádio?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

36. Na captação da voz pelo microfone, é INCORRETO
afirmar que

Final Cut Pro X.
Adobe Premiere Pro.
Avid Media Composer.
Sony Soundforge.
Sony Vegas Pro.

(A) o campo de frequências deve ser limitado ao seu
alcance dinâmico.
(B) a distância e a saturação se relacionam.
(C) o timbre é reproduzido.
(D) o campo de frequências é reproduzido.
(E) o nível de decibéis é igual nas pausas, independentemente de suas durações.

31. Assinale a alternativa que define corretamente o termo
“voz soprosa”.

37. Denomina-se linguopalatal

(A) Emissão da voz soprano.
(B) Projeção inadequada para a locução standard.

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

(C) Recurso utilizado em locuções esportivas.
(D) Recurso para aquecimento vocal.
(E) Sintoma de princípio de formação de calo vocal.

o exercício utilizado para o aquecimento vocal.
um erro de inflexão do locutor.
um defeito congênito ou uma limitação vocal.
a forma de interpretação do locutor standard.
o músculo articulador da fala.

32. Quando um locutor faz uma voz em falsete, ele
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

38. O campo de extensão vocal humana classificado como
primeiro tenor tem seu registro confortável, em média,
entre as frequências das notas musicais cifradas

emite sons em disfonia.
amplia os vocalises.
faz bocca chiusa.
diminui a potência vocal.
emite sons em disfemismo.

33. Quando uma pessoa repete fonemas idênticos ou
parecidos no início de várias palavras na mesma
frase, ocorre
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

uma tartamudez.
uma aliteração.
uma monopegia.
uma onomatopeia
um circunlóquio.

34. A silabada, ênfase vocal em uma sílaba que não a tônica,
de forma equivocada ou deslocada, está no campo da
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

dialética.
sintática.
prosódia.
etimologia.
semântica.

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

39. A primeira emissora de rádio no Brasil com transmissão
em frequência modulada denominava-se
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Rádio
Rádio
Rádio
Rádio
Rádio

Sociedade.
Clube.
Nacional.
Tropical.
Imprensa.

40. O locutor que fez a apresentação da última edição do
programa “Seu Repórter Esso”, em 31 de dezembro de
1968, pela Rádio Nacional e pela Rádio Globo, ambas
do Rio de Janeiro, foi

35. Quando uma pessoa está com a voz mais grave é
porque
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

E1 e E3.
C2 e C4.
F2 e F4.
C3 e C5.
D4 e B7.

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

Heron Domingues.
Gontijo Teodoro.
Roberto Figueiredo.
Luis Jatobá.
Benedito Ruy Resende.

ela utiliza uma escala diatônica de cinco notas.
ela comprime o pulmão.
ela comprime a laringe.
ela comprime a faringe.
suas pregas vocais estão inchadas.
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