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PORTUGUÊS 

 
Texto 1 (questões 1 e 2) 
 
 

 
(fonte: https://www.facebook.com/ChapolinSincero) 
 

1. Denota-se do texto que os traficantes eram 
roubados por quem? 
 

a) Policiais disfarçados de traficantes. 
b) Traficantes disfarçados de policiais. 
c) Policiais disfarçados de bandidos. 
d) Bandidos disfarçados de policiais. 
 
 
2. Considere o segundo período reescrito conforme a 

norma-padrão da língua portuguesa: "O Brasil não é 
para QUEM está começando". O termo "QUEM" 
exerce a função sintática de: 
 

a) pronome interrogativo. 
b) sujeito. 
c) predicado. 
d) predicativo do sujeito. 

 
 

3. No trecho “Quanto mais poderoso for o processador 
do seu celular, maior é o número de tarefas que ele 
poderá executar CONCOMITANTEMENTE.”, o 
termo que pode substituir a palavra 
“CONCOMITANTEMENTE”, sem prejuízo do 
sentido e da correção gramatical, é: 

 

a) várias vezes 
b) em sequência 
c) ao mesmo tempo 
d) com eficiência 

 

 

 

 

 
4. Assinale a alternativa que apresenta o uso 
INCORRETO do hífen. 

 
a) inter-racial 
b) contra-ataque 

c) super-homem 
d) co-autor 
 
 
5. Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas. 
 

1. O acesso ____ Internet proliferou-se 
rapidamente nas últimas décadas. 
2. Quem manda mensagem ___ esta hora? 
3. A forma tradicional de assistir ____ TV está 
perdendo popularidade. 
4. A sociedade é que dá forma ___ tecnologia. 

 

a) à - à - a – à 
b) à - a - à - à 
c) à - a - à - a 
d) a - à - a - à 
 
 
 
6. É acentuada pela mesma razão de "saúde". 
 

a) ruído 
b) mídia 
c) média 
d) poético 
 
 
7. Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao 
emprego das palavras mal ou mau. 
 

a) Mal chegou e já saiu. 
b) Ele não era um mau aluno. 
c) Ela está sempre de mau humor. 
d) Hoje eu estou passando muito mau.  

 

 
Texto 2 (questão 8) 

 

 
(fonte: https://www.facebook.com/suricateseboso) 

 
 
 
8. Assinale a alternativa que apresenta a frase 
acima reescrita de acordo com a norma-padrão da 
língua portuguesa: 
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a) Para bom entendedor, curtir 30 fotos seguidas 
basta. 
b) Para bom entendedor, curtir 30 fotos seguidas 
bastam. 
c) Para bom entendedor, curtir 30 fotos seguida 
basta. 
d) Para bom entendedor curtir, 30 fotos seguidas 
bastam. 

 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
9. Para salvar rapidamente um arquivo no Microsoft 
Word 2010 em português, basta pressionar ao 
mesmo tempo as teclas: 
 

a) ALT + B  
b) CTRL + B 
c) CTRL + S 
d) CTRL + ALT + S 
 
 
10. Ana está utilizando um computador com a pasta 
“Imagens” sendo exibida na tela em primeiro plano. 
Ao selecionar um arquivo, ela pressionou 
acidentalmente a tecla DELETE no teclado. O arquivo 
não foi apagado definitivamente da memória do 
computador, foi apenas movido para uma pasta 
especial chamada Lixeira. Considerando que o 
Sistema Operacional do computador é o Windows 10, 
qual das ações abaixo Ana deve realizar para trazer 
de volta o arquivo para sua pasta original? 
 

a) Esvaziar a lixeira 
b) Formatar a memória 
c) Reiniciar o computador 
d) Pressionar CTRL + Z 
 
 
11. Assinale a alternativa que indica um método 
comum usado para comprimir imagens fotográficas 
que permite escolher o tamanho de armazenamento e 
o compromisso com a qualidade da imagem. 
 

a) MP3 
b) POP3 
c) JPEG 
d) HTML 
 

 
 

LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL 

 
12. Marque a alternativa INCORRETA: 

 

a) A primazia da dignidade da pessoa humana e a 
redução das desigualdades sociais são objetivos da 
Defensoria Pública. 

b) A Defensoria Pública é instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do 
regime democrático, fundamentalmente, a 
orientação jurídica, a promoção dos direitos 
humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e 
extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de 
forma integral e gratuita, aos necessitados, assim 
considerados na forma da lei.  
c) São princípios institucionais da Defensoria 
Pública a divisibilidade e a dependência funcional. 
d) A Defensoria Pública abrange a Defensoria 
Pública da União, a Defensoria Pública do Distrito 
Federal e dos Territórios e as Defensorias Públicas 
dos Estados. 

 
 

13. São funções institucionais da Defensoria Pública, 
EXCETO: 
 

a) Prestar orientação jurídica e exercer a defesa 
dos necessitados, em todos os graus. 
b) Promover, prioritariamente, a solução 
extrajudicial dos litígios, visando à composição entre 
as pessoas em conflito de interesses, por meio de 
mediação, conciliação, arbitragem e demais 
técnicas de composição e administração de 
conflitos. 
c) Promover a difusão e a conscientização dos 
direitos humanos, da cidadania e do ordenamento 
jurídico. 
d) Receber honorários, percentagens ou custas 
processuais, em razão de suas atribuições. 

 
 

14. Quanto aos objetivos da Defensoria Pública, está 
CORRETO o que se afirma em: 

 

I. A primazia da dignidade da pessoa humana e a 
redução das desigualdades sociais são objetivos 
da Defensoria Pública. 

II. A afirmação do Estado Democrático de Direito é 
objetivo da Defensoria Pública. 

III. A prevalência e efetividade dos direitos humanos 
são objetivos da Defensoria Pública. 

IV. A garantia dos princípios constitucionais da 
ampla defesa e do contraditório é objetivo da 
Defensoria Pública. 
 

a) I e II 
b) I, II e III 
c) II e IV 
d) I, II, III e IV 

 

 

 

 



3 

 

 

CONTEÚDO ESPECÍFICO 

 
15. Enumere a segunda coluna de acordo com a 
primeira. 

 

 
 

(___) Quando uma pessoa falecer, a conta dela pode 
ser transformada em memorial se um familiar ou amigo 
enviar uma solicitação. 
(___) Organiza e classifica as fotos 
predominantemente por meio de tags (ou etiquetas) as 
quais são consideradas uma forma de metadados. 
(___) Permite aos usuários enviar e receber 
atualizações pessoais de outros contatos em textos de 
até 280 caracteres. 
(___) Originalmente, uma característica distintiva era a 
limitação das fotos para uma forma quadrada, 
semelhante a câmeras Polaroid. 

 
a) 4 - 2 - 3 - 1 
b) 2 - 4 - 1 - 3  
c) 4 - 3 - 2 - 1  
d) 2 - 3 - 1 - 4  
 
 
16. Ferramenta muito utilizada nas redes sociais para 
indexar conteúdo:  
 
a) CSS 
b) Hashtag 
c) URL 
d) Zip 
 
 
17. Os links curtos aumentam a chance de clique e 
diminuem o uso de caracteres em redes sociais. Além 
disso, alguns encurtadores de link permitem que você 
faça uma série de análises a partir dos links gerados. 
Assinale a alternativa que apresenta um encurtador de 
link. 
 
a) Bitly 
b) Analytics 
c) Hashtag 
d) Cookie 
 
 

18. A assessoria de comunicação da Defensoria 

Pública de Rondônia precisa publicar um anúncio 

importante na página da instituição, no Facebook. 

Considere que você está com a página da 

Defensoria (www.facebook.com/DefensoriaRO) 

aberta em seu navegador e que você tem 

permissão para administrar esta página. Para saber 

o melhor dia e horário para alcançar o máximo de 

fãs da página, é necessário acessar: 
 

a) Informações -> Publicações 
b) Notificações -> Curtidas 
c) Central de Anúncios -> Públicos 
d) Ferramentas -> Publicações 

 

 
19. O trabalho da assessoria de comunicação 
consiste essencialmente em: 
 

a) Orientar o relacionamento entre a agência e o 
cliente. 
b) Coordenar ações de comunicação interna e 
externa, com o objetivo de construir e manter uma 
boa imagem da organização perante o seu público-
alvo e a opinião pública. 
c) Comercializar os produtos da organização. 

d) Redigir textos para divulgação em rádio, 

televisão, jornais, revistas ou internet. 
 

 

20. No contexto de Comunicação Social, assinale a 
expressão linguística que designa o público que se 
deseja atingir. 
 
a) Target 
b) Outline 
c) Deadline 
d) Clipping 
 
 
21. No intuito de atrair e conduzir o leitor aos demais 
parágrafos, as linhas iniciais de um texto jornalístico 
fornecem ao leitor informações básicas sobre o 
conteúdo. Esse elemento textual é conhecido como: 
 

a) Break 
b) Layout 
c) Lead 
d) Retranca 
 
 
22. Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas, considerando (V) para 
verdadeiro e (F) para falso. 
 
 
 

http://www.facebook.com/DefensoriaRO
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(___) A pauta contém informações úteis para o 
desenvolvimento de uma notícia. 
(___) O briefing serve de subsídio ao planejamento 
de uma campanha. 
(___) Hipertexto é texto de poucas linhas e 
pequena largura inserido entre colunas de uma 
diagramação que destaca uma informação 
significativa do texto principal. 
 

a) V – V – V 
b) F – V – F 
c) V – F – F 
d) V – V – F 
 
 
23. É um exemplo de arquétipo de marca: 
 

a) Aventureiro 
b) Bobo da Corte 
c) Defensor 
d) Presidente 
 
 
24. Enumere a segunda coluna de acordo com a 
primeira. 
 

1. Fade out 
2. Fusão 
3. Off 
 

(___) Transição gradual de uma imagem para outra 
em um trecho de vídeo. 
(___) Trecho de um vídeo em que a voz do locutor 
está associada a imagens diversas. 
(___) Redução gradual do volume do som até o 
silêncio. 
 

a) 1 – 3 – 2 
b) 2 – 1 – 3 
c) 2 – 3 – 1 
d) 3 – 2 – 1 
 
 
25. Assinale a alternativa que corresponde ao sistema 
de cor subtrativa adotado mundialmente pela indústria 
gráfica que utiliza quatro cores básicas.  
 

a) RAL 
b) CMYK 
c) RGB 
d) BNC 

 
 

26. Na elaboração de projetos gráficos, tanto impressos 
como digitais, muitos softwares são utilizados na 
elaboração das peças, onde cada um tem uma 
aplicação definida. Sobre o programa Photoshop, 
que faz parte do pacote de editoração gráfica da 
Adobe, é correto afirmar, EXCETO:  
 

a) O Photoshop dispõe de recursos específicos 
para a correção da cor das imagens. 
b) O formato padrão do seu arquivo é “.PSD”. 
c) As camadas são utilizadas para trabalhar com 
partes da imagem sem afetar outros locais. 
d) O programa tem como finalidade principal a 
edição vetorial. 
 
 
27. A lente de uma câmera DSLR apresenta 
distância focal variável entre 16mm e 35mm. Pode-
se concluir que esta é uma lente:  
 

a) Normal fixa 
b) Teleobjetiva 
c) Grande angular com zoom 
d) Grande angular fixa 
 
 
28. Para fotografar o retrato de uma pessoa de modo 
que a pessoa permaneça em foco e fundo 
desfocado, é necessário aumentar o diâmetro da 
abertura do diafragma das lentes, como mostra a 
figura a seguir. 
 

 
 

O diâmetro da abertura é representado por um 
número fracionário, ou seja, uma fração da abertura 
total. As alternativas a seguir apresentam algumas 
frações muito utilizadas nesse tipo de abertura.  
Assinale a alternativa que apresenta a maior 
abertura de diafragma. 
 

a) 1/4 
b) 1/8 
c) 1/11 
d) 1/16 

 

 
29. São deveres do jornalista, de acordo com o 
Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, 
EXCETO: 
 

a) Opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à 
opressão, bem como defender os princípios 
expressos na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. 
b) Combater e denunciar todas as formas de 
corrupção, em especial quando exercidas com o 
objetivo de controlar a informação; 
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c) Combater a prática de perseguição ou 
discriminação por motivos sociais, econômicos, 
políticos, religiosos, de gênero, raciais, de 
orientação sexual, condição física ou mental, ou de 
qualquer outra natureza. 

d) Realizar cobertura jornalística para o meio de 
comunicação em que trabalha sobre organizações 
públicas, privadas ou não governamentais, da qual 
seja assessor, empregado, prestador de serviço ou 
proprietário.  

 

 
30. Marque a alternativa que NÃO está em 

conformidade com os princípios gerais do Código 
Brasileiro de Auto-regulamentação Publicitária: 
 

a) Em toda a atividade publicitária serão respeitados 
os direitos autorais nela envolvidos, exceto os dos 
intérpretes e os de reprodução. 

b) Toda atividade publicitária deve caracterizar-se pelo 
respeito à dignidade da pessoa humana, à 
intimidade, ao interesse social, às instituições e 
símbolos nacionais, às autoridades constituídas e 
ao núcleo familiar. 

c) Os anúncios não devem conter afirmações ou 
apresentações visuais ou auditivas que ofendam os 
padrões de decência que prevaleçam entre aqueles 
que a publicidade poderá atingir. 

d) Os anúncios devem ser realizados de forma a não 
abusar da confiança do consumidor, não explorar 
sua falta de experiência ou de conhecimento e não 
se beneficiar de sua credulidade. 

 

 

 

 
FIM 


