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INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS

* Verifique se este caderno contém 50 questões. Caso não contenha, solicite imediatamente ao fiscal de
sala outro caderno.

* Você dispõe de 4 horas para responder a todas as questões.

* Para cada questão existe apenas uma resposta certa.

* Poderá utilizar a grade ao final do caderno para marcar previamente as respostas.

* Transcreva as respostas para o cartão resposta, preenchendo totalmente o círculo com caneta
esferográfica com tinta preta ou azul escuro, não sendo permitido o uso de caneta porosa ou corretivo
líquido.

* O telefone celular desligado, controle remoto e relógio devem estar dentro do envelope devidamente
identificado e lacrado.

* Para se dirigir ao fiscal, erga o braço e aguarde o atendimento.

* Não é permitido o uso de qualquer tipo de aparelho eietrônico dentro do prédio de provas, mesmo após a
entrega da orava.

* Durante a realização da prova não será permitido o uso de livros, manuais, impressos, anotações,
máquinas calculadoras, agendas eleírônicas ou similares, telefone celular de quaiquer tipo, BI P, MP3
p/ayerou simiiar, gravador ou qualquer outro receptor de dados ou mensagens, qualquer tipo de controle
remoto, protetor auricular, fones de ouvido, prótese auditiva, óculos com lentes escuras, relógio ou
qualquer acessório na cabeça.

* É proibido fumar ne ir.íerior do prédio ae provas.

* O cartão resposta, se danificado peEo candidato não será substituído.

* A entrega da prova só poderá ocorrer depois de transcorrida 1 hora e 30 minutos do horário de início.

* Ao terminar a prova, deverá ser entregue, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, seu cartão resposta
devidamente assinado, podendo levar consigo o caderno de questões.

* Após a entrega da prova, o candidato deverá retírar-se imediatamente do prédio de aplicação da prova,
não sendo permitido, nesse iocal, o uso dos sanitários.

* Será excluído do concurso o candidato que agir com incorreção ou descortesia com qualquer pessoa da
equipe encarregada da aplicação das provas ou candidato participante do processo.

* Os dois últimos candidatos que permanecerem em sala de prova, só poderão retirar-se conjuntamente e

após sua assinatura na ata de presença.
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A guerra da cognição

A abordagem simplista de questões complexas gera falsas expectativas de
solução de problemas surgidos nesta transição da era analógica para a digital.
Não se trata apenas de substituir artefatos mecânicos por sistemas baseados
em microprocessadores eletrônicos. Houve uma mudança qualitativa na forma
pela qual as pessoas, independentemente de sua nacionalidade, raça ou
crenças religiosas, estão tendo que administrar todas as mudanças geradas
pelas novas íecnologias digitais. Isso nos obriga a refletir muito antes de tomar
decisões cujas consequências podem ser letais.

A guerra na Ucrânia não está sendo decidida por combates, mas, sim,
chamada "guerra da cognição", cujo principai instrumento é a informação
veiculada nas redes sociais, contexto em que é muito difícil identificar a
desinformação, notícias falsas e reais. A incerteza sobre o é confiávei ou
não no noticiário dificulta ou inibe o posicionamento da maioria das pessoas,
o que as leva a se transformarem em participantes invoiuníários na estratégia
miljíar de um dos lados envolvidos no conflito.

A complexidade da discussão obviamente gera uma grande incerteza e
insegurança, o que nos deixa tensos, porque ainda é forte a herança cultural
da nossa longa convivência com sistemas jurídicos e políticos baseados em
decisões dicotômicas, ou seja, limitadas apenas a duas escolhas. Hoje,
quando temos diante de nós dezenas de possibiiidades, não resta outro
caminho senão assumir uma atitude crítica e uma posterior reflexão,
especialmente sobre aquilo que não conhecemos. O jornalismo tem um papel
insubstituível; é absoiuíamente crucial neste campo.

Foram realizados alguns ajustes linguísticos no texto.

-jomalismo-atual/ - Acesso em 09/08/22.

As questões a seguir são propostas com base no texto "O mais complicado quebra-cabeças do
jornalismo atual", conforme apresentado nas páginas 1 e 2.

1) Marque a opção em que a informação sobre o texto é inadequada.

a) O texto apresenta uma tese a ser defendida pelo autor: o jornalismo contemporâneo enfrenta o seu desafio
mais difícil, o de precisar lidar com a tríade composta por fake news, plataformas digitais e informação.

b) Conforme o texto, é inviável extinguir as fake news; combatê-las, porém, é possível com base na
conscientização sobre suas consequências nefastas e na punição legal a seus propagadores.

c) O texto menciona a guerra atual da Ucrânia e da Rússia, o que se configura como um fato histórico que dá
credibilidade ao ponto de vista defendido pelo autor; a guerra está sendo decidida, de acordo com o texto, não
nos conflitos entre as duas nações, mas na disseminação de informações verídicas ou não pelas redes sociais.

2



ASSISTENTE EIVS ADMINISTRAÇÃO-
d) O autor não usou, para embasar melhor seu ponto de vista, recursos comuns em textos argumentativos,
como os que seguem: menção a pesquisas realizadas na área, dados estatísticos fidedignos e posicionamento
de estudiosos sobre o assunto.

e) Ao final do seu texto, o autor não retoma sua tese inicial; não apresenta uma solução para o problema que
aborda e não estabelece, assim, um desfecho.

2) Aponte a assertiva carreta em relação à ieitura do texto.

a) A dificuldade de combater o fenómeno fake news nas plataformas digitais está associada ao nível de
conhecimento e às características psicológicas dos usuários que as acessam.

b) A dificuldade de discernir a veracidade da avalanche de informações recebidas diariamente resulta em que
a maioria das pessoas iníeraja nas redes sociais sem condições de ter uma atitude crítica frente às notícias que
recebe.

c) Para minimizar as consequências do uso de notícias falsas e os problemas da desinformação, seria
necessário limitar o crescimento exponencial das redes sociais, o que atingiria fortemente o jornalismo atual.

d) A complexidade para resolver os problemas de desinformaçâo, fake news predominantes nas redes sociais,
está relacionada principalmente à possibilidade de integração de seus usuários na sociedade.

e) A imprensa está empenhada em combater as redes sociais, porque se preocupa com os malefícios
provocados pela disseminação de informações falsas e com as dificuldades financeiras dos veículos de

comunicação.

3) Assinale a opção em que o léxico não denota, no contexto, a parcialidade do locutor do texto (o articulista),
ou seja, seu posicionamento frente ao que está comentando.

a) Na verdade (linha 06)

b) Falsas (linha 09)
c) Obviamente (linha 53)

d) Especialmente (linha 59)

e) Absolutamente (linha 60)

4) Identifique o uso de aspas na expressão "guerra da cognição" (linha 47).

a) Ênfase

b) Discurso direto

c) Redundância

d) Ironia

e) Citação

Indique a opção em que uma dss três palavras da sequência apresenta morfema(s)

derivacionai/derivadonais.

a) Temas (iinha 04); jornaiísticas (linha 11); irreversíve! (linha 34)

b) Triânguio (iinha 01); desinformaçâo (linha 07); impossível (linha 15)

c) Complexidade (linha 03); variáve! (linha 18); snvoiuntários (iinha 51)

d) inseparável (linha 32); especiaEmeníe (linha 59); insubstiíuível (linha 60)

e) Noticioso (linha 19); religiosas (iinha 43); incerteza (linha 49)



ASSISTENTE EIVI ADIVIENISTRAÇÂO
6) Aponte a opção em que o advérbio destacado está relacionado a um termo de classe gramatical diferente
da classe dos demais no texto.

a) Mais (linha 02)

b) Pouco (linha 04)

c) Mais (tinha 20)

d) Muito (linha 44)

e) Absolutamente (linha 60)

7) Identifique a opção em que o termo está empregado, no contexto em que está inserido, como um substantivo.

a) Complicado (título)

b) Todos (linha 02)

c) Mal (linha 15)

d) Política (linha 30)
e) Militar (linha 52)

8) Marque a opção em que o termo sublinhado pertence à classe gramatical diferente dos demais também
destacados.

a) "A extrema complexidade vem do fato de que os três temas estão interligados num ambiente informativo
ainda pouco explorado, em que as soluções convencionais tendem a não funcionar." (linhas 03-05)

b) "As notícias falsas passaram a ser um problema mundial ao serem transformadas em arma polííico-
ideológica e se tornarem uma enorme dor de cabeça para as empresas jornalísticas ameaçadas de perder a
credibilidade do seu público." (linhas 09-12)

c) "Acontece que tanto a imprensa como legisladores e magistrados, em sua esmagadora maioria, traíam a
questão das fake news com uma visão punitiva, um mal a ser exterminado, o que é impossível, dada a própria
natureza da notícia." (linhas 13-16)

d) "Cresce, no mundo inteiro, a tendência a limitar o crescimento avassalador das sociais, e novamente
se repete a abordagem jurídica e política predominante no combate às fake 4evi/s. As redes sociais são um
fenómeno inseparável da digitalização da sociedade contemporânea." (iinhas 29-32)

e) "A compiexidade da discussão obviamente gera uma grande incerteza e insegurança, o que nos deixa
tensos, porque ainda é forte a herança cultural da nossa longa convivência com jurídicos e políticos
baseados em decisões dicotômicas, ou seja, limitadas apenas a duas escoihas." (linhas 53-56)

9) Indique a opção em que há correlação entre os pronomes "suas" (Sinha 21), "eias" (linhas 24 e 32) e os grupos
a que estes se referem respectivamente.

a) Consequências maléficas e até criminais (linha 21); plataformas diglíals (iinha 22); nev\f-s (linha 31)

b) Fake news (!inha 18); notícias falsas (linhas 23-24); sociai? (linha 31)

c) Consequências maléficas e até criminais (linha 21), plataformas (iinha 22): (HnEia 31)

d) Fake news (linha 18); notícias falsas (linhas 23-24); fake news (Íinha 31)

e) Sistema noticioso (linha 19); notícias falsas (linhas 23-24); fake news (linha 31)
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Podemos afirmar que

a) Somente o item IV está incorreto.

b) Somente os itens l e IV estão carretos.

c) Somente os itens II e III estão carretos.

d) Todos os itens estão correios.

e) Todos os itens estão incorretos.

39) Sobre as seguintes afirmações a respeito da Lei de Acesso à Informação (Lei n° 12.527, de 18 de novembro
de2011):

l - No Capítulo III, Sessão l, que descreve sobre o pedido de acesso às informações, o Artigo 10 diz que
qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no
Ari. 1° desta Lei (Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011), por qualquer meio legítimo, devendo o pedido
conter a identificação do requerente, a especificação da informação requerida e os motivos determinantes da
solicitação.

II - No Capítulo II, que trata do acesso a informações e de sua divulgação, o Artigo 7° diz que o acesso à
informação de que trata a Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, compreende, entre outros, os direitos de
obter orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá
ser encontrada ou obtida a informação almejada; informação contida em registros ou documentos, produzidos
ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos; informação primária,
íntegra, autêntica e atualizada; informação sobre atividades exercidas pêlos órgãos e entidades, inclusive as
relativas à sua política, organização e serviços; e informação pertinente à administração do património público,
utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos.

Ill - No Capítulo IV, que trata das restrições de acesso a Sessão II, que trata da classificação da informação
quanto ao grau e prazos de sigilo, traz algumas hipóteses em que informações que não possuem
regulamentação de sigilo próprias podem ser classificadas com sigilo por 5, 15 ou 25 anos. Por exemplo,
informações que podem pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território naciona!,
ou que podem prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do País,
ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais, ou que
podem prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim
como a sistemas, bens, instalações ou de interesse estratégico nacional. Transcorrido o prazo de
classificação ou consumado o evento que defina o seu termo final, a informação ser obrigatoriamente

desclassifícada de seu grau de sigilo.

Podemos afirmar que

a) Somente o item i i correio.

b) Somente os I e II carretos.

c) Somente os II e i H carretos.

d) Todos os correios.

e) Todos os incorretos.
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ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
40yLeia as afirmações a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n° 13.709, de 14 de agosto
de 2018, alterada pela Lei n° 13.853, de 8 de julho de 2019).

l - No Capítulo l, segundo o Art. 4°, a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018, alterada pela Lei n° 13.853, de 8
de julho de 2019, não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivamente
académicos, desde que respeitadas algumas hipóteses, por exemplo: mediante o fornecimento de
consentimento pelo titular; para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; pela
administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas
públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos.

II - O Capítulo III da Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018, alterada pela Lei n° 13.853, de 8 de julho de 2019,
trata dos direitos do titular do dado, sendo alguns deles o direito de obter do controlador confirmação da
existência de tratamento de dados pessoais; o direito de correção de dados incompletos, inexatos ou
desatualizados; o direto a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou
tratados em desconformidade com o disposto nesta Lei.

Ill - Segundo o Ari. 5° da Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018, alterada pela Lei n° 13.853, de 8 de julho de
2019, operador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões
referentes ao tratamento de dados pessoais. O controlador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou
privado, que realiza o tratamento de dados pessoais. E o encarregado é a pessoa indicada pelo controlador e
operador para atuar como canal de comunicação entre o operador, os titulares dos dados e a Autoridade
Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

VI - Segundo o Artigo 55 da Lei n° 1 3.709, de 14 de agosto de 201 8, alterada pela Lei n° 13.853, de 8 de julho
de 2019, as informações pessoais relativas a intimidade, vida privada, honra e imagem detidas peios órgãos e
entidades terão acesso restrito a agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa a que se referirem,
independentemente de classificação de sigilo, pelo prazo máximo de cem anos a contar da data de sua
produção, e poderão ter sua divulgação ou acesso por terceiros autorizados por previsão legal ou
consentimento do titular.

Podemos afirmar que

a) Somente os itens II e VI estão carretos.

b) Somente os itens l e II estão correios.

c) Somente o item III está incorreío.

d) Todos os itens estão correios.

e) Todos os itens estão incorretos.

Questões de Lógico

41) Considere as seguintes premissas:

(1) Beta vai à FURG ou trabalha com seu irmão.

(2) Se vai à FURG, terá um salário maior.

(3) Não tem um salário maior.

Logo, o argumento válido é:

a) Beta não trabalhou com seu irmão e foi à FURG.

b) Beta foi à FURG.

c) Beta trabalhou com seu irmão.

d) Beta não foi à FURG e tem salário maior.

e) Beta tem salário maior.
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ASSISTENTE EIVI ADIVBSNESTRAÇÂO
42) Considerando a sequência de números Naturais:

1,1,2,3,5,8,13,21,..

Qual alternativa contém o décimo termo?

a) 22

b) 55
c) 31

d) 28
e) 34

43) Na proposição "O assistente em administração dá suporte administrativo, mas não ocupa cargo de
administrador." Nesta proposição, o conectivo lógico é:

a) Condicional

b)
c) Disjunção

d) Conjunção

e) Bic-ondiciona!

44) Considere a abaixo em que p e q são proposições, V significa "Verdadeiro" e F significa "Falso"

p

v

v

F

F

q

v

F

v

F

(~p) ^ q

Os valores lógicos, de cima para baixo, que completam corretameníe a última coluna da Tabela-Verdade são:

a) V-F-F-V

b) V-F-F-F

c) V-V-V-F

d) V-F-V-V

e) F-V-V-F

45) Considere as seguintes proposições:

l) ~ (P A ~p)
II) p <^ ~p

Ill) (pvq)-^(pAq)

Independentemente dos valores lógicos de p e q, podemos afirmar respectivamente que l, II e

a) íautologia, contradição e contingência

b) tautologia, contingência e contradição

c) contingência, tautologia e contradição

d) contingência, contradição e tautologia

e) contradição, tautoiogia e contingência

são:
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46) a "Se de e
é:

não de não

b) Se vida de e

c) Se não não de

d) de e não

e) de ou não ou

47) Se são e
inferir que:

a) é

b) Todo é

c) Algum é

d) é
e) não é

"Todos os são

48) P(x) a "x é e P(x) é A "Todos os
são ser por:

a) (3 x) (P(x))
b)(Vx)(P(x))
c) (~x) (P(x))

d)(Vx)(~P(x))
e) (aix)(P(x))

49) "Todos os da que não são no ou
no a que a que a do que

a) Aigum da FURG que não é e não no e não no

b) Algum da FURG é no ou no

c) da FURG que é no ou no

d) dos da FURG que não são no ou no

e) os da FURG que são não no e não no

50) A da de e, se é:

a) de ou e não

b) de e e não

c) de ou e não

d) de e e não

e) de e e


