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Questões de Língua Portuguesa
Texto
FALA AMENDOEIRA
Carlos Drummond de Andrade

SUSPEITA
Quando José Alves viu Brandão chegar a sua porta, pensou em coisa má,
porque boa não devia ser. Brandão era senhorio, vinha talvez aumentar o aluguel.
Ou, então, dizer que os meninos estragavam muito a casa, a começar pelo lado de
fora. José Alves pagava mais ou menos em dia, salvo ocasiões de doença. Era
condutor de bonde, vale dizer, tinha dinheiro curto. Mas o jeito de Brandão era
benigno, e sua voz, logo às primeiras palavras, denotava algo que parecia emoção
ou, mais simplesmente, embaraço.
– Bom dia, Zé. Seu pessoal vai bem? Tudo legal? Vim aqui cedinho com medo
de não encontrar mais você. Careço de um favor seu.
– Vamos ver, Seu Brandão.
– Até não queria vir, para não amolar um cristão, mas a patroa insistiu. A patroa
disse assim: Procura o Zé Alves que ele atende. O Zé Alves é camarada e
compreende essas coisas. Acontece o seguinte, Zé, nós tínhamos lá em casa um
cachorro de estimação, o Sentinela, não sei se você reparou nele, nem era cachorro,
era um amigo da gente, com perdão do exagero, até parecia um filho de rabo.
Criação, quando a gente se apega, é o diabo. Pois o Sentinela morreu ontem de
noite.
– Sinto muito, Seu Brandão.
– Obrigado. Ele merecia. Mas agora está um caso sério, porque eu não vou
jogar o bichinho no lixo nem dar sumiço nele. Tenho de enterrar, não acha? E lá em
casa, você sabe, é apartamento de instituto, sem um palmo de terra. Então a patroa
lembrou: O Zé Alves tem um quintalzinho, fala com ele.
– Tá certo, Seu Brandão, disponha.
O outro agradeceu e saiu afobado para voltar uma hora depois, com um
caixotinho fechado e um crioulo munido de enxada. Não quis abrir o caixote, por
causa da exalação. Num átimo, a cova estava pronta e o sepultamento se fez. José
tinha saído para o batente. Brandão agradeceu muito à senhora dele.
No batente, José ficou pensando aquilo que não tivera tempo de pensar na
rapidez da conversa. História esquisita, essa de enterrar cahorro no quintal dos
outros. Enfim, cada um com sua mania. Mas à noite, na cama, idéias estranhas lhe
afloraram à cabeça. A mulher de Brandão era parteira, tinha fama de fazer anjinho.
Era muito possível que... Minha Nossa Senhora, em que burrada me meti. E não
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dormiu um segundo, pensando naquela coisinha humana no frio da terra, e ele
preso, processado, poxa! A mulher tinha o mesmo pensamento negro. Ia dar bode.
No outro dia, José madrugou no Distrito e contou ao primeiro sujeito com cara
de autoridade que lá encontrou. O sujeito coçou o queixo, indagou aborrecido: “Tem
certeza?” Ele respondeu: “Quer dizer, certeza mesmo não, mas estou quase jurando
que ali tem coisa.” Um investigador foi buscar Brandão, que apareceu de cara
amarrada, veio também um médico legista, e a caravana partiu para a ruinha de
subúrbio, onde já estava apinhada pequena multidão em frente à casa de Zé Alves.
O povo tem radar para esses casos.
Abriu-se a cova, apareceu um caixotinho lambuzado de terra. O mau cheiro não
perturba aqueles homens habituados, mas a qualidade do mau cheiro não passou
despercebida ao médico. O círculo de curiosos tapou o local da diligência.
“Desafasta!” resmungou um investigador. Abriu-se o caixotinho. O doutor se
debruçou profissionalmente. Brandão tapou os olhos, apertou os lábios...
Era cachorro.
ANDRADE, Carlos Drummond. Fala, Amendoeira.
Rio de Janeiro: José Olympio, 1976. p 128-131.

QUESTÃO 01
Quanto à chegada de Brandão, é CORRETO afirmar que
A) o senhorio não era bem-vindo porque José Alves ganhava pouco com seu
trabalho de condutor de bonde.
B) José Alves via a visita de Brandão com maus olhos, apenas porque ele era o
dono da casa de aluguel.
C) José Alves tinha razão de temer Brandão, pois ele sempre vinha cobrar o
aluguel ou os estragos na casa provocados por seus filhos.
D) Brandão, como seu senhorio, toda vez que ia à casa de José Alves pedia
alguma coisa difícil de ser realizada.
QUESTÃO 02
A desconfiança de José Alves ocorreu, por causa
A) da inferência que fez ao relacionar a esquisitice de Brandão com o trabalho de
sua mulher.
B) da pressa com que o enterro foi feito, sem abrir o caixote, por causa do cheiro
que exalava.
C) do comportamento estranho de seu senhorio ao enterrar um cachorro em seu
quintal na sua ausência.
D) da conversa e do embaraço de seu senhorio, o que não lhe deu tempo para
pensar calmamente sobre o seu pedido.
2
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QUESTÃO 03
No trecho “o sujeito coçou o queixo, indagou aborrecido...”, o termo em destaque

QUESTÃO 06
Leia o trecho abaixo.

A) refere-se à impaciência do homem com a falta de certeza de José Alves ao fazer
a acusação.
B) mostra que o investigador não estava gostando da conversa do personagem.
C) reflete o desconforto do homem interpelado por Alves em relação à sua
suspeita.
D) indica o aborrecimento do investigador por ser interrompido pelo personagem
para ouvir suas suspeitas.

“Era condutor de bonde, vale dizer, tinha dinheiro curto. Mas o jeito de Brandão era
benigno e sua voz, logo às primeiras palavras, denotava algo que parecia emoção
ou, mais simplesmente, embaraço.”

QUESTÃO 04
Considere as passagens abaixo.
I.

Acontece o seguinte Zé, nós tínhamos lá em casa um cachorro de estimação.

II. O Sentinela, não sei se você reparou nele, nem era cachorro, era um amigo da
gente.
III. ... com perdão do exagero, até parecia um filho de rabo. Criação, quando a
gente se apega, é o diabo.
IV. Pois o sentinela morreu ontem de noite.
Considerando os trechos em destaque e sua respectiva numeração, é CORRETO
afirmar que, de acordo com o texto,
A)
B)
C)
D)

I e II são apenas descrições.
I e IV são apenas descrições de Sentinela.
II e III são argumentos de Brandão.
III é o único argumento e IV descreve o evento.

QUESTÃO 05
O desconforto do senhorio em sua conversa com seu inquilino é demonstrado na
alternativa

Assinale a alternativa CORRETA quanto à função do conectivo “MAS”.
A) Opõe o comportamento de Brandão em sua chegada e a situação financeira de
José Alves.
B) Tranqüiliza José Alves de que o senhorio não veio cobrar os atrasados, nem
aumentar seu aluguel.
C) Opõe a chegada de Brandão à casa e às preocupações financeiras de José
Alves.
D) Tranqüiliza José Alves diante da sua situação financeira e dos motivos da
chegada de seu senhorio.
QUESTÃO 07
Considere a frase abaixo.
“Mas à noite, na cama, idéias estranhas lhe afloraram à cabeça.”
Marque a alternativa em que a função sintática do termo grifado corresponde à
função sintática do termo em destaque na frase apresentada.
A) E não dormiu um segundo, pensando naquela coisinha humana no frio da terra,
e ele preso, processado, poxa!
B) “Nem era cachorro, era um amigo da gente, com perdão do exagero, até parecia
um filho de rabo.”
C) “O mau cheiro não perturba aqueles homens habituados, mas a qualidade do
mau cheiro não passou despercebida ao médico.”
D) No batente, José ficou pensando aquilo que não tivera tempo de pensar na
rapidez da conversa.

A) Até não queria vir, para não amolar um cristão, mas a patroa insistiu. A patroa
disse assim: procure o Zé Alves que ele atende.
B) Mas agora está um caso sério, porque eu não vou jogar o bichinho no lixo nem
dar sumiço nele. Tenho de enterrar, não acha?
C) Bom dia, Zé, seu pessoal vai bem? Tudo legal? Vim aqui cedinho com medo de
não encontrar mais você.
D) Acontece o seguinte, Zé, nós tínhamos lá em casa um cachorro de estimação,
o Sentinela, não sei se você reparou nele...

QUESTÃO 08
No trecho, “José Alves pagava mais ou menos em dia, salvo ocasiões de doenças”,
temos uma relação de
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A)
B)
C)
D)

concessão.
explicação.
condição.
causa.
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QUESTÃO 09
Marque a alternativa em que a reformulação da frase “O sujeito coçou o queixo,
indagou aborrecido: Tem certeza?” NÃO compromete o sentido pretendido no texto.

QUESTÃO 12
Assinale a alternativa CORRETA quanto ao uso do vocabulário nas reformulações
das alternativas abaixo.

A)
B)
C)
D)

A) Com a abertura do caixote, todos perceberam o incidente provocado pelas
suspeitas de Alves e descriminaram Brandão.
B) Com a abertura do caixote, todos se aperceberam o incidente provocado pelas
suspeitas de Alves que discriminaram o senhorio.
C) Com abertura do caixote, o mau cheiro que passou desapercebido pelos
homens foi absorvido pelo médico que, então, percebeu incidente provocado
pelas suspeitas de Alves.
D) Com abertura do caixote, o mau cheiro que passou desapercebido pelos
homens foi absorvido pelo médico que, então, percebeu o acidente provocado
pelas suspeitas de Alves.

O sujeito coçou o queixo e, aborrecido, indagou se o José Alves tinha certeza.
O sujeito aborrecido coçou o queixo e indagou se José Alves tinha certeza.
O sujeito coçou o queixo aborrecido, indagando se José Alves tinha certeza.
Aborrecido, o sujeito coçou o queixo, indagando se José Alves tinha certeza.

QUESTÃO 10
Se continuássemos o pensamento de José Alves, a seqüência CORRETA, de
acordo com a norma culta, seria
A) Era possível que Brandão estava enterrando o anjinho na terra fria do quintal de
sua casa e ele será preso.
B) Era possível que seu senhorio não enterrasse seu cão no seu quintal, mas
porém uma coisinha humana.
C) Era possível que o Brandão enterrasse um caixote que continha um anjinho em
seu quintal e ele será preso.
D) Era possível que ele estivesse enterrando uma coisinha branca no fundo de seu
quintal e não seu cachorro.
QUESTÃO 11
Marque a alternativa que está em conformidade com a norma culta da língua
portuguesa.
A) Ao vir Brandão chegar a sua porta, pensou em coisa má, porque boa coisa não
devia ser. Brandão era seu senhorio.
B) Ao ver Brandão chegar a sua porta, pensou em coisa má, porque boa coisa não
devia ser. Brandão era seu senhorio.
C) Quando Brandão propor para enterrar o caixotinho no seu Quintal, José Alves,
deve, aliviado, concordar sem pestanejar.
D) Não fica esperando coisa boa de Brandão – avisava-lhe a mulher – ele veio ou
aumentar o aluguel ou reclamar dos estragos da casa.

Questões de Legislação
QUESTÃO 13
José Taioba, servidor público do quadro funcional da UFSJ, sofreu limitação em sua
capacidade de trabalho, advinda de doença hereditária. Em perícia médica, concluiuse que o referido servidor não estava incapacitado para o serviço público, mas
constatou-se também que José Taioba não mais dispunha de habilidade para
desempenhar as funções do cargo no qual fora investido. A administração da UFSJ
providenciou, então, a investidura de José Taioba em outro cargo, com atribuições
compatíveis com a limitação sofrida.
Essa forma de provimento de cargo público é conhecida como
A)
B)
C)
D)

reversão.
readaptação.
recondução.
aproveitamento.

QUESTÃO 14
A exoneração de ofício do servidor público, ocupante de cargo efetivo da UFSJ,
dar-se-á
A) em razão de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório.
B) quando não satisfeitas as condições do estágio probatório.
C) a juízo do reitor da UFSJ.
D) em virtude da extinção do cargo.
QUESTÃO 15
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No âmbito do processo administrativo regulado pela Lei nº 9.784/99, analise as
afirmativas abaixo.

QUESTÃO 17
Considere as afirmativas abaixo, conforme o disposto na Lei 11.091/05.

I.

I.

A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos
administrativos, em matéria de sua competência.
II. Cabe sempre à Administração a prova dos fatos alegados pelo administrado.
III. Salvo disposição legal em contrário, é de dez dias o prazo para interposição de
recurso, contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida.
IV. Concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo
de até 30 dias, improrrogáveis, para emitir sua decisão.
Estão CORRETAS apenas as afirmativas
A)
B)
C)
D)

I e II.
II e III.
I e III.
III e IV.

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.
II. Progressão por Mérito Profissional é a mudança para o padrão de vencimento
imediatamente subseqüente, a cada dois anos de efetivo exercício, desde que
o servidor apresente resultado fixado em programa de avaliação de
desempenho, observado o respectivo nível de capacitação.
III. Os percentuais do Incentivo à Qualificação são acumuláveis e não serão
incorporados aos respectivos proventos de aposentadoria e pensão.
IV. Plano de Carreira é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na
estrutura organizacional que são cometidas a um servidor.
São INCORRETAS apenas as afirmativas

QUESTÃO 16
A respeito dos deveres fundamentais do servidor público, descritos no Decreto
1.171/94, que aprova o Código de Ética da Administração Pública, é INCORRETO
afirmar que cabe ao servidor

A)
B)
C)
D)

A) cumprir todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes,
interessados e outros que visem a obter quaisquer favores, benesses ou
vantagens indevidas em decorrência de ações morais, ilegais ou antiéticas e
denunciá-las.
B) facilitar a fiscalização de todos atos ou serviços por quem de direito.
C) desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público de
que seja titular.
D) apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função.

QUESTÃO 18
NÃO constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil,

7

A)
B)
C)
D)

I e II.
I e III.
II e IV.
III e IV.

garantir o desenvolvimento nacional.
erradicar a pobreza.
assegurar os valores sociais do trabalho.
reduzir as desigualdades sociais e regionais.
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QUESTÃO 19
Analise as afirmações a seguir.

Questões de Raciocínio Lógico-quantitativo

I. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.
II. Todos podem se reunir pacificamente, com ou sem armas, em locais abertos ao
público, independentemente de autorização.
III. São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, o registro civil
de nascimento, o registro civil de casamento e a certidão de óbito.
IV. Qualquer brasileiro é parte legítima para propor ação popular.

QUESTÃO 21
Em consulta aos preços de duas locadoras de automóveis (Eficiência e Segurança),
levantou-se que:



a locadora Eficiência cobra R$1,50 por quilômetro rodado mais uma taxa fixa de
R$90,00;
a locadora Segurança cobra R$1,00 por quilômetro rodado mais uma taxa fixa
de R$200,00.

É(são) VERDADEIRA(S) a(s) afirmação(ções)
A)
B)
C)
D)

Observe que, para maiores distâncias a serem percorridas, a locadora Segurança
oferece preços mais em conta.

I.
I e IV.
I e III.
I, II, III e IV.

A locação de um automóvel com a empresa Segurança será MAIS BARATA quando
a quilometragem for

QUESTÃO 20
Leia as afirmações abaixo.
I. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
II. Não é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções
às instituições privadas com fins lucrativos.
III. Ao Sistema Único de Saúde (SUS) compete incrementar em sua área de
atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
IV. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo apenas
o bem-estar.
Com relação a essas assertivas, é CORRETO afirmar que
A)
B)
C)
D)

I e III são verdadeiras.
I e II são verdadeiras.
III e IV são verdadeiras.
todas são falsas.

9

A)
B)
C)
D)

igual a 200 km.
igual a 350 km.
igual a 220 km.
diferente das alternativas acima.

QUESTÃO 22
A sombra de uma pessoa que tem 1,60 m de altura mede 80 cm. No mesmo
momento, a seu lado, a sombra projetada de um poste mede 3 m. Se, mais cedo,
a sombra do poste era 120 cm maior, nesse mesmo instante, a sombra da pessoa
media
A)
B)
C)
D)

121 cm.
112 cm.
110 cm.
200 cm.
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QUESTÃO 23
Consideremos a e b números positivos. Se os números 3, a e b formam, nessa
ordem, uma progressão geométrica e se os números a, b e 45 formam, nessa
ordem, uma progressão aritmética, é CORRETO afirmar que o valor de a + b é igual
a
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QUESTÃO 25
Um indivíduo pretende comprar um aparelho eletrônico à vista, mas possui apenas
90% do seu valor. Mesmo com o desconto de 5% sobre o preço do aparelho, ainda
faltam R$96,00 para realizar a compra.
Pode-se afirmar, CORRETAMENTE, que o preço inicial do aparelho é de

A)
B)
C)
D)

36.
9.
45.
27.

A)
B)
C)
D)

R$1.920,00.
R$1.824,00.
R$1.900,00.
R$1.728,00.

QUESTÃO 24
A tabela a seguir apresenta os valores da cesta básica em Belo Horizonte durante
o ano de 2007.
Mês
Valor da Cesta (R$)
Janeiro
176,24
Fevereiro
185,37
Março
190,11
Abril
175,92
Maio
167,5
Junho
165,82
Julho
162,37
Agosto
175,59
Setembro
180,57
Outubro
186,77
Novembro
194,05
Dezembro
204,8
Fonte: DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística
e Estudos Socioeconômicos

A partir das informações contidas na tabela, é CORRETO afirmar que
A) do mês de maio para o mês de junho houve uma variação negativa de
aproximadamente 1% no valor da cesta básica.
B) o valor médio da cesta básica no último semestre de 2007 foi superior a
R$180,00.
C) a maior queda percentual no valor da cesta básica ocorreu de março para abril.
D) todas as afirmativas anteriores são verdadeiras.

11
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Jornalista
QUESTÃO 26
Cada uma das quatro notícias transcritas abaixo ilustra um tipo de lide, conforme
classificação proposta por Francisco Torquato do Rego em seu livro Jornalismo
Empresarial.
I.

“Um dentista aposentado morreu na tarde dessa terça-feira no município de
Itumirim, no Sul de Minas Gerais, após sofrer um ataque de abelhas africanas.
Odayr Cunha Maciel, de 71 anos, estava em companhia de funcionários em uma
pedreira na zona rural do município quando foi atacado. As abelhas estavam
entre os equipamentos. O aposentado teve choque anafilático depois de receber
mais de 300 picadas de abelhas. Ele chegou a ser socorrido pela filha, mas
morreu a caminho do hospital. O enterro aconteceu na manhã desta quarta, no
Cemitério São Miguel, em Lavras.”
(Abelhas atacam e matam aposentado em Itumirim. Disponível em
http://lavrense.blogspot.com - Acessado em 01/02/2008)

II. “Dos 5.564 municípios brasileiros, apenas 41% já elaboraram um plano de
educação. Até o final de 2006, eram 33%. Os dados são do relatório preliminar
do Sicme (Sistema de Informações dos Conselhos Municipais de Educação).
O PME (Plano Municipal de Educação) define objetivos, diretrizes e rumos da
educação do município e deve ser criado por lei pela Câmara de Vereadores
com a participação da sociedade. Os municípios com PME traçam suas ações
e têm prazos para executá-las. A comunidade, por sua vez, deve fiscalizar e
cobrar.”
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IV. “Ano novo, visual novo. O deputado Durval Ângelo (PT) chamou a atenção na
sexta-feira, no plenário da Assembléia Legislativa: após um ano com cabelo e
barba grandes, o petista resolveu passar tesoura e navalha. E aproveitou para
perder 15 quilos, chegando aos atuais 100,3. Para 2008, ele planeja reduzir a
conta da balança em mais 10 quilos. “Quis chegar a 2008 de cara nova, um
visual mais moderno, dentro do espírito da aliança do PT com o PSDB”, brincou,
referindo-se às articulações encabeçadas pelo governador Aécio Neves (PSDB)
e o prefeito Fernando Pimentel (PT) em torno de um candidato comum para
disputar a sucessão da Prefeitura de Belo Horizonte. O petista se diz favorável
à inédita dobradinha.”
(Novos tempos, novo visual. Estado de Minas, 02/02/2008.
Disponível em Clipping - Partido Verde http://www2.pv.org.br/noticia.kmf?noticia=6933659&canal=253&total=16293&indice=0 Acessado em 03/02/2008)

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência CORRETA de tipos de lide.
A)
B)
C)
D)

Documentário, circunstancial, condensado, ativador de interesse.
Ativador de interesse, documentário, circunstancial, condensado.
Condensado, documentário, circunstancial, ativador de interesse.
Condensado, circunstancial, documentário, ativador de interesse.

(Agência Brasil - Mais da metade dos municípios segue sem plano de educação.
Disponível em FolhaOnline - Educação. www.folha.com.br - Acessado em 02/02/2008)

III. “O fim do trema está decretado desde dezembro do ano passado. Os dois
pontos que ficam em cima da letra u sobrevivem no corredor da morte à espera
de seus algozes. Enquanto isso, continuam fazendo dos desatentos suas
vítimas, que se esquecem de colocá-los em palavras como freqüente e lingüiça
e, assim, perdem pontos em provas e concursos.”
(TÓFOLI, Daniela. Brasil se prepara para reforma ortográfica. Disponível em
FolhaOnline - Educação. www.folha.com.br - Acessado em 02/02/2008)
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QUESTÃO 27
Leia a reportagem abaixo.

Graduado ocupa emprego de nível médio
ELVIRA LOBATO
ANTÔNIO GOIS
DA SUCURSAL DO RIO

C

om a expansão do ensino superior sem o crescimento correspondente no mercado de trabalho,
profissionais com graduação disputam empregos de nível médio e até
fundamental. O fenômeno é visível
principalmente
em
concursos
públicos, mas aparece na Pnad
(Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílio), do IBGE.
Em 2006, um em cada dez
trabalhadores urbanos com diploma
universitário estava ocupado em
áreas com baixo perfil de
escolaridade. São quase 700 mil
graduados em ocupações como
vendedor em loja, recepcionista ou
operador de telemarketing.
Segundo o Ministério da
Educação, 737 mil alunos se
formaram em 2006 na educação
superior, o triplo de 1995 (246 mil).
A falta de oportunidades compatíveis
com sua qualificação para uma
parcela desses formados faz com que,
hoje, um em cada 20 carteiros tenha
superior completo, segundo os
Correios. Na Guarda Municipal do
Rio de Janeiro, 480 dos 5.563
guardas têm diploma universitário e
32 têm pós-graduação. Na Polícia
Militar de São Paulo, há 3.935

soldados, cabos e sargentos com
nível superior e 12 com mestrado ou
doutorado. O efetivo total da
corporação é de 93 mil. Até na
varredura de ruas se acha graduados.
Na Comlurb (Companhia Municipal
de Limpeza Urbana do Rio de
Janeiro), entre os 12.377 garis, há 37
com nível superior.
O que surpreende no índice de
carteiros e de guardas municipais
cariocas com graduação é que ambas
as profissões não possibilitam
ascensão por troca de cargo após o
concurso e não têm estabilidade -os
funcionários são celetistas. Um
advogado aprovado em concurso
para carteiro terá que se submeter a
outro concurso público para ser
admitido na área jurídica, informa a
diretora de Gestão de Pessoas da
estatal, Maria de Lourdes Rosalem.
O salário inicial do carteiro é de
R$620, e o teto, de R$1.306,08, mais
gratificações e benefícios indiretos,
salvo se ocupar funções de chefia.
O mesmo se dá na Guarda
Municipal do Rio, em que o salário
inicial, fora benefícios, é de R$812,
mas muitos desconhecem que não há
garantia de estabilidade quando se
inscrevem no concurso, diz o
15
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tenente-coronel Carlos Moraes
Antunes, comandante da guarda. Na
sua avaliação, no caso da Guarda
Municipal, a invasão de graduados
mais prejudica do que favorece a
corporação porque eles fazem o
concurso por falta de oferta de
emprego em sua área, e na esperança
de migrarem para funções internas.
"Seria ótimo se tivéssemos guardas
de nível universitário nas ruas, mas
eles não querem esse trabalho e tiram
o lugar dos que têm vocação", diz.

incentivamos todos que entram com
nível médio a fazer um curso. Isso
aumenta suas chances de assumir
postos mais altos."
Segundo ele, em algumas regiões
o banco já poderia aumentar a
exigência: "É uma hipótese em
discussão. Em São Paulo, não
teríamos problema, mas o mesmo
não ocorreria em Estados onde há
menos mão-de-obra com nível
superior."
A Cobra Tecnologia, estatal
vinculada ao Banco do Brasil, da
área de informática, contratou 90
pessoas por concurso público no
início do ano passado para um salário
inicial de R$550 brutos e 32% dos
aprovados tinham formação superior.
Segundo o presidente da estatal,
Jorge Wilson Alves, cerca de 20 já
deixaram o emprego, por terem sido
aprovados em concursos mais
atraentes.
Na Polícia Rodoviária Federal, o
salário de R$5.085 é o principal
atrativo. No último concurso, com
exigência de nível médio, 86% dos
selecionados tinham formação universitária. No próximo, a exigência
aumentará para nível superior.

Super oferta
Há cinco anos, os Correios
exigiam apenas ensino fundamental
para carteiro. O requisito aumentou
para o nível médio diante da
crescente escolaridade dos candidatos.
""Cresceu a oferta de candidatos com
formação universitária, mas o
diploma
não
significa
boa
qualificação. Abriram faculdades em
todas as esquinas, e o ensino
empobreceu", afirma Rosalem.
Em carreiras mais atrativas, o
ingresso em funções de nível médio
é até maior. O diretor de gestão de
pessoas do Banco do Brasil, Juraci
Masiero, diz que metade dos
ingressantes em concurso tem nível
superior.
"Nos primeiros anos, as atividades
são relativamente simples e não
necessitam de nível superior. Mas

(Disponível em FolhaOnline. Dinheiro.
www.folha.com.br - Acessado em
04/02/2008)

É CORRETO afirmar que a forma de estruturação utilizada no texto é
A) nariz-de-cera.
B) pirâmide mista.
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C) pirâmide normal.
D) pirâmide invertida.
QUESTÃO 28
ASSINALE, a seguir, a matéria jornalística que menos se enquadra no que se
qualifica como processo de “espetacularização” do jornalismo científico.
A) Cientistas criam cebolas “antilágrimas”
“Cientistas da Nova Zelândia e do Japão criaram uma cebola "antilágrimas". Eles
anularam, no alimento, a atuação de um gene responsável pela sintetização da
enzima que causa esta reação, informou nesta sexta-feira (1º) a imprensa do
país. Um dos diretores da pesquisa, Colin Eady, disse que a descoberta pode
acabar com um dos maiores "enigmas" da cozinha: por que cortar uma simples
cebola nos faz chorar.”
(EFe. Cientistas criam cebolas “antilágrimas”. Disponível em FolhaOnline Ciência e Saúde. www.folha.com.br - Acessado em 01/02/2008)

B) Descoberta acidental leva a tratamento para memória
“Cientistas que realizaram uma cirurgia cerebral experimental em um homem de
50 anos tropeçaram com um mecanismo que pode revelar como a memória
opera. O avanço acidental ocorreu durante um experimento cujo propósito
original era inibir o apetite de um homem obeso, empregando eletricidade.
Eletrodos foram inseridos no cérebro do paciente e então ligados. Em lugar de
perder seu apetite, o paciente viveu uma intensa experiência de "déjà vu". Ele
se recordou, em detalhes, de uma cena ocorrida 30 anos antes.
(LAURANCE, Jeremy. “The Independent”- Descoberta acidental leva a tratamento
da memória. In: Folha de S.Paulo - Ciência, São Paulo, 02/02/2008)

C) Astronautas fazem faxina na Estação Espacial Internacional
“Os três tripulantes da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês)
terão um fim de semana muito especial, pois vão ter que sacrificar os dias de
descanso para fazer uma faxina na plataforma. Neste sábado (2), os astronautas
americanos Peggy Whitson e Daniel Tani e o russo Yuri Malenchenko já deram
início a uma "limpeza úmida" na ISS. Segundo o Centro de Controle de Vôos
Espaciais (CCVE) russo, os três trabalham na transferência dos resíduos da
estação para o cargueiro Progress M-62.”

17

UFSJ - Concurso Público - Edital Nº 001/2008

CONHECIMENTO ESPECÍFICO - Nível E - 25 questões

(Agência Efe. Astronautas fazem faxina na ISS. Disponível em FolhaOnline Ciência e Saúde - www.folha.com.br - Acessado em 02/02/2008)

D) Nasa vai transmitir música dos Beatles no espaço“
A Nasa (agência espacial norte-americana) vai transmitir a canção dos Beatles
"Across The Universe" no espaço no dia 4 de fevereiro. A idéia é comemorar os
40 anos desde que os Beatles gravaram a música e o aniversário de 50 anos de
fundação da agência-- que será completado em outubro de 2008. A transmissão
será feita pela Deep Space Network, rede internacional de antenas que dá
suporte para a exploração do universo. A música será orientada na direção da
Estrela Polar (Polaris), a mais brilhante da constelação da Ursa Menor, situada
a 431 anos-luz da Terra (um ano-luz corresponde a 9 trilhões e 460 bilhões de
quilômetros), afirma a Nasa em seu site na internet. De acordo com a agência,
a canção viajará no universo a uma velocidade de 307 mil km/s.”
(France Presse- Nasa vai transmitir música dos Beatles no espaço. Disponível em
FolhaOnline. Ciência e Saúde. www.folha.com.br - Acessado em 01/02/2008)

QUESTÃO 29
Segundo a jornalista Fabíola de Oliveira, autora do livro Jornalismo Científico, “Há
uma grande defasagem de entrosamento entre cientistas e jornalistas que, quando
confrontados, colocam-se da seguinte maneira: os primeiros como agredidos
(sempre na defensiva) e os últimos como agressores (no ataque). É preocupação
constante do cientista a maneira como o jornalista irá interpretar suas palavras e
utilizá-las na matéria (é verdade que muitas matérias sobre ciência e tecnologia são
publicadas com erros terríveis) e o jornalista, por sua vez, tem que vender a notícia
sobre assuntos que ele pode, até mesmo, desconhecer completamente”.
ASSINALE qual das situações problemáticas do jornalismo científico, descritas nas
alternativas abaixo, é mais resultado desse desentendimento entre jornalistas e
cientistas do que de fatores estruturais que afetam a atividade jornalística.
A) A dificuldade de selecionar o que noticiar face ao volume cada vez maior de
pesquisas e aplicações científicas nos dias de hoje.
B) O tratamento espetaculoso conferido a fatos científicos, considerados como
obras do acaso, ignorando-se que seus resultados surgiram de anos e anos de
pesquisa.
C) A cobertura superficial dos fatos científicos, em razão da escassez de espaço,
nos veículos impressos, e de tempo, no rádio e TV, reservado à divulgação
científica.
D) As distorções de sentido causada por imprecisões de linguagem, decorrentes do
18
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processo de conversão para a linguagem jornalística de conceitos, descrições
e resultados obtidos por pesquisadores.
QUESTÃO 30
Para o jornalista e pesquisador Francisco Karam (1997, p. 71), “Um dos principais
temas que vem indicando a complexidade do problema ético da atividade jornalística
é, sem dúvida, a relação entre o direito à vida privada e a liberdade de informação
jornalística, em conexão com o interesse público”.
Nos acontecimentos em que essa complexidade se manifesta, a postura CORRETA
do jornalista é
A) dimensionar, caso a caso, os limites do direito à privacidade, do interesse
público e da liberdade de informação.
B) manter o respeito à privacidade, como direito fundamental do cidadão.
C) jamais abdicar do princípio da liberdade de informação jornalística.
D) dar prioridade ao interesse público, em detrimento dos demais princípios.
QUESTÃO 31
Conforme a jornalista e pesquisadora Pollyana Ferrari, “Os repórteres das mídias
impressas privilegiam a informação; os da TV buscam cenas emocionantes, sons
e imagens para serem transmitidos juntos com o texto da notícia. Já os jornalistas
on-line precisam sempre pensar em elementos diferentes e como eles podem ser
complementados. Isto é, procurar palavras para certas imagens, recursos de áudio
e vídeo para frases, dados que poderão virar recursos interativos...”.
O termo que se utiliza para definir o formato de jornalismo apresentado acima como
peculiar ao jornalismo on-line é
A)
B)
C)
D)

ciberjornalismo.
hipertexto.
“empacotamento” da notícia.
crossmedia.
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QUESTÃO 32
Qual das alternativas abaixo NÃO pode ser atribuída ao campo do jornalismo digital?
A) Os portais jornalísticos da internet são acessados, em grande parte, por um
leitor crítico, acostumado a se aprofundar em assuntos, após uma rápida
passagem por diferentes janelas.
B) O jornalista de veículo digital cumpre funções similares a de um gerente de
produto, que precisa cuidar, planejar, viabilizar financeiramente e até manter vivo
o produto em questão.
C) Os portais verticais propiciam o perfeito casamento entre comunidade e
conteúdo, por meio da personalização e da interatividade com o usuário.
D) Uma das principais rotinas produtivas no jornalismo digital é a transformação de
material produzido geralmente pelas agências de notícias, através da mudança
de título e reelaboração de alguns parágrafos.
QUESTÃO 33
Em praticamente todos os manuais de redação de empresas jornalística apregoa-se
uma íntima associação entre verdade e objetividade.
No que se refere a essa relação, é CORRETO afirmar que
A) a objetividade corresponde, irrestritamente, a neutralidade na cobertura
jornalística.
B) a prática da objetividade é um dos principais instrumentos contra eventuais
pressões que levam à manipulação dos fatos.
C) embora não exista objetividade em estado pleno no jornalismo, o jornalista deve
ser o mais objetivo possível, procurando relatar um fato com o máximo de
isenção e fidelidade.
D) quem alega não usar o rigor da neutralidade em sua atividade jornalística,
geralmente falseia a realidade pela influência de morais e éticas,
correspondentes a concepções particulares sobre o mundo, sobre a realidade
e sobre o próprio jornalismo.
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QUESTÃO 34
Em sua obra Assessoria de imprensa e relacionamento com a mídia, o jornalista e
pesquisador Jorge Duarte diz que a assessoria de imprensa é historicamente
definida “pela gestão dos fluxos de informação e relacionamento entre fontes e
jornalistas”. Com o passar do tempo, no entanto, a atividade desse profissional
deixou de se limitar ao relacionamento com os jornalistas para ser um administrador
da informação de interesse de diversos públicos da organização. (...)
Nessa nova configuração assumida pela assessoria de comunicação, a atribuição
que pode ser considerada como típica de um jornalista é
A) ao atuar como intérprete do macroambiente em uma nova sociedade
informacional, contribui para a “oxigenação” da organização.
B) além da distribuição de releases a uma lista de jornalistas, cabe a ele a criação
de uma “sala de imprensa” no website da instituição.
C) deixar de ser mero emissor de releases para tornar-se produtor ou executivo de
informações.
D) a aplicação de treinamentos para fontes, conhecidos como Media Training, com
o objetivo de otimizar o contato da fontes da instituição com a mídia.
QUESTÃO 35
O Jornalismo Cultural pode contribuir muito para o fortalecimento de uma identidade
institucional, regional ou nacional. No entanto, o que se constata é que essa editoria
goza de pouco prestígio em grande parte dos meios de comunicação brasileiros.
Essa condição desfavorável se explicita nas seguintes circunstâncias, EXCETO
A) na cobertura de acontecimentos culturais que está cada vez mais limitada pela
expansão de matérias sobre estilo de vida, comportamento, jardinagem, viagens
e culinária.
B) pela grande parte do espaço destinado ao jornalismo cultural ser ocupada por
meras relações de eventos culturais, sem qualquer orientação crítica.
C) pelo fato de os jornalistas culturais disporem, no máximo, de quarenta linhas ou
2400 caracteres para redigir resenhas sobre eventos culturais de grande
dimensão e complexidade.
D) quando os meios de comunicação, indistintamente, difundem uma crença de que
o brasileiro não se interessa por assuntos da área de cultura.
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QUESTÃO 36
Os dois gêneros básicos do Jornalismo são o Informativo e o Opinativo.
São formatos típicos do Jornalismo Opinativo:
A) o editorial, a entrevista, o comentário, a resenha, a charge, a coluna, a crônica
e o artigo assinado.
B) o editorial, a nota, a resenha, o comentário, a charge, a coluna, a crônica e o
artigo assinado.
C) o editorial, a notícia, o comentário, a crônica, a resenha, a charge, a coluna e o
artigo assinado.
D) o editorial, o comentário, a resenha, a crônica, a coluna, a charge e o artigo
assinado.
QUESTÃO 37
A respeito das características da linguagem jornalística, é INCORRETO afirmar que
A) a simplicidade é condição essencial do texto jornalístico.
B) prevalece a aplicação do registro coloquial de linguagem.
C) deve-se usar frases curtas, palavras curtas e a estrutura sintática da ordem
direta.
D) o vocabulário deve ser escolhido segundo a técnica de readability, legibilidade
e compreensão.
QUESTÃO 38
O New Journalism ou Novo Jornalismo foi uma reação à rigidez das normas
recomendadas nos style books - livros de estilo ou manuais de redação, que
chegaram ao Brasil, na década de 1950, importados dos Estados Unidos.
São pertinentes ao Novo Jornalismo as seguintes condições, EXCETO
A) o fato de o New Journalism ter perdido força no final da década de 1970 e ter
sido substituído pelo “jornalismo literário”.
B) a criação de textos personalizados e a aplicação irrestrita de técnicas literárias.
C) a conjugação da objetividade da captação linear com a subjetividade das
impressões do jornalista, envolvido dos pés à cabeça no real.
D) pelo fato de os romancistas e redatores de revistas terem realizado verdadeiras
proezas de reportagem, utilizando-se dois recursos narrativos básicos: a
construção cena-a-cena e o diálogo.
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QUESTÃO 39
O editor de um house organ deve sempre se preocupar em adotar uma linha
editorial que proporcione aos funcionários da instituição, destinatários do jornal, as
mensagens que ele deseja, sob risco de, se assim não fizer, perder a audiência e,
conseqüentemente, comprometer o sentido de existência do periódico.
Para fortalecer o vínculo com a audiência, recomenda-se privilegiar alguns tipos de
matérias, EXCETO
A) as matérias-retrato, que traçam o perfil do funcionário, suas opiniões e suas
atividades na companhia.
B) as matérias de entretenimento, que oferecem diferentes oportunidades de
passatempos, como jogos de palavras cruzadas, anedotas e horóscopo.
C) as matérias departamentais, cuja principal finalidade é mostrar cada
departamento da instituição, como funciona, as integrantes e a função que cada
um desempenha.
D) as matérias de ilustração, relativas a temas externos à empresa – turismo,
ciência, medicina, governo – com o objetivo de orientar os funcionários sobre
educação da família, cuidados com a saúde, alternativas de cultura e lazer, entre
outros assuntos.
QUESTÃO 40
Teorias do newsmaking identificam propriedades que os fatos devem possuir para
satisfazerem os critérios de “noticiabilidade”: atualidade (o ineditismo e a novidade),
proximidade (distância geográfica ou afetiva do local do fato), proeminência (de
personagens, locais ou instituições protagonistas do fato), singularidade (o grau de
raridade do acontecimento), conflito (os confrontos inerentes aos fatos), emoção (o
teor emocional que o fato desperta) e conseqüência (as repercussões diretas no diaa-dia do público receptor do noticiário).
Leia as notícias a seguir.
I.

Cerca de 33 ministros e autoridades de governo da América Latina e Caribe
estarão reunidos em Santo Domingo, na República Dominicana, a partir desta
quarta-feira (30) para o 16º Fórum de Ministros do Meio Ambiente. A mudança
climática será um dos principais temas discutidos durante o encontro, conforme
informa em nota o diretor regional do Pnuma (Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente), Ricardo Sánchez Sosa.
(FolhaOnline. Ministros discutem aquecimento global
em fórum do meio ambiente. Disponível em FolhaOnline Ambiente. www.folha.com.br - Acessado em 01/02/2008)
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II. Mulheres que sofrem de estresse durante os três primeiros meses de gravidez
têm mais chances de ter filhos que venham a desenvolver esquizofrenia na
idade adulta, sugere um estudo realizado por pesquisadores britânicos. Uma
equipe da Universidade de Manchester analisou dados de 1,38 milhão de
nascimentos na Dinamarca entre 1973 e 1995. As descobertas confirmam a
teoria de que o estado psicológico da mãe pode ter uma grande influência no
desenvolvimento do feto.
(BBC Brasil. Estudo relaciona estresse na gravidez a risco de esquizofrenia. Disponível
em FolhaOnline-Ciência Saúde. www.folha.com.br - Acessado em 05/02/2008)

III. As principais Bolsas da Europa, que abriram em queda nesta quarta-feira,
operam agora em alta, estimuladas pelos fortes rumores sobre uma oferta da
Vale pela Xstrata, que se contrapõem às más notícias vindas dos Estados
Unidos – ontem, as Bolsas norte-americanas tiveram seu pior dia em quase um
ano.
(FolhaOnline. Bolsas européias reagem e fecham em alta. Disponível em
FolhaOnline - Dinheiro - www.folha.com.br - Acessado em 06/02/2008)

IV. Os professores da educação fundamental das escolas públicas (estadual e
municipal) do país ganham, em média, mais do que os da rede particular. Os
docentes de 1ª a 4ª série (o antigo primário) das escolas estaduais têm um
rendimento mensal médio de R$1.398, ante R$1.051 das municipais e R$1.048
das particulares. A constatação está presente em tabulações da Pnad 2006
(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE) feitas por Simon
Schwartzman, ex-presidente do IBGE e atual presidente do Instituto de Estudos
do Trabalho e Sociedade.
(GOIS, Antônio; TAKAHASHI, Fábio. Em média professor da rede pública
ganha mais que da particular. Disponível em FolhaOnline
- Educação. www.folhacom.br - Acessado em 01/02/2008)

Das notícias anteriores, por ordem decrescente, as que atendem ao maior número
de critérios de “noticiabilidade” na perspectiva de um estudante da área de
Humanas, da Universidade Federal de São João del-Rei, são
A) II, IV, I e III.
B) IV, I, III e II.
C) III, IV, II e I.
D) IV, III, I e II.
QUESTÃO 41
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Considere fatores de cinco naturezas distintas que interagem nos processos de
“noticiabilidade”, a saber:
I.
II.
III.
IV.
V.

ação pessoal, mediante “escolhas” conscientes ou inconscientes de jornalistas
da empresa jornalística;
ação social, determinadas pelas relações da empresa jornalística no conjunto
das instituições sociais;
ação ideológica, produto da conexão que a empresa jornalística mantém com os
interesses de grupos políticos e econômicos;
ação cultural, resultante de culturas peculiares ao meio de comunicação, a
entidades associativas de jornalistas e a empresa de comunicação;
ação do meio físico e tecnológico, pela qual a confecção de informações
jornalísticas depende do grau de acessibilidade aos acontecimentos e da
capacidade de registro e apreensão por dispositivos tecnológicos (fotografia,
gravação de áudio e gravação de vídeo).

No meio telejornalístico, o peso do fator ação do meio físico e tecnológico (fator V)
é menos determinante no jornalismo
A)
B)
C)
D)

televisivo.
radiofônico.
digital.
impresso.

QUESTÃO 42
A elaboração da mensagem jornalística televisiva se processa pela junção de dois
códigos, o icônico e o lingüístico.
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QUESTÃO 43
As rotinas de produção telejornalística abrangem vários formatos, entre os quais os
seguintes:
I.

“matérias de gaveta”, que ficam de reserva para serem utilizadas a qualquer
momento, de acordo com as conveniências editoriais;
II. intervenções breves de um repórter sob a forma de um texto breve para
despertar a curiosidade do telespectador por uma determinada matéria que vai
ser divulgada no telejornal;
III. vinhetas em intervalos de telejornais, que identificam o programa;
IV. imagem do repórter, de pé, no local do fato, em transmissão ao vivo ou gravada,
dirigindo-se à câmera para relatar um fato, concluir um raciocínio ou
complementar uma informação.
Assinale a alternativa que RELACIONA os termos que definem esses formatos,
conforme a ordem constante no enunciado dessa questão.
A)
B)
C)
D)

teaser, passagem de break, stand up e feature.
feature, teaser, passagem de break e stand up.
stand up, feature, passagem de break e teaser.
feature, stand up, teaser e passagem de break.

QUESTÃO 44
Elemento indispensável no processo de produção jornalística, as fontes podem
transformar-se em fatores que dificultam a coleta de informações necessárias à
reconstituição de acontecimentos.
Esse problema pode ocorrer em várias situações, EXCETO

Sobre essa interação da imagem com a palavra, é CORRETO afirmar que
A)
B)
C)
D)

o verbal é secundário e fica à mercê da imagem.
o papel da palavra é enriquecer a mensagem audiovisual.
não existe uma hierarquia fixa de códigos na linguagem telejornalística.
as palavras impõem seu poder à informação visual.
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A) na sonegação de informações de interesse geral por instituições públicas, que
se apropriam do que deve estar à disposição de todos.
B) quando as fontes “plantam” informações falsas com a finalidade de obter
vantagens políticas e pessoais.
C) na falta de pluralidade de fontes, que reflita a diversidade de interpretações de
um fato.
D) quando as fontes omitem vínculos afetivos ou profissionais que comprometam
sua autonomia para se pronunciar acerca do assunto ou fato tratado na matéria.
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QUESTÃO 45
O discurso do jornalismo radiofônico dispõe de quatro alternativas de transmissão
“ao vivo”.
A cobertura mais adequada de um acontecimento inesperado, de grande
repercussão é
A) a transmissão direta, em relação de simultaneidade com o fato relatado.
B) “ao vivo”, em primeiro grau, com enunciação e recepção simultâneas.
C) a elaboração do conteúdo se realizando simultaneamente com a enunciação,
pelo improviso sem planejamento.
D) o discurso produzido antecipadamente para ser interpretado no rádio.
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QUESTÃO 48
No Microsoft Word 2003, o valor colocado na opção intervalo de páginas, existente
na janela de diálogo de impressão, para imprimir da página 2 até a 8 de um
documento, é
A)
B)
C)
D)

2:8
2/8
2-8
2a8

QUESTÃO 49
Considere uma planilha eletrônica, feita no programa Microsoft Excel 2003, como
mostrada na figura abaixo.

Questões de Informática
QUESTÃO 46
Ao utilizar o sistema operacional Windows XP, pressionando a tecla <Print
Screen> do teclado, nesse momento,
A) uma imagem da tela exibida será armazenada temporariamente em uma área
de transferência.
B) o conteúdo da tela exibida será enviado para uma impressora conectada ao
computador.
C) uma imagem da tela exibida será gravada no disco rígido em um arquivo de
nome printscreen.bmp.
D) o conteúdo da tela exibida será gravado no disco rígido em um arquivo de nome
printscreen.txt.
QUESTÃO 47
A função do botão
A)
B)
C)
D)

no Microsoft Word 2003 é

transformar linhas em parágrafos.
criar um novo parágrafo.
colocar o símbolo Pi no ponto de inserção de texto.
mostrar caracteres não-imprimíveis no texto.
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Os valores da coluna C, linhas 1 a 3, não foram digitados e sim calculados através
de uma fórmula digitada, que multiplica cada valor da coluna A pelo valor da coluna
B, nas respectivas linhas.
Julgue as afirmativas a seguir.
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I.

Os valores calculados na coluna C, linhas 1 a 3, podem ser obtidos digitando-se
a fórmula =A1*B1 na célula C1 e depois copiando-a e colando-a nas células C2
e C3.
II. Se qualquer valor nas colunas A e B, linhas 1 a 3, for alterado, o valor da célula
C4 será automaticamente recalculado.
III. O valor da célula E1 foi calculado através da fórmula =SOMA(A1:B2). Se a
célula E1 for copiada e colada na célula E2, o valor exibido na célula E2 será 9.
IV. Se a célula C4 for copiada e colada na célula C6, o valor exibido na célula C6
será 34.
São VERDADEIRAS as afirmativas
A)
B)
C)
D)

I e IV.
III e IV.
II e III.
I e II.

QUESTÃO 50
A respeito de tópicos relacionados aos conceitos de Internet e Intranet, é CORRETO
afirmar que
A) a sigla FTP diz respeito a uma linguagem de programação utilizada para
desenvolver páginas da Web.
B) o domínio “.gov” é usado apenas para órgãos governamentais.
C) uma limitação dos navegadores da Web, como o Microsoft Internet Explorer 6
e o Netscape Navigator 7, é que esses não possuem nenhum recurso para
permitir o envio e o recebimento de mensagens de correio eletrônico.
D) uma limitação das Intranets atuais é que a quantidade máxima de computadores
que podem ser ligados nesse tipo de rede é igual a três.
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