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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguêsa

(10 questões)

Texto
O jornalista hoje tem uma função essencial na sociedade. Ele é divisor de águas, é o fiel escudeiro da
democracia. Ele tem condições de denunciar onde
estão ocorrendo os erros, de averiguar onde acontecem os fatos que interferem no regime democrático e
tem a função básica de educar a sociedade. Para isso,
precisa ter, primeiramente, bom preparo, boa cultura,
bom texto; em outras palavras, uma boa linguagem,
pois é esse jornalista que vai escrever para o PHD e
para o semianalfabeto. Então, ele tem que ter um
jogo de cintura, uma elasticidade de pensamento que
atinja todos, de forma que todos entendam a mensagem. (…) O jornalista deve ser, na verdade, o filtro da
sociedade; ele segura as impurezas. Se ele não for um
bom filtro, não teremos uma boa sociedade. O jornalista, nessa análise, deve exercer o papel de um filtro
social. Se ele tem um bom perfil ético-profissional, vai
conseguir segurar essas sujeiras, essas impurezas, e
passar uma informação clara. Então, é preciso sair um
pouco dessa linguagem jornalística de apenas descrever o fato. Quando você vê um jornalista que apenas
descreve um fato, você percebe que ele não tem formação histórica, humana, social e antropológica que
lhe permita analisar os fatos dentro da sociedade em
que ele vive.

(20 questões)
1. Assinale a alternativa que se justifica no texto, em
relação à função do jornalista.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Ele é escudeiro da democracia, porque tem
condições de denunciar os fatos onde eles
ocorrem.
( ) Como filtro da sociedade, ele somente oferece informações claras, em boa linguagem
jornalística.
( ) A informação histórica é necessária para ele
analisar de forma parcial os fatos da sociedade em que vive.
( ) Para atingir leitores como o PHD e o semianalfabeto, o jornalista precisa de um texto com
mensagens.
( X ) Para atender aos diferentes níveis culturais
dos leitores, ele necessita de boa cultura e
linguagem.

2. Analise estas frases:
I. Prefiro um jornal que analise os fatos     
um que apenas os descreva.
II. O filme      que me referi e     
que assisti ontem é dos irmãos Cohen.
III. O programa de TV      cujos ideais nos
debatemos chegou ao fim.
IV. A notícia     
foi aprovado!

Adaptado de entrevista com Jacir Alfonso Zanatta, coordenador do
curso de Comunicação Social da Universidade Católica Dom Bosco,
MS, para o jornal A Crítica, In oliveiradimas.blogspot.com.

que mais preciso é: Você

Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as lacunas do texto, de acordo com a norma
culta da língua.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

a – a – a – por – de.
a – de – de – os – a.
que – a – à – de – de.
que – ao – à – de – a.
mais que – à – ao – por – por.
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3. Assinale a alternativa em que não há correspondência entre o termo do texto e o significado
apresentado.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Se = condição
pois = explicação
Quando = tempo
em que = concessão
Para isso = finalidade

4. Considere as frases abaixo.
I. Parece que os Estados Unidos perdeu a guerra
contra a obesidade.
II. No próximo domingo irão fazer seis anos que
me formei em Jornalismo.
III. Por que eu teria lhe mentido a respeito de
minhas fontes para o artigo?
IV. Ficaremos muito felizes, se virmos nossos
nomes na lista dos aprovados.
V. Mal haviam soado as dezessete horas e todos
se retiraram da sala.

5. Assinale a alternativa incorreta.
a. (
b. (

) “Então” equivale a “Nesse caso”.
) Em “que atinja todos” subentende-se (todos)
os leitores.
c. ( ) Em “bom preparo, boa cultura, bom texto” a
repetição do adjetivo tem valor de ênfase.
d. ( ) Em “os fatos que interferem no regime democrático” o que equivale a os quais.
e. ( X ) A norma culta da língua admite que o pronome, em “que lhe permita”, seja posposto ao
verbo.

6. Observe os períodos abaixo, adaptados da mesma
entrevista com Jacir Alfonso Zanatta. Verifique em
que sequência eles devem aparecer, para que haja um
texto coeso e coerente.
I. Como jornalista,vou dizer isso claramente ao
leitor por meio do texto, analisando o fato,
sem opinar.
II. Precisamos mostrar que é possível fazer um
jornalismo de qualidade, em que o leitor termine de ler uma matéria sobre salário mínimo
e conclua que eu defendo que o salário tinha
que estar no mínimo a R$ 700.
III. Ou seja, estarei apenas transcrevendo o fato,
sem analisar esse fato. Eu posso analisar o fato
sem opinar.
IV. Se eu colocar uma matéria sobre o 13o salário
e disser que o trabalhador que trabalha o ano
inteiro vai receber no final do ano mais R$ 350
e mostrar que o deputado que não comparece e que tem um 14o salário está pensando
em acabar com o 13o, não precisarei apresentar mais nada para o leitor.

Assinale a alternativa com afirmação incorreta, tendo
em vista a norma culta da língua.
a. ( ) A concordância, em V está correta; haviam
soado corresponde a tinham soado.
b. ( X ) A frase II está correta, porque a locução verbal
faz concordância com a idéia de tempo.
c. ( ) Há erro na frase I, pois os substantivos próprios de forma plural, precedidos de artigo,
exigem verbo no plural.
d. ( ) Na frase III somente cabe próclise, uma vez
que o futuro do indicativo não admite ênclise.
e. ( ) O item IV está correto: o verbo (ver) está no
futuro do subjuntivo.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta.
a.
b.
c.
d.
e.
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( )
( )
(X)
( )
( )

I – III – IV – II
I – IV – II – III
II – I – IV – III
II – III – I – IV
III – I – II – IV
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7. Observe as frases abaixo.
I. “Como jornalista, vou dizer isso claramente ao
autor…”
II. “… eu defendo que o salário tinha que estar no
mínimo a R$ 700,00.”
III. “Ou seja, estarei apenas transcrevendo o fato,
sem analisar esse fato.”
IV. “Se eu colocar uma matéria […] não precisarei
apresentar mais nada.”

9. Em “Nós gostamos mesmo é de ler”, mesmo (advérbio) equivale a realmente, de fato.
Sabendo que, de acordo com a norma culta da língua,
mesmo(s) / mesma(s) não podem ser empregados
como substitutos de pronome, analise as frases abaixo.
I. Procurei entrevistar o Presidente da
Assembleia Legislativa, mas o mesmo viajou a
serviço.
II. Nas reuniões sobre mudanças climáticas,
sempre os mesmos países estão preocupados
com o meio ambiente.
III. Os governantes? Eles mesmos sabem, mas
não admitem, que livros são necessários.
IV. Crianças não devem falar com desconhecidos,
porque os mesmos podem ser bandidos.
V. Meus professores de Jornalismo davam os
mesmos conselhos para todos os alunos.
VI. Guga Küerten, tão famoso, continua o mesmo
jovem simpático e alegre de sempre.

Assinale a alternativa errada.
a. ( ) Em “tinha que estar” equivale a “deveria estar”.
b. ( X ) Em III há idéia de condição temporal, reforçada pela forma verbal “colocar”.
c. ( ) Em III, “sem analisar esse fato” poderia ser
substituída por “sem analisá-lo”.
d. ( ) Em I, “vou dizer isso” equivale a “direi isso”
e. ( ) Em III, haveria a mesma correlação de “se eu
colocar/não precisarei” em “se eu colocasse/
não precisaria”.

8. Considerando a norma culta da língua, assinale a
alternativa incorreta.
a. ( X ) É correto o emprego da preposição, antes de
menor: O rapaz não foi condenado, por ser de
menor.
b. ( ) A expressão em vez de indica substituição
(Sou jornalista, em vez de “doutor”); ao invés de
significa ao contrário (Ao invés de ajudar, eles
nos prejudicaram).
c. ( ) Não se deve empregar contração de proposição com artigo ou pronome, antes do sujeito:
É o momento de o povo entender a importância
da liberdade de imprensa. / Mesmo depois de
aqueles acidentes terem aumentado, na BR
101, nada se faz para garantir a segurança dos
usuários.
d. ( ) O verbo implicar não admite preposição:
Nossa atividade implica muito trabalho, mas
também satisfação.
e. ( ) Nas expressões à custa de e em via de o substantivo não admite s: O jornalista vive à custa
de notícias. / As matérias que nos foram encomendadas estão em via de conclusão.

Estão corretas apenas as frases das alternativas:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

I, III e IV.
III, IV e VI.
I, II, IV e V.
I, IV, V e VI.
II, III, V e VI.

10. Assinale a alternativa em que a expressão sublinhada é incorreta.
a. (
b. (

) Deve existir mais amor aos livros, entre mim e ti.
) Em nível político, a atuação daquele deputado
é elogiada.
c. ( X ) Infelizmente, há governantes que nada têm
haver com a cultura em geral.
d. ( ) Gosto da revista X porque as ideias que ela
apresenta vêm ao encontro das minhas.
e. ( ) O colega Pedro Bernardo é um dos que chegam à redação de madrugada.

Página 5



Noções de Direito

(10 questões)

11. Em relação à Seguridade Social, é incorreto
afirmar:
a. ( ) A Saúde é direito de todos e dever do Estado.
b. ( ) A Assistência Social deve ser prestada a quem
dela necessitar, independentemente de contribuição previdenciária.
c. ( ) A Seguridade Social compreende ações relacionadas às áreas da saúde, previdência e
assistência social.
d. ( X ) A Previdência Social possui caráter contributivo e filiação facultativa, prevendo a cobertura para diversos eventos.
e. ( ) A Seguridade Social será financiada por recursos orçamentários dos Poderes Públicos, além
de contribuições a cargo de empregadores e
trabalhadores, dentre outros.

14. Analise o texto abaixo.
No Brasil, a soberania popular será exercida     
      

pelo voto direto, secreto e igualitário,

e            pelo plebiscito, referendo
e iniciativa popular, caracterizando o modelo de
democracia            .
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

diretamente ; indiretamente ; direta
diretamente ; indiretamente ; participativa
diretamente ; indiretamente ; representativa
indiretamente ; diretamente ; participativa
indiretamente ; diretamente ; representativa

15. Analise o texto abaixo.
12. Constituem objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil, conforme disposto na Constituição
Federal de 1988:
a. ( X ) Garantir o desenvolvimento nacional e construir uma sociedade livre, justa e solidária.
b. ( ) Conceder asilo político e promover o bem
de todos, sem preconceitos de origem, raça,
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação.
c. ( ) Repudiar o terrorismo e o racismo e erradicar
a pobreza e a marginalização.
d. ( ) Defender a paz e reduzir as desigualdades
sociais e regionais.
e. ( ) Solucionar pacificamente os conflitos e garantir o desenvolvimento nacional.

13. É vedada a acumulação remunerada de cargos
públicos, ainda quando houver compatibilidade de
horários:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

de dois cargos de professor.
de um cargo técnico com outro científico.
de um cargo de professor com outro técnico.
de um cargo de professor com outro científico.
de dois cargos privativos de profissionais de
saúde.
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“Toda federação é uma espécie de aliança e o Estado
Federal é uma aliança de Estados. Tudo parece muito
simples. Entretanto, um exame pormenorizado desta
espécie de aliança de Estados e de suas implicações
políticas e jurídicas mostra a existência de ambiguidades e conflitos, que fazem do Estado Federal um
sistema em constante tensão, equilibrando fatores de
convergência e também contradições”.
Dalmo de Abreu Dallari

De acordo com o texto, assinale a alternativa incorreta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) No modelo de Estado unitário, as competências são concentradas em um único órgão ou
entidade.
( ) Compete à Constituição estabelecer regras
de relacionamento, convívio e competência
aos entes federativos, bem como assegurar a
indissolubilidade da União.
( X ) No Brasil, as pessoas políticas integrantes do
pacto federativo são exclusivamente a União,
os Estados-membros e os Municípios.
( ) No modelo de Estado federal, as competências
são descentralizadas e atribuídas a diversas
entidades dotadas de autonomia.
( ) No modelo federativo brasileiro, os Estadosmembros podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem
a outros.
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16. De acordo com a Constituição do Estado de Santa
Catarina, é correto afirmar:

18. Não constitui hipótese de perda do mandato o
Deputado:

a. ( ) Cabe a Assembleia Legislativa, com a sanção
do Governador, emendar a Constituição.
b. ( ) O Poder Legislativo é exercido pela Assembleia
Legislativa, constituída de Deputados, representantes do povo, eleitos pelo voto direto e
secreto, em sistema majoritário, dentre brasileiros maiores de dezoito anos.
c. ( ) O Poder Legislativo será representado judicial
e extrajudicialmente pela Mesa da Assembleia
Legislativa.
d. ( ) Salvo disposição em contrário, as deliberações
da Assembleia Legislativa e de suas comissões
serão tomadas por dois terços dos votos, presente a metade de seus membros.
e. ( X ) Os Deputados são invioláveis civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.

a. (
b. (

) Suspensão dos direitos políticos.
) Condenação criminal em sentença transitada
em julgado.
c. ( ) Não comparecimento à terça parte das sessões ordinárias da Assembleia Legislativa, em
cada sessão legislativa.
d. ( X ) Investidura em cargo de Ministro de Estado.
e. ( ) Titularidade de mais de um cargo ou mandato
público eletivo.

19. A Constituição de Santa Catarina não poderá ser
emendada mediante proposta:
a. (

b.
17. São direitos dos servidores públicos sujeitos ao
regime jurídico único no Estado de Santa Catarina:
I. Piso de vencimento não inferior ao salário
mínimo nacionalmente unificado.
II. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos sábados.
III. Salário-família para seus dependentes.
IV. Remuneração do serviço extraordinário
superior, no mínimo, em vinte por cento à do
normal.

c.
d.

e.

) de mais da metade das Câmaras Municipais
do Estado, manifestando-se, cada uma delas,
pela maioria relativa de seus membros.
( ) de um terço, no mínimo, dos membros da
Assembleia Legislativa.
( X ) de um terço, no mínimo, dos Prefeitos de
Municípios catarinenses.
( ) de pelo menos dois e meio por cento do eleitorado estadual, distribuído por no mínimo
quarenta Municípios, com não menos de um
por cento dos eleitores de cada um deles.
( ) do Governador do Estado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Está correta apenas a alternativa I.
Estão corretas apenas as afirmativas I e III.
Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III.
Estão corretas apenas as afirmativas I, III e IV.
As alternativas I, II, III e IV estão corretas.
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20. Na definição da Lei no 8.666/93, licitação é o
procedimento administrativo destinado a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia e
a selecionar a proposta mais vantajosa para a contratação administrativa.
Acerca da “tomada de preços”, é correto afirmar:
a. ( X ) é a modalidade entre interessados devidamente cadastrados ou que atendam a todas
as condições exigidas para cadastramento até
o terceiro dia anterior à data do recebimento
das propostas.
b. ( ) é a modalidade entre quaisquer interessados
que, na fase inicial de habilitação preliminar,
comprovem possuir os requisitos mínimos de
qualificação.
c. ( ) é a modalidade entre interessados do ramo
pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não,
escolhidos e convidados em número mínimo
de três pela unidade administrativa.
d. ( ) é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para escolha de trabalho técnico,
científico ou artístico, mediante a instituição
de prêmios ou remuneração.
e. ( ) é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para a venda de bens móveis
inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados.

Página 8

Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina

Conhecimentos Específicos
21. Em relação ao regime de trabalho dos funcionários públicos do Estado de Santa Catarina, nos termos
da Lei no 6.745/85, é incorreto afirmar:

(30 questões)

22. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos
Civis do Estado de Santa Catarina, é correto afirmar:
a. (

a. (

b.

c.

d.

e.

) O regime de trabalho dos funcionários públicos do Estado, sendo omissa a especificação
de cargo, é de 40 (quarenta) horas semanais.
( ) Nos dias úteis, somente por determinação da
autoridade competente poderão deixar de
funcionar as repartições públicas ou serem
suspensos os seus trabalhos.
( X ) É permitida a prestação de serviço extraordinário, que não poderá ultrapassar a 180 (cento
e oitenta) horas semestrais, salvo as atividades
dos portuários, da indústria gráfica, dos servidores em exercício nos Centros Educacionais
de Atendimento à Criança e ao Adolescente e
nos estabelecimentos penais do Estado.
( ) A jornada normal de trabalho poderá ser
reduzida até a metade, com redução proporcional da remuneração, quando a medida se
demonstrar necessária, no caso de funcionário
estudante e de outras situações especiais.
( ) As faltas ao serviço por motivos particulares
não serão justificadas para qualquer efeito,
porém não serão consideradas as faltas
quando decorrentes de provas escolares, coincidentes com o horário de trabalho.

b.

c.

d.

e.

) É permitida a prestação de serviços gratuitos
ao Estado em situações especiais.
( X ) Haverá “substituição” nos casos de impedimento de ocupante de cargo em comissão ou
de função de confiança.
( ) Constituem requisitos básicos para a inscrição em concurso público: o gozo dos direitos
políticos, a nacionalidade brasileira, a idade
mínima de 18 (dezoito) anos e a idoneidade
moral.
( ) Opera-se a “recondução” quando, não sendo
possível a transferência do funcionário, ocorrer modificação do seu estado físico ou de
suas condições de saúde, que aconselhe o seu
aproveitamento em atribuições diferentes,
compatíveis com a sua condição funcional.
( ) Estabilidade é o direito que adquire o funcionário nomeado por concurso de não ser
exonerado ou demitido, após 01 (um) ano de
tempo de serviço.
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23. Conforme disposto no Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, é
correto afirmar:

25. Sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito
da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, assinale a
alternativa correta:

a. (

a. (

b.

c.

d.

e.

) Legislatura é o período correspondente
ao mandato parlamentar, de quatro anos,
iniciando-se em 1o de janeiro do primeiro ano
e terminando em 31 de dezembro do quarto
ano de mandato.
( ) A Mesa da Assembleia é o órgão colegiado, diretor dos trabalhos legislativos e
administrativos, composta por Presidente,
1o Vice-Presidente, 2o Vice-Presidente, 3o VicePresidente, 1o Secretário, 2o Secretário,
3o Secretário e 4o Secretário.
( ) Cabe à Assembleia, com a sanção do
Governador, autorizar referendo e convocar
plebiscito, mediante solicitação subscrita por
no mínimo dois terços de seus membros.
( X ) Para afastar-se do País, o Deputado deverá dar
prévia ciência à Assembleia, por intermédio
da Presidência, indicando a natureza do afastamento e sua duração estimada.
( ) O Deputado que tenha sofrido medida disciplinar não poderá integrar a Comissão de
Constituição e Justiça na sessão legislativa em
que ocorreu o fato, nem na seguinte.

24. De acordo com o Regimento Interno da ALESC, a
Sessão Plenária realizada para grandes comemorações
e homenagens especiais denomina-se:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Solene.
Especial.
Ordinária.
Preparatória.
Extraordinária.
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b.

c.

d.

e.

) As Comissões Parlamentares de Inquérito
valer-se-ão subsidiariamente das normas contidas no Código Penal.
( ) A requisição de informações e documentos
aos órgãos da administração dos Três Poderes
do Estado, por solicitação da Comissão,
será formalizada por ofício assinado pelo
Deputado Relator, estabelecendo o prazo de
60 (sessenta) dias para o atendimento pelo
órgão destinatário.
( ) A Comissão Parlamentar de Inquérito, detentora de poder investigatório próprio das autoridades judiciais, poderá deslocar-se a qualquer ponto do território nacional para a realização de investigações e audiências públicas.
( ) Compete ao Relator da Comissão Parlamentar
de Inquérito convocar e dirigir as reuniões,
bem como requisitar servidores e convocar
indiciados e testemunhas para depor.
( X ) Os membros da Mesa da Assembleia não
poderão fazer parte de Comissão Parlamentar
de Inquérito.

26. A propósito dos meios de comunicação no Brasil,
assinale a alternativa correta.
a. ( X ) Os canais de rádio e de televisão aberta (broadcasting) são concessões do Estado.
b. ( ) Para que um jornal possa circular legalmente,
a empresa ou a pessoa física responsável pelo
jornal necessita de autorização do Ministério
das Comunicações.
c. ( ) A exploração dos canais de televisão a cabo
não depende de concessão do poder público.
d. ( ) A uma empresa que já seja proprietária de
meios impressos de comunicação é vedada a
exploração de canais de rádio e de televisão.
e. ( ) É vedado às emissoras de rádio e de televisão
serem ao mesmo tempo emissoras e produtoras de conteúdo.
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27. Assinale a alternativa que melhor retrata características da linguagem jornalística na Internet.
a. (
b.
c.
d.
e.

) Fotos coloridas, instantaneidade, textos curtos, atualização lenta
( ) Hipertextualidade, acesso restrito, textos curtos, atualização rápida
( X ) Hipertextualidade, instantaneidade, textos
curtos, atualização rápida
( ) Hipertextualidade, acesso amplo, textos longos, atualização rápida
( ) Hipertextualidade, instantaneidade, textos
longos, atualização rápida

30. Considere a situação hipotética em que o
Ministério da Saúde identificou um surto de uma
doença tropical que se espalhou rapidamente na
região Norte do país. A área rural, inclusive em localidades sem energia elétrica, foi uma das mais atingidas.
Nesse caso, o veículo de comunicação mais adequado
para alertar rapidamente o maior número de pessoas
sobre cuidados e prevenção quanto à doença é:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

o rádio.
o jornal.
a televisão.
a revista.
o folheto.

28. Assinale a alternativa correta.
Cabe ao assessor de imprensa, na relação com os
jornalistas:

31. Sobre a entrevista coletiva, o procedimento
correto do assessor de imprensa é:

a. (

a. (

b.
c.

d.

e.

) privilegiar veículos e profissionais com maior
projeção.
( ) estabelecer prioridade para a televisão, por
ser o veículo que tem maior repercussão.
( ) estabelecer contato estritamente profissional,
sem privilégios ou concessões que fujam aos
preceitos éticos, a não ser para veículos de
circulação nacional.
( X ) estabelecer contato estritamente profissional,
sem privilégios ou concessões que fujam aos
preceitos éticos.
( ) oferecer matérias prontas, poupando trabalho
ao jornalista, normalmente sobrecarregado de
trabalho.

29. Criada em 2008, a EBC (Empresa Brasil de
Comunicação) representou o marco formal de implantação deste modelo de radiodifusão no Brasil:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

televisão estatal.
televisão pública.
televisão cultural.
televisão educativa.
televisão comercial.

b.
c.
d.
e.

) apenas convocá-la, enviando posteriormente
aos jornais matérias completas com o seu
ponto de vista.
( ) apenas convocá-la, sem acompanhar sua
realização.
( ) convocá-la e responder a todas as perguntas
dos jornalistas, em lugar da fonte.
( ) convocá-la somente para um jornalista.
( X ) convocá-la e, durante sua realização, manter-se discreto.

32. Comparado com o jornalismo impresso, o texto
jornalístico no rádio deve ser mais simples e direto, já
que o ouvinte de rádio:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

dá preferência aos programas musicais.
tem menos opções de programas jornalísticos.
não pode recuperar a informação já transmitida.
é mais superficial do que o leitor de jornais.
é menos escolarizado do que o leitor de jornais.
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33. O que é um briefing?
a. (

37. Cinco características principais determinam
a qualidade dos dados que são fornecidos para a
imprensa:

b.

a. (

c.
d.
e.

) São informações como nome, telefone e
endereço de um assessor de imprensa.
( ) É um relatório detalhado sobre as funções da
assessoria de imprensa.
( ) É um resumo do perfil do entrevistado, entregue aos jornalistas.
( X ) É um resumo de campanha, produto ou
evento, com diretrizes para a sua execução.
( ) É o texto produzido por assessoria de
imprensa, para publicação em veículo de
comunicação interna da empresa.

34. Uma tecnologia que possibilita o acesso sem fio à
Internet — por ondas de rádio, mediante um adaptador de rede PCI — em banda larga, em locais públicos,
tais como aeroportos, hotéis e cafés, por meio de pontos de acesso, é representada pela abreviatura:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

(X)
( )
( )
( )
( )

World Wide Web
Telefonia móvel
Cabodifusão
Fibra ótica
Bus door

36. Em radiojornalismo, a decupagem é um processo
que visa facilitar e acelerar o trabalho de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

c.
d.
e.

38. Observe as afirmativas a seguir, em relação à
reportagem.
I. Obedece na redação à forma da pirâmide
invertida, narrando os fatos em sucessão, por
ordem de importância.
II. O testemunho do repórter que participa dos
acontecimentos torna-se importante, por conferir maior realismo e credibilidade ao relato.
III. Apóia-se em dados que lhe conferem fundamentação, apresentando as informações de
maneira objetiva, acompanhadas de citações
que complementam e esclarecem o assunto
tratado.

AMPS.
Hi-Fi.
VHF.
UHF.
Wi-Fi.

35. Assinale a alternativa correta, quanto a uma
das mais importantes ferramentas de comunicação
empresarial surgidas no final do século XX.
a.
b.
c.
d.
e.

b.

) embargo, precisão, auditabilidade, procedência, ética.
( ) auditabilidade, atualidade, procedência, precisão, embargo.
( ) ética, procedência, precisão, auditabilidade,
vazamento.
( X ) precisão, integridade, relevância, atualidade,
auditabilidade.
( ) atualidade, auditabilidade, precisão, embargo,
vazamento.

apuração.
edição.
redação.
locução.
transmissão.
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As descrições acima se referem, respectivamente, às
reportagens:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

de fatos, de ação e documental.
factual, exploratória e comprovativa.
informativa, interpretativa e opinativa.
noticiosa, personalizada e investigativa.
de efeito, de revelação e de documentação.

39. Pingue-pongue é a entrevista que se distingue:
a.
b.
c.
d.

(
(
(
(

)
)
)
)

pelo tempo de sua duração.
pelo tipo de entrevistado em foco.
pelos fins metodológicos aos quais se propõe.
pelas circunstâncias em que é agendada e
realizada.
e. ( X ) pelo modo como o material colhido é redigido e editado.
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40. Em telejornalismo, o trecho de uma entrevista
gravada que é selecionado na edição de uma notícia,
confirmando ou complementando o texto do repórter,
é chamado:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

flash.
insert.
sonora.
entrefala.
passagem.

43. Por ilusão de ótica, o uso de retícula permite produzir grisê, ou seja, efeito de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

ofuscamento.
baixo-relevo.
alto-relevo.
meios-tons.
granulações.

44. O texto jornalístico radiofônico difere do veiculado em jornal impresso, por não admitir:
41. O modo de falar e de se comportar do entrevistado, o ambiente em que vive, suas roupas, seus traços
pessoais, gostos e planos são particularmente relevantes na modalidade de entrevista conhecida como:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

perfil.
coletiva.
enquete.
exclusiva.
testemunhal.

42. O processo de editoração eletrônica trouxe
melhorias na elaboração de produtos informativos
impressos. Assinale, entre as alternativas abaixo,
aquela que aponta as vantagens dessa evolução
tecnológica.
a. (
b.

c.
d.

e.

) Aumento no número de páginas, variedade
de estilos e fontes, legendas menores
( X ) Variedade de estilos e fontes, aproveitamento
de diferentes recursos gráficos, agilidade na
acomodação de textos
( ) Títulos maiores, legendas menores, possibilidade de letras capitulares
( ) Aumento do número de páginas em um jornal, maior variedade de cores, agilidade na
acomodação de textos
( ) Títulos maiores, legendas maiores, aumento
no número de páginas

a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

o emprego de aspas e de parênteses.
a formulação de frases no singular.
a utilização de artigo antes de nome próprio.
a repetição da partícula “que” na mesma frase.
o uso de pronome pessoal como objeto
direto.

45. Assessorias são fontes importantes para a produção da informação jornalística. Essas fontes podem ser
classificadas como primárias e secundárias e podem
ser definidas, respectivamente, como:
a. (
b.
c.
d.
e.

) a que fornece a informação essencial da matéria e a que ajuda na formulação de uma pauta.
( ) a que pertence a uma instituição oficial e a
que apenas testemunhou um fato.
( ) a que é especializada no assunto em pauta e a
que não é especializada.
( ) a que representa a versão da autoridade e a
que é acusada de alguma coisa.
( X ) a que testemunhou um fato e a que teve
conhecimento do fato através do relato de
terceiros.
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46. A comunicação publicitária recorre à concepção de campanhas, que se destinam à promoção de
uma marca, um produto ou um serviço. A criação de
slogans constitui importante etapa dessas campanhas,
assim se conceituando o slogan:
a. (
b.
c.
d.
e.

) frase de estilo, complexa, ajustada e
interpelante.
( ) frase de valor usual, simples, altissonante e
iterativa.
( X ) frase original, eufônica, de rápida e fácil
memorização.
( ) frase expressiva, longa, evocativa e difícil de
esquecer.
( ) frase laboriosa, encorpada e de agradável
citação.

49. O texto jornalístico evolui historicamente e é bem
diferente, hoje, do que era no início do século passado. Além disso, tipos diferentes de textos jornalísticos convivem numa mesma edição. Podemos afirmar
que dois tipos textuais se destacam no jornalismo
atual:

47. Assinale a alternativa que traz o nome do órgão
da Administração Federal responsável pela classificação indicativa da exibição de programas na televisão
brasileira.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Ministério da Cidadania
Ministério da Justiça
Ministério da Cultura
Ministério da Educação
Ministério das Comunicações

48. Sobre mídia training, é correto afirmar:
a. (
b.

c.
d.

e.

) oferece treinamento para jornalistas se relacionarem com as fontes privadas.
( ) designa cursos oferecidos pelos meios de
comunicação, com o objetivo de minimizar os
conflitos entre jornalistas e fontes.
( ) oferece treinamento para jornalistas se relacionarem com as fontes do terceiro setor.
( X ) designa cursos encomendados pelas assessorias de comunicação, com o objetivo de aperfeiçoar o contato das fontes da empresa com a
mídia.
( ) designa reunião de trabalho em que são discutidos temas relacionados ao atendimento
às demandas da empresa e ao contexto jornalístico do momento.
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1. o que pretende relatar os fatos da maneira
mais curta e objetiva possível;
2. o que procura trazer informações mais detalhadas e alguma interpretação dos fatos.
Indique, entre as alternativas abaixo, como são chamados, respectivamente, esses dois tipos:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

notícia e crítica.
notícia e artigo.
notícia e reportagem.
reportagem e editorial.
reportagem e resenha.

50. Segundo o Código de Ética Jornalística de 1987,
a censura e a autocensura são delitos contra:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

o Brasil.
o estado.
o jornalismo.
a humanidade.
a sociedade.

.
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