
 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVA ESCRITA OBJETIVA 

CARGO: CARGO: CARGO: CARGO: JORNALISTA     
DATA: 11/09/2011 – HORÁRIO: 8h30min às 12h30min (ho rário do Piauí) 

 

 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 50 questões objetivas sem repetição ou falha; 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. 

2. Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese 
alguma, papéis para rascunhos; 

3. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais 
conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA; 

4. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do 
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor preta ou 
azul; 

5. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE 
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem 
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de 
inscrição; 

6. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de 
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo 
reservado para tal fim; 

7. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído; 

8. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas 
com as letras (a), (b), (c), (d) e (e); somente uma responde adequadamente ao 
quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa para cada questão; a 
marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das 
respostas esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas; 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado; 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos 

sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e 
decidir a este respeito; 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-
RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE 
QUESTÕES não serão levados em conta;  

12. Quando terminar sua Prova, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal 
o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua 
assinatura; 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 4h; 
14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova 

depois de decorrida 2h do seu início; 
15. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-

Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato. 
 

Nº DE INSCRIÇÃO 

      
 
 
____________________________________________________________ 

Assinatura 
 
____________________________________________________________ 

Nome do Candidato (letra de forma) 
 

Universidade  
Estadual do Piauí  
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
  TEXTO I (Para as questões de 01 a 07). 

 

      

 

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

 

Decifrando códigos 

               Pessoas que já vivenciaram um terremoto costumam ter lembranças claras dessa 

experiência: o solo vibra, treme, fica abaulado e se desloca; o ar se enche de estrondos; abrem-se 

rachaduras; e vidros se estilhaçam; armários se abrem; livros, pratos e bugigangas caem das 

prateleiras. Esses episódios são lembrados com notável clareza mesmo anos depois, porque nosso 

cérebro evoluiu para fazer isto: extrair informação de eventos relevantes e tal conhecimento para 

guiar nossa resposta a situações semelhantes no futuro. A capacidade de aprender com 

experiências anteriores permite a todos os animais se adaptar a um mundo que é complexo e está 

em constante mutação. 

                    Por décadas, neurocientistas tentaram descobrir como o cérebro produz lembranças. 

Agora, combinando um conjunto de novos experimentos a análises matemáticas poderosas e à 

capacidade de gravar simultaneamente a atividade de 200 neurônios em camundongos despertos, 

meus colegas e eu descobrimos o que acreditamos ser o mecanismo básico usado pelo cérebro 

para extrair informação vital das experiências e transformá-las em lembranças. 

               As conclusões às quais chegamos se somam a trabalhos cada vez mais numerosos e 

indicam que o fluxo linear de sinais de neurônio a neurônio não é suficiente para explicar como o 

cérebro representa percepções e reminiscências. Essas representações demandam atividade 

coordenada de grandes populações de neurônios. 

(...)  

(Revista Mente Cérebro – Duetto Editorial -  Número 27 – Por Joe Z. Tsien, p. 30) 

 

 
01.  Considerando-se as informações apresentadas no texto, é CORRETO afirmar que: 
 
 a)  as ligações existentes entre os neurônios, por si só, tornam as lembranças possíveis no 

cérebro humano;  
 b)  os estudiosos, finalmente, acreditam ter desvendado os mecanismos cerebrais responsáveis 

pela formação das lembranças na mente humana;  
 c)  a dificuldade encontrada pelos cientistas em relação a descobertas relacionadas às 

lembranças deve-se à constante mutação do mundo; 
 d)  em suas pesquisas, os cientistas realizaram cálculos matemáticos que, por si sós, lhes 

permitiram extrair as informações necessárias para que fosse revelada a maneira como se 
formam as lembranças no cérebro humano; 

 e)  em suas pesquisas, os cientistas descobriram, somente por meio da observação da atividade 
de 200 neurônios em camundongos despertos, a maneira como se formam as lembranças na 
mente humana.  
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02.  As ideias apresentadas no texto nos permitem afirmar, CORRETAMENTE, que: 
 
 a)  o interesse dos cientistas em descobrir a maneira como o cérebro produz lembranças é uma 

preocupação muito recente; 
 b)  os animais adaptam-se ao mundo somente em virtude das experiências vividas anteriormente; 
 c)  os cientistas descobriram os mecanismos de formação das lembranças, na mente humana, em 

virtude da constante evolução por que passa o nosso cérebro; 
 d)  as descobertas relativas à produção das lembranças no cérebro humano só se tornaram 

possíveis em virtude de um conjunto de experimentos conjugados; 
 e)  para os cientistas, as experiências vividas pelo homem não contam na formação das 

lembranças. 
 

03.  Assinale a opção em que, no trecho apresentado, o destaque NÃO verifica qualquer referência à 

ideia de tempo. 

 

 a)  “Esses episódios são lembrados com notável clareza mesmo anos  depois,” (l. 04). 

 b)   “... para guiar nossa resposta a situações semelhantes no futuro .” (l. 05-06). 

 c)   “ Por décadas , neurocientistas tentaram descobrir como o cérebro produz lembranças.” (l. 09). 

 d)  “Agora , combinando um conjunto de novos experimentos ...” (l. 10). 

 e)  “... para explicar como o cérebro representa percepções  e reminiscências.” (l. 15-16). 

 

  Considere o trecho a seguir, para responder às questões 04, 05 e 06. 

 

 “Pessoas que já vivenciaram um terremoto costumam ter lembranças claras dessa experiência: o 

solo vibra, treme, fica abaulado e se desloca; o ar se enche de estrondos; abrem-se rachaduras; e 

vidros se estilhaçam; armários se abrem; livros, pratos e bugigangas caem das prateleiras” 

(l. 01 - 04). 

 

04.   Analise as opções abaixo e assinale aquela que contém uma informação INCORRETA, quanto ao 

emprego de palavras, expressões e estruturas linguísticas. 

 

 a)  Subentende-se a existência da palavra “solo”, antes de “treme”, “fica abaulado” e “se desloca”.     

 b)  O sujeito gramatical de “estilhaçam” é o mesmo de “caem”. 

 c)  No segmento “abrem-se rachaduras”, a forma verbal encontra-se na voz passiva sintética. 

 d)  Os dois pontos utilizados logo após a palavra “experiência” indicam a explicação dos itens que 

são apresentados a seguir. 

 e)  “abrem-se” (primeira ocorrência) e “caem” possuem sujeitos gramaticais distintos. 

 

05.  Quanto ao sentido, textualmente, a palavra “bugigangas” equivale a: 

 

 a)  “ornamentos”; 

 b)  “objetos de estimação”; 

 c)  “quinquilharias”; 

 d)  “objetos de decoração”; 

 e)  “objetos de valor sentimental”. 
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06.   Assinale a opção em que o termo destacado desempenha a mesma função sintática da palavra 
“que ”, no trecho: “Pessoas que  já vivenciaram um terremoto costumam ter lembranças claras 
dessa experiência: ...”. 

 

 a)  “... nosso cérebro  evoluiu para fazer isto:” (l. 04-05). 
 b)   “A capacidade de aprender com experiências anteriores permite a todos os animais  se 

adaptar a um mundo que é complexo ...” (l. 06-07). 
 c)  “... como o cérebro produz lembranças .” (l. 09). 
 d)  “... e transformá-las em lembranças .” (l. 13). 
 e)  “Essas representações demandam atividade coordenada de grandes populações de 

neurônios. ” (l. 16-17). 
 

 Considere o trecho abaixo para responder à questão 07. 
 

 “Esses episódios são lembrados com notável clareza mesmo anos depois, porque nosso cérebro 
evoluiu para fazer isto: extrair informação de eventos relevantes e tal conhecimento para guiar 
nossa resposta a situações semelhantes no futuro.” (l. 04-07). 

 

07.   Assinale a opção na qual a oração “porque nosso cérebro evoluiu ” está reescrita sem que tenha 
havido alteração de sentido. 

 

 a)  “embora o  nosso cérebro tenha evoluído”. 
 b)  “ainda que o  nosso cérebro tenha evoluído”. 
 c)  “conforme o  nosso cérebro tenha evoluído”. 
 d)  “se o nosso cérebro evoluiu”. 
 e)  “já que nosso cérebro evoluiu”. 
 
 TEXTO II (Para as questões de 08 a 10). 
 

        

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

O lado mais triste da solidão 

               Quem pensa que a falta de vínculos sociais e afetivos é um drama com repercussões 

restritas às emoções se engana. A ciência alerta, agora, que a solidão pode até mesmo nos 

provocar doenças – e não apenas psíquicas. Uma leva de pesquisas recentes mostra que os 

avessos à família e aos amigos têm tanta tendência a ficar enfermos quanto os fumantes ou 

sedentários convictos. Há indícios também de que os solitários estariam na linha de frente dos 

problemas de fundo inflamatório, caso de artrite e doenças cardiovasculares. 

               Segundo um estudo recém-concluído na Universidade da Califórnia, nos Estados 

Unidos, pessoas que se queixam de uma vida reclusa possuem genes menos ativos na proteção 

contra vírus. “Os sociáveis estão naturalmente mais propensos a contrair viroses porque estão em 

maior contato com outros indivíduos”, raciocina o psicólogo Steve Cole, que liderou o trabalho. 

Já a turma que vive afastada do mundo, menos exposta a esse tipo de micróbio, acaba 

apresentando um sistema imune que não tem tanta necessidade de enfrentá-lo. Em tudo na vida, 

porém, há uma compensação. Nessa gente, as defesas passam a se concentrar nas bactérias, o que 

gera uma reação inflamatória recorrente – e nem sempre bem-vinda, já que inflamação demais 

abre alas a descompassos em diversas áreas do corpo. 

(...) 

(Revista Saúde é Vital – Editora Abril - Maio/2011 – Número 337 – Por Mariana Agunzi – p. 69) 
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08.  É CORRETO afirmar em relação às ideias apresentadas no texto.   

 

 a)  As pessoas mais sociáveis dificilmente contraem doenças. 

 b)  Todo solitário contrai doenças mais graves do que as pessoas que vivem rodeadas de gente.  

 c)  Os cientistas descobriram que os solitários estão muito propensos a  contrair doenças de fundo 

emocional, apenas. 

 d)  Os cientistas descobriram que os solitários estão menos propensos a contrair vírus e mais  

sujeitos às reações inflamatórias. 

 e)  A vida reclusa é sempre uma escolha e, por isso, é prejudicial à saúde de qualquer pessoa. 

 

 Observe o trecho abaixo, para responder às questões 09 e 10. 

 

 Segundo um estudo recém-concluído na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, 
pessoas que se queixam de uma vida reclusa  possuem genes menos ativos  na proteção 

contra vírus. “Os sociáveis  estão naturalmente mais propensos  a contrair viroses porque estão 

em maior contato com outros indivíduos”, raciocina o psicólogo Steve Cole, que liderou o trabalho. 

(l. 07-11). 

 

09.  Comparando-se o comportamento dos grupos pesquisados: “pessoas que se queixam de uma 

vida reclusa ...” e “Os sociáveis ...”, é CORRETO afirmar que entre eles constata-se uma relação 

de: 
 

 a)  oposição; 

 b)  exclusão; 

 c)  inclusão; 

 d)  causa e efeito; 

 e)  condição. 

 

10.  Observe o trecho: “... pessoas que se queixam de uma vida reclusa possuem genes menos ativos 

na proteção contra vírus. “Os sociáveis estão naturalmente mais propensos a contrair viroses ...”. 

 Alterando-se a forma verbal “queixam ” para “queixassem ”, a correção gramatical estará mantida 

se alterarmos, também, as formas verbais “possuem” e “estão”.   

 

 Assinale a alternativa em que a alteração dessas formas verbais garante essa correção.  

 

 a)  “possuíam” – “estavam”; 

 b)  “possuiriam” – “estavam”; 

 c)  “possuiriam” – “estariam”; 

 d)  “possuíram” – “estiveram”; 

 e)  “possuíram” – “estariam”. 
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QUESTÕES DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

 
11. Analise os seguintes itens referentes a conceitos básicos sobre computadores. 
 

I. USB é a sigla para Universal Serial Bus. É um tipo de conexão que permite conectar de forma 
prática e rápida diversos tipos de periféricos, sem a necessidade de desligar ou reiniciar o 
computador. 

II. Os monitores que recebem comandos do usuário através de uma tela sensível ao toque 
constituem dispositivos de entrada e saída, e são chamados de Touch Pad. 

III. A característica mais importante da memória RAM é ser uma memória virtual. 
IV. Dial-up é o tipo de conexão mais comum à Internet, utiliza a linha telefônica e é considerada 

banda larga, podendo chegar à velocidade de 8Mbps. 
V. A Internet é baseada em uma arquitetura cliente-servidor e utiliza o protocolo HTTP para o 

acesso a páginas web. 
 
 A alternativa que indica os itens CORRETOS é: 
 

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

 
12. Sobre o Windows XP, configuração padrão, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) O recurso Troca Rápida de Usuário é uma maneira de trocar de usuário em um computador 
sem ter que fechar os programas e arquivos do usuário que estava usando o computador. 

b) O recurso de Restauração do Sistema é usado para fazer o computador voltar a um estado 
anterior, se houver uma falha no sistema ou outros problemas mais sérios, excluindo todas as 
alterações e documentos. 

c) O recurso Mapear Unidade de Rede conecta o computador a uma pasta ou drive da rede, 
atribuindo-lhe uma nova letra, facilitando assim seu acesso. 

d) A Barra de Inicialização Rápida torna mais fácil acessar programas usados frequentemente 
com apenas um clique do mouse. 

e) A Lente de Aumento é uma das ferramentas de acessibilidade presentes no Windows XP. 

 
13. Observe a figura, referente ao Windows 7: 
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 Nova categoria de mini-aplicativos criada para proporcionar informações e dados úteis, ou para 
melhorar uma aplicação ou um serviço. Introduz informação e diversão à área de trabalho do 
Windows 7. Recebe o nome de: 

 

a) Barra de tarefas; 
b) Wallpapers; 
c) Ícones; 
d) Gadgets; 
e) RSS. 

 

14. Analise as informações sobre o MS-Word 2007, em sua configuração padrão. 

I.  Se clicarmos no ícone, , da guia Inserir, estaremos inserindo uma quebra de página. 
II.  Existem dois tipos de senhas no Word 2007. A senha de proteção e a senha de gravação. 

Elas possuem funcionalidades diferentes, sendo possível inserir os dois tipos no mesmo 
documento do Word. 

III.  Para selecionar um texto completo, podemos utilizar as teclas de atalho CTRL+A.  

IV.  O ícone  é utilizado para revisões ortográficas. 
V. É possível selecionar várias palavras ao mesmo tempo, em posições diversas, dentro de um 

texto do Word. 

 A alternativa que indica os itens CORRETOS é: 
 

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

 
15. Observe a figura referente ao MS-Word 2007. 
 

 
 

SITUAÇÃO I                                          SITUAÇÃO II 
 
 Na SITUAÇÃO I, temos uma tabela que ficou "quebrada" devido à mudança de página. Para que 

os títulos das colunas apareçam também na página seguinte (SITUAÇÃO II), qual recurso do 

Word 2007, devemos utilizar? 
 

a) Não existe recurso para isso no Word 2007. Devemos apenas digitar os títulos das colunas 

novamente. 

b) Na janela Propriedades da Tabela, na guia Linha, marcar a opção que indica a repetição do 

cabeçalho no início de cada página. 

c) Inserir uma Quebra de Página. 

d) Na janela Propriedades da Tabela, na guia Coluna, marcar a opção que indica a repetição do 

cabeçalho no início de cada página. 

e) Na janela Propriedades da Tabela, na guia Tabela, marcar a opção de Quebra automática do 

texto. 
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16. Podemos afirmar sobre os tipos de gráficos disponíveis no MS-Excel 2007, EXCETO: 
 

a) Os gráficos de colunas são usados para comparar valores em diversas categorias. 
b) Os gráficos de dispersão mostram as relações entre os valores numéricos em várias 

sequências de dados ou plotam dois grupos de números como uma sequência de coordenadas 
XY.   

c) Os gráficos de pizza enfatizam as diferenças entre vários conjuntos de dados ao longo de um 
período de tempo. 

d) Um gráfico de ações é usado mais frequentemente para ilustrar a flutuação de preços de 
ações. No entanto, esse gráfico também pode ser usado para fins científicos, como, por 
exemplo, para indicar a flutuação de temperaturas diárias ou anuais. 

e) Os gráficos de linhas são usados para exibir tendências ao longo do tempo. 
 
17. Observe a seguinte planilha do MS-Excel 2007 e analise os itens, abaixo. 
 

 
 

I.  Para que os números fiquem com uma casa decimal, basta selecioná-los e clicar uma vez no 

botão , na guia Início. 

II.   Uma das maneiras de se obter o resultado da célula E2 é utilizando a fórmula =Média (B2:D2). 

III.   Para colocar o nome dos alunos em ordem alfabética, basta selecionar a tabela e clicar no 

botão , na guia Dados. 

IV.  Para a coluna F ser preenchida automaticamente, de acordo com o resultado da coluna E 

(supondo média 7,0 ou maior como aprovativa), basta digitar, na célula E2, a fórmula 

=CONT.SE(E2>=7;"Aprovado";"Reprovado"). Após isso, usar a alça de preenchimento para o 

restante da coluna F. 
 

 A alternativa que indica os itens CORRETOS é: 
 

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

 
 

18. Sobre o MS - Power Point 2007, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) O botão , na guia Início, adiciona um novo slide à apresentação. 

b) O botão , na guia Revisão, traduz o texto selecionado para outro idioma. 

c) Um slide pode conter textos, imagens, gráficos, vídeos e sons. 

d) O botão , na guia Exibição, abre o modo de exibição de slide mestre, para alterar o layout e 

o design do slide mestre. 

e) Caso o slide mestre tenha sido definido, não é possível modificar o design de um único slide. 
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19. Analise a imagem a seguir, referente ao Internet Explorer 8 (IE8), e assinale a opção CORRETA. 
 

 
 

a) O botão  serve para indicar se o IE8 localizou alguma rede sem fio ao alcance, ficando 

colorido caso obtenha acesso.  

b) No IE8, para aumentar a visualização da página, sem utilizar a barra de ferramentas, basta 

utilizar as teclas Ctrl e >. 

c) O botão  mostra sites criados para navegadores mais antigos, da maneira que foram 

projetados para exibição, corrigindo a aparência do site, como menus e textos fora do lugar. 

d) A opção de Navegação InPrivate do IE8 é uma das ferramentas de segurança deste 

navegador. Ela apaga o histórico, arquivos temporários e qualquer informação armazenada de 

sites visitados anteriormente. 

e) O botão  oferece acesso à página inicial do site que está sendo visitado, também conhecida 

como homepage. 

 

20. De acordo com os conceitos de Segurança da Informação, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) A diferença entre os tipos de backup realizados está, principalmente, no tipo de mídia utilizado. 

b) Devemos verificar se o endereço de alguns sites começa com https, indicando uma conexão 

segura. Instituições bancárias e de comércio eletrônico são exemplos de uso. 

c) Criptografia é um método de codificação de dados que visa garantir o sigilo de informações. 

d) “Cavalo de tróia” é um tipo de software que vem embutido em um arquivo recebido por e-mail 

ou baixado da rede. Ao executar o arquivo, o usuário permite a abertura de portas, 

possibilitando a obtenção de informações não autorizadas. 

e) Um dos princípios de Segurança da Informação é a Disponibilidade, propriedade que garante 

que a informação esteja sempre disponível, no momento em que a mesma seja necessária. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. “A sociedade existe na comunicação e por meio da comunicação, porque é através do uso de 

símbolos significativos que nos apropriamos das atitudes dos outros, assim como eles, por sua 
vez, se apropriam de nossas atitudes.” 

 

 (MEAD, George Herbert, apud BORDENAVE, Juan E. Diaz. Além dos meios e mensagens: introdução 
à comunicação como processo, tecnologia, sistema e ciência. Petrópolis: Vozes, 2002, p. 31). 

 

 Nesse trecho, está representada uma das funções da comunicação: 
 
 a)  a de entretenimento; 
 b)  a de identidade; 
 c)  a de transmissão cultural; 
 d)  a de articulação política; 
 e)  a de manutenção de normas sociais. 
 
22.  “A variável persuasiva da linguagem apresenta-se, também, no discurso jornalístico impresso ou 

eletrônico posto em circulação pelo rádio, internet, televisão, revista ou jornal. O discurso 
jornalístico é, portanto, plural em suas formas de produção e circulação, consequentemente pode 
ser apreendido de diferentes maneiras.” 

 (CITELLI, Adilson. Linguagem e Persuasão. São Paulo: Ática, 2005, p. 76) 

 
 A partir dessa argumentação, julgue os itens abaixo como VERDADEIROS ou FALSOS . 
 
   I –  Os textos jornalísticos são representações de realidade, produtos parcialmente denotativos 

e parcialmente conotativos. 
  II –  Meios que utilizam signos visuais e auditivos (como cinema e televisão) possuem menor 

margem de reconstrução da realidade do que os meios escritos. 
 III –  Elementos não-linguísticos como cores ou fotografias são desprovidos de aspectos 

conotativos. 
 
 Está(ão) CORRETO(S). 
 
 a) Apenas I 
 b) Apenas II 
 c) Apenas III 
 d) Apenas I e II 
 e) Apenas I e III 
 
23. “Foi no ano de 1948, que no âmbito do que poderia ser uma “comunicação das idéias”, Harold D. 

Lasswell (1902-1978), cientista político e professor da Universidade de Yale (Estados Unidos), 
formulou um modelo teórico da Comunicação. Tendo observado que a propaganda (política, 
comercial) dá contornos dramáticos às situações às quais faça referência, induzindo a uma 
catarse ou precipitando uma crise, Lasswell pretendeu determinar a “estrutura e a função da 
comunicação na sociedade”. 

(POLISTCHUK, Ilana; TRINTA, Aluizio Ramos. Teorias da Comunicação:  
o pensamento e a prática da Comunicação Social. Rio de Janeiro: Campus, 2003, p. 88) 

 
 Sobre o modelo proposto por Lasswell, julgue os itens abaixo como VERDADEIROS ou FALSOS . 
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   I -  Apresentou o ato de comunicação como uma sequência de interrogações: quem, diz o quê, 
por que meio, a quem e com que efeito? 

  II -  Reconheceu a influência do contexto (social, cultural e ideológico) nas reações manifestas 
pelo público. 

 III –  Destacou a importância dos gatekeepers na consolidação das reações latentes do público. 
 
 Está(ão) CORRETO(S). 
 
 a) Apenas I 
 b) Apenas II 
 c) Apenas III 
 d) Apenas I e II 
 e) Apenas I e III 
 
24. Foi um dos analistas do fenômeno da indústria cultural. Para ele, a obra de arte reproduzível pode 

ter perdido sua aura e autonomia, mas tornou-se acessível a mais pessoas. Em sua principal obra, 
afirmou: “A reprodutibilidade técnica da obra de arte modifica a relação da massa com a arte”. O 
autor referenciado acima é: 

 
 a) Pierre Levy 
 b) Edgar Morin 
 c) Walter Benjamin 
 d) Theodor Adorno 
 e) Michel Foucault 
 
25. Falecido em 1980, Marshall McLuhan foi, nos anos 70, um dos principais teóricos da 

comunicação. Ele apresentou a tese de que as comunicações produziram um impacto sobre as 
categorias sociais do tempo e do espaço. Nessa perspectiva, segundo o autor, a história da 
sociedade pode ser dividida em três momentos: 

 
 a)  primeiridade, secundidade e terceiridade; 
 b)  tribalização, destribalização e retribalização; 
 c)  sociedade tecnológica, sociedade eletrônica e sociedade digital; 
 d)  clássico, moderno e contemporâneo; 
 e)  tradicional, tecnológico e virtual. 
 
26. “O comunicador é um sujeito que pretende provocar reações em outra pessoa ou grupo de 

pessoas, no contexto de um processo cujo grau de reciprocidade depende da frequência com que 
o receptor se transforma em comunicador. A comunicação é dita eficiente quando a reação do 
receptor corresponde ao objetivo visado pela mensagem; e deficiente, quando não corresponde 
ao objetivo pretendido pelo comunicador; em qualquer caso, o sucesso na comunicação é 
atribuído a esse sujeito, às habilidades do comunicador.” 

 (RÜDIGER, Francisco. As Teorias da Comunicação. Porto Alegre: Penso, 2011, p. 59) 

 
 No texto acima, o autor faz referência: 
 
 a) à Teoria Hipodérmica; 
 b) à Teoria Funcionalista; 
 c) aos Estudos Culturais; 
 d) à Teoria da Informação; 
 e) à Teoria Crítica. 
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27. “A expressão comunicação pública (CP) vem sendo usada com múltiplos significados, 

frequentemente conflitantes, dependendo do país, do autor e do contexto em que é utilizada. 
Tamanha diversidade demonstra que a expressão ainda não é um conceito claro, nem mesmo 
uma área de atuação profissional delimitada. Pelo menos por enquanto, comunicação pública é 
uma área que abarca uma grande variedade de saberes e atividades e pode-se dizer que é um 
conceito em processo de construção.” 

(BRANDÃO, Elizabeth Pazito. Conceito de comunicação pública. In: Duarte, Jorge (org.)  
Comunicação pública: estado, mercado, sociedade e interesse público. São Paulo: Atlas, 2009, p.1) 

 
 Sobre “comunicação pública”, julgue os itens abaixo como V (VERDADEIROS) ou F (FALSOS) . 
 
   I)  A expressão “comunicação pública”, nas últimas décadas, passou a substituir outras 

denominações como comunicação governamental e propaganda política. 

  II)  Entre os três poderes, o Legislativo sempre teve maior presença junto à população no que diz 

respeito à comunicação governamental. 

 III)  A proposta atual de “comunicação pública” no Brasil recebeu influência da concepção de 

comunicação da Igreja Católica latino-americana. 

 

 Está(ão) CORRETO(S). 

 

 a) Apenas I 

 b) Apenas II 

 c) Apenas III 

 d) Apenas I e II 

 e) Apenas I e III 

 

28. “Noticiar é um processo organizado que implica uma perspectiva prática dos acontecimentos, uma 

série produtiva que vai da pragmaticidade à factibilidade, num processo múltiplo de 

descontextualização e recontextualização de cada fato, enquanto narrativa jornalística.” 
 

(HOLHFELDT, Antonio. Hipóteses contemporâneas de Pesquisa em Comunicação. In: HOLHFELDT, Antonio;  

MARTINO, Luiz C.; FRANÇA, Vera Veiga (org.). Teorias da Comunicação : conceitos, escolas e tendências.  

Petrópolis: Vozes, 2001, p. 208) 

 

 Sobre o conceito de noticiabilidade, é CORRETO afirmar que: 

 

 a)  os valores notícias (news value) agem isoladamente na definição do que será notícia nos 

meios de comunicação; 

 b)  noticiabilidade é um conjunto de regras que, implícita e explicitamente, justifica os 

procedimentos operacionais e editoriais dos órgãos de comunicação; 

 c)  os critérios de noticiabilidade estão limitados às categorias relativas ao público e à 

concorrência; 

 d)  a construção da narrativa jornalística é determinada, exclusivamente, pela atualidade do 

acontecimento e pela composição equilibrada do noticiário; 

 e)  o uso de fontes institucionais é o principal critério para divulgação de acontecimentos 

relacionados à administração pública. 
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29. “A internet criou um novo espaço de comunicação que é ao mesmo tempo pessoal e público. Uma 

carta de protesto ou um documento enviado de uma pessoa a outra transforma-se de repente 
numa circular que corre toda a world wide web. Nesse espaço, nessa mídia, ainda se pode manter 
uma distinção entre conteúdos de interesse público e de interesse privado, mas ela com 
frequência transforma comunicação pessoal em comunicação social. E não há um código de ética 
que indique se e quando isso pode ser feito. Já há marcadores e filtros para mensagens 
pornográficas e, aos poucos, haverá marcadores que digam que a mensagem é estritamente 
pessoal e não deve ser retransmitida. Mas quem garante que serão obedecidos, se é tão fácil 
retransmitir?” 

(KUCINSKI, Bernardo. Jornalismo na era virtual : ensaios sobre o colapso da razão ética. 
São Paulo: Editora Perseu Abramo, Editora UNESP. 2004, p. 83) 

 
 Nesse fragmento, a exposição feita pelo autor enfatiza: 
 
 a)  o rompimento da demarcação entre os espaços público e privado; 
 b)  o rompimento do conceito de direito autoral; 
 c)  a exclusão digital; 
 d)  a concentração na sociedade da informação; 
 e)  o surgimento de uma linguagem hipertextual. 
 
30. Leia as definições abaixo. 
 
   I –  Páginas comunitárias na internet que podem ser alteradas por todos os usuários que têm 

direitos de acesso à postagem de conteúdo. 
  II –  Usuários mais assíduos ou frequentes de determinado site ou programa. 
 
 Os itens acima fazem referência, respectivamente, a: 
 
 a)  tecnologia RSS e pageviews; 
 b)  tecnologia SMS e pageviews; 
 c)  tecnologia wiki e heavy users; 
 d)  tecnologia WAP e followers; 
 e)  tecnologia RSS e heavy users. 
 
31. “O acesso dispensa conhecimentos especializados, e o próprio interessado manipula o sistema, 

graças às interfaces amigáveis homem x máquina: o leitor percorre caminhos bastante 
diferenciados, ainda que diante de um mesmo texto. (…) Efetiva comunicação direcional ou 
democrática e dinâmica rumo à ciber-cidadania, em que o processo de escrita e leitura é 
compartilhado, e as páginas frias ou poéticas dos impressos dão lugar à dinamicidade de textos 
variados, permitindo a todos se tornarem autores e editores de suas produções.” 

 

(TARGINO, Maria das Graças. Jornalismo cidadão: informa ou deforma? Brasília: Ibict: Unesco, 2009, p. 57) 

 
 No fragmento acima, a autora apresenta o que chama de o grande trunfo da internet e do 

webjornalismo. Ela se refere: 
  
 a)  ao multiprocessamento; 
 b)  à multimidialidade; 
 c)  à hipertextulidade; 
 d)  à intertextualidade; 
 e)  à convergência de mídias. 
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32. Os manuais de redação jornalística dizem, de forma geral, que um título deve, em poucas 
palavras, anunciar a informação principal do texto ou descrever com precisão um fato. Em relação 
à titulação, nos jornais impressos, podemos dizer que: 

 
   I –  manchete é o título principal ao alto da página e em toda a sua extensão; 
  II –  manchetinha é o título formado com tipos menores, antes do título de uma notícia; 
 III –  entretítulo é uma expressão colocada no meio de uma composição que se refira a um só 

assunto e que tem por finalidade tornar a leitura mais fácil. 
 
 Está(ão) CORRETA(S). 
 
 a) Apenas I 
 b) Apenas II 
 c) Apenas III 
 d) Apenas I e II 
 e) Apenas I e III 
 
33. Essa questão também trata de títulos para veículos impressos diários. Em qual das alternativas há 

um exemplo que está de acordo com a norma culta da língua portuguesa? 
 
 a)  Estados Unidos conquistam Copa de Futebol Feminino. 
 b)  “Educação é grave problema no País”, diz Ministro. 
 c)  Marinha envia tropas para o Rio de Janeiro. 
 d)  Esposa de Prefeito é acusada de corrupção. 
 e)  Governo marca reunião com sindicalistas para Segunda-feira. 
 
34. “A entrevista, nas suas diferentes aplicações, é uma técnica de interação social, de interpretação 

informativa, quebrando assim isolamentos grupais, individuais, sociais; pode também servir à 
pluralização de vozes e à distribuição democrática da informação.” 

(MEDINA, Cremilda de Araújo. Entrevista: o diálogo possível. São Paulo: Ática, 2002, p. 8) 

 
 Com base na argumentação da autora, é CORRETO dizer que: 
 
 a)  a entrevista é um procedimento objetivo de apuração de informações; 
 b)  a entrevista visa somente à coleta de interpretação e à reconstituição de fatos; 
 c) a entrevista pode ser uma conversação entre jornalista e entrevistado; 
 d)  a entrevista é uma técnica de construção do texto jornalístico noticioso; 
 e)  a entrevista é um mecanismo de obtenção de respostas pré-pautadas por um questionário. 
 
35. Conforme Nílson Lage, na obra “A reportagem: teoria e técnica de entrevista e pesquisa 

jornalística”, em relação aos objetivos, as entrevistas jornalísticas podem ser classificadas como: 
 
 a)  ritual, temática, testemunhal e em profundidade; 
 b)  ritual, temática, ocasional e confronto; 
 c)  coletiva, dialogal, ocasional e confronto; 
 d)  exclusiva, coletiva, ocasional e confronto; 
 e)  exclusiva, testemunhal, coletiva e temática. 
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36. Segundo Mário Erbolato, na obra “Jornalismo Gráfico: técnicas de produção”, “os olhos são 
órgãos pequenos e delicados que se cansam com facilidade e, portanto, o jornal será orientado 
graficamente de maneira a não exigir do leitor muito trabalho físico e psicológico” (p. 64). O autor 
destaca a existência de zonas de visibilidade, que seriam “centros dominantes, pontos-chaves, 
direções de entrada e outras de saída”. 

 
 Sobre essas zonas de visibilidade, julgue os itens abaixo como V (VERDADEIROS) ou 

F (FALSOS) . 
 
   I – Zona de visibilidade primária: no alto à esquerda da página. 
  II – Zona de visibilidade secundária: no alto à direita da página. 
 III – Zona de visibilidade morta: no alto à direita e na parte inferior à esquerda. 
  
 Está(ão) CORRETA(S). 
 
 a) Apenas I 
 b) Apenas II 
 c) Apenas III 
 d) Apenas I e II 
 e) Apenas I e III 
 
37. Leia o texto abaixo, em que o autor Antonio Celso Collaro apresenta técnicas relativas à 

diagramação de house organs. 
 
 “Para a leitura, os caráteres contrastados e serifados são os mais legíveis, mas a moderna 

tipografia permite usar nos house organs caráteres transicionais com bons resultados de 
legibilidade, visto que o volume de texto de um house organ não é muito grande.” 

(COLLARO, Antonio Celso. Projeto gráfico : teoria e prática da diagramação. São Paulo: Summus, 2000, p.130) 

 
 Agora, identifique a alternativa que apresenta o nome de uma fonte serifada. 
 
 a) Gill Sans. 
 b) Helvetica. 
 c) Impact. 
 d) Palatino Linotype. 
 e) Verdana. 
 
38. Sobre o jornalismo feito em revistas, julgue os itens abaixo como V (VERDADEIROS) ou  

F (FALSOS) . 
 
   I –  A interpretação é uma das características básicas do jornalismo de revista. 
  II –  Em diversas situações, o texto das revistas de notícia se apropria de recursos literários. 
 III –  No jornalismo de revista, privilegia-se a cobertura factual, com maior espaço para a descrição 

dos cenários e personagens. 
         Está(ão) CORRETA(S). 
 
 a) Apenas I 
 b) Apenas II 
 c) Apenas III 
 d) Apenas I e II 
 e) Apenas I e III 
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39. A respeito da nomenclatura utilizada em emissoras de televisão, identifique o nome dado a uma 
pequena chamada gravada pelo repórter para ser colocada na escalada do telejornal. 

 
 a) Espelho. 
 b) Drop out. 
 c) Teaser. 
 d) Deadline. 
 e) Cabeça. 
 
40. Essa questão também é relacionada a aspectos da produção de um telejornal. Relacione os 

termos abaixo, que apresentam planos de enquadramento frequentes no telejornalismo, às suas 
respectivas especificações. 

 
   I – Plano geral. 
  II – Plano médio. 
 III – Plano americano. 
 IV – Primeiro plano. 
 
 A – Enquadra as personagens do joelho para cima. 
 B – Mostra as personagens da cintura para cima. 
 C – Procura registrar o espaço onde as personagens estão. 
 D – Apresenta as personagens na altura do busto. 
 
 A relação CORRETA é: 
 
 a)  I – C, II – B, III – A, IV – D. 
 b)  I –B, II – C, III – A, IV – D. 
 c)  I – A, II – B, III – C, IV – D. 
 d)  I – D, II – B, III – A, IV – C. 
 e)  I – C, II – A, III – D, IV – B. 
 
41. A apresentação de programas de rádio envolve um conjunto de técnicas. Cabe ao apresentador, 

por exemplo, as tarefas de chamar o repórter pelo nome completo, receber convidados no estúdio, 
entrevistar por telefone, dentre outras. 

 
 Identifique o comentário INCORRETO sobre a apresentação de programas radiofônicos. 
 
 a)  Normalmente é o repórter quem põe o entrevistado à disposição do apresentador para 

responder a alguma pergunta. 
 b)  O apresentador é responsável por dar a entonação adequada ao texto do redator. É preciso 

atenção e leitura prévia. 
 c)  Além de citar o local de onde fala o repórter, o apresentador é responsável por abrir a matéria 

com o lide, a informação mais importante. 
 d)  Além do repórter, o apresentador deve cobrar do entrevistador explicações mais clara sobre 

informações imprecisas. 
 e)  O apresentador, no comando da programação, deve julgar a qualidade do som e a clareza das 

informações transmitidas ao público. 
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42. Sobre a contextualização de notícias em programas de rádio, leia o texto abaixo. 
 
 “É importante que o ouvinte escute a notícia toda em seu contexto e que não seja induzido a 

erros. Lembre-se de que no rádio você só tem uma chance de dar a notícia. Não é como no jornal 
em que as notícias podem ser relidas. No rádio, o ouvinte não pode voltar atrás e escutar 
novamente o que você acabou de dizer.” 

(CHANTLER, Paul; HARRIS, Sim. Radiojornalismo. São Paulo: Summus, 1998, p.85) 
 

 Com base nessa argumentação, julgue os itens abaixo que tratam da construção de notícias para 
programas radiojornalísticos. 

  
   I – Deve-se evitar citações diretas, especialmente se forem longas. 
  II – É necessária a utilização de jargões, pois isso mantém a veracidade das informações. 
 III – Começar notícia com depoimento pode soar como opinião da emissora. 
 

 Está(ão) CORRETO(S). 
 

 a) Apenas I 
 b) Apenas II 
 c) Apenas III 
 d) Apenas I e II 
 e) Apenas I e III 
 
43. O Código de Ética da Federação Nacional de Jornalismo (Fenaj) estabelece vários deveres ao 

jornalista profissional. Dentre as alternativas abaixo, indique aquela que NÃO está de acordo com 
o Código de Ética da Fenaj. 

 

 a)  Ouvir sempre, antes da divulgação dos fatos, o maior número de pessoas e instituições 
envolvidas em uma cobertura jornalística. 

 b)  Tratar com respeito todas as pessoas mencionadas nas informações que divulgar. 
 c) Informar claramente à sociedade quando suas matérias tiverem caráter publicitário ou 

decorrerem de patrocínios ou promoções. 
 d)  Promover a retificação das informações que se revelem falsas ou inexatas. 
 e)  Prestar solidariedade aos colegas que sofrem perseguição ou agressão em consequência de 

sua atividade profissional. 
 
44. Dentre as atribuições do assessor de comunicação está a prevenção e o gerenciamento de crises 

nas organizações. Julgue os itens abaixo, que apresentam formas de lidar com a imprensa nestas 
situações. 

 

   I -  Fazer um levantamento parcial da situação, especulando sobre fatos que ainda não estejam 
claros. 

  II -  Admitir voluntariamente os erros cometidos; demonstrando contrição e preocupação sinceras 
para a solução do problema. 

 III -  Preparar um texto informativo descrevendo o fato ocorrido e enfatizando as providências da 
empresa.  

 

 Está(ão) CORRETA(S). 
 

 a) Apenas II 
 b) Apenas I e II 
 c) Apenas I e III 
 d) Apenas II e III 
 e) Todos os itens 
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45. A expressão “press kit”, utilizada por profissionais de Assessoria de Comunicação, refere-se a: 
 
 a)  texto que contém a estrutura organizacional de uma instituição pública ou privada; 
 b)  projeto gráfico de uma publicação destinada ao público externo de uma instituição; 
 c)  textos e fotos para subsidiar os jornalistas de redação com informações; 
 d)  clipagem de material publicado em veículos impressos; 
 e)  público alvo de house organ das instituições públicas e/ou privadas. 
 
46. O autor Jorge Duarte é conhecido por apresentar sugestões para ajudar políticos, autoridades, 

técnicos do setor público a estabelecer um relacionamento eficiente com jornalistas. Leia um 
fragmento de um de seus textos. 

 
 “Tanto o jornalista quanto o homem público têm um compromisso comum, a informação da 

sociedade. O jornalista trabalha com o exercício da verificação da informação, para apresentar um 
relato veraz dos acontecimentos de interesse público. Já o agente público está originalmente 
ligado à necessidade de prestar conta de seus atos, a partir dos princípios do direito administrativo 
e de sua responsabilidade social.” 

 

 (DUARTE, Jorge. Pequeno guia de relacionamento com a imprensa para fontes da área pública. In: SEABRA, Roberto e 
SOUSA, Vivaldo de. Jornalismo Político: Teoria, História e Técnicas. Rio de Janeiro: Record, 2006, p. 275) 

 
 Agora, com base nas orientações do autor, identifique a alternativa que apresenta um exemplo de 

recomendação INCORRETA ao agente público. 
 
 a)  Ser acessível, a fim de manter um bom relacionamento com a imprensa. 
 b)  Encarar o assessor de comunicação como alguém responsável por colocar a autoridade na 

mídia. 
 c)  Investir na comunicação com públicos segmentados, na integração de áreas e no 

planejamento, em capacitação. 
 d)  Estabelecer formas de prever e atender com eficiência às demandas da imprensa. 
 e)  Favorecer o desenvolvimento de uma “cultura de comunicação”, que estimule a circulação de 

informações. 
 
47.  “Um conceito frequentemente citado nos debates sobre comunicação pública é o de direito à 

informação. Ele é particularmente relevante, porque é um meio para acesso e uso dos outros 
direitos referentes à cidadania. Informação é a base primária do conhecimento, da interpretação, 
do diálogo, da decisão.”  

 
(DUARTE, Jorge. Instrumentos de comunicação pública. In: DUARTE, Jorge (org.) 

Comunicação pública: estado, mercado, sociedade e interesse público. São Paulo: Atlas, 2009, p.62) 

 
 Segundo o mesmo autor, no âmbito da Comunicação Pública, a informação poderia ser agrupada 

nas seguintes categorias: 
 
 a) de interesse público e de interesse privado; 
 b) institucionais e de interesse privado; 
 c) institucionais, mercadológicas e de interesse público; 
 d) institucionais, corporativas, mercadológicas, de interesse público e de interesse privado;  
 e) institucionais, de gestão, de utilidade pública, de interesse privado, mercadológicas, de 

prestação de contas e dados públicos. 
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48.  “A Comunicação Empresarial brasileira experimentou, na última década, um grande 
desenvolvimento, caminhando em direção a novos patamares de excelência. Esta realidade se 
deve a inúmeros fatores, dentre os quais o reconhecimento da importância da comunicação para 
as organizações e a qualificação dos profissionais da área. É necessário, também, destacar a 
contribuição da Academia e do mercado no sentido de propor e construir novas metodologias para 
a avaliação da eficácia das ações e estratégias de comunicação empreendidas pelas 
organizações modernas.” 

 

(BUENO, Wilson da Costa. Auditoria de imagem na mídia. In: DUARTE, Jorge; BARROS, Antonio.  
Métodos e Técnicas de Pesquisa em Comunicação . São Paulo: Atlas, 2009, p.345) 

 

 Uma dessas metodologias é a auditoria de imagem na mídia. Sobre ela, é CORRETO dizer que: 
 

 a)  trata-se da simples mensuração da presença de uma organização na mídia; 
 b)  incorpora apenas aspectos qualitativos da presença de uma organização na mídia; 
 c)  requer, de quem a executa, conhecimento aprofundado de Comunicação Empresarial e de 

produção jornalística; 
 d)  exige planejamento, mas dispensa conhecimento prévio dos veículos que integrarão a mostra 

analisada; 
 e)  os resultados de uma auditoria de imagem na mídia realizada em um período específico podem 

ser aplicados em um período de tempo maior. 
 
49. Julgue os itens abaixo, que tratam sobre a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão 

sonora e de sons e imagens, estabelecida no artigo 222, da Constituição Federal. 
 

   I –  É destinada a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 (dez) anos. 
  II –  É privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 (dez) anos, ou de pessoas 

jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no país. 
 III –  Somente no caso de empresas de comunicação social eletrônica, a lei exige que 70% do 

capital total e do capital votante pertença direta ou indiretamente a brasileiros natos ou 
naturalizados há mais de 10 (dez) anos. 

 

 Está(ão) CORRETO(S). 
 

 a)  Apenas I 
 b)  Apenas II 
 c)  Apenas III 
 d)  Apenas I e III 
 e)  Apenas II e III 
 
50. Segundo o artigo 223, da Constituição Federal, compete ao Poder Executivo outorgar e renovar 

concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e de 
imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal. 

 
 Identifique a alternativa CORRETA sobre os parágrafos que compõem o artigo 223. 
 

 a)  “A não-renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, três 
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal”. 

 b)  “O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial”. 

 c)  “O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação de maioria 
simples do Senado Federal”. 

 d)  “O prazo da concessão ou permissão será de vinte anos para emissoras de rádio e de trinta 
para as de televisão”. 

 e)  “O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo máximo de noventa dias a contar do 
recebimento da mensagem”. 

 


