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INSTRUÇÕES 

INSTRUÇÕES 
Caro Candidato, 
 

Você tem em mãos o Caderno de prova. A prova objetiva é composta de 40 questões sendo 
10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Legislação e 20 questões de Conhecimentos 
Específicos. Cada questão contém cinco alternativas, sendo que apenas uma delas deverá ser 
escolhida. 

Você receberá também um Cartão Respostas. Este cartão não poderá ter rasuras, 
emendas ou dobraduras, pois isto impossibilitará a sua leitura.  Lembre-se: o Cartão Respostas é 
nominal e insubstituível e, em hipótese alguma, será fornecida outra cópia deste cartão. 
 

Recomendamos que: 
1. Leia com atenção todas as questões e, inicialmente, marque no seu Caderno de Prova a 

alternativa que julgar correta; 
2. Ao passar a alternativa escolhida para o Cartão Respostas, observe bem o número da 

questão e a letra escolhida. A marcação de mais de uma alternativa por questão anula esta 
questão. 

 

Não será permitido, sob nenhum argumento, o uso de aparelho de comunicação -telefone celular,  
por exemplo – durante a realização das provas. 
 

Observações: 
1. A prova objetiva tem duração de quatro horas; 
2. Assine o Cartão Respostas no local indicado, tendo cuidado para não ultrapassar os 

limites; 
3. No Cartão Respostas, preencha todo o espaço correspondente à alternativa escolhida, 

não ultrapassando seus limites e evitando borrões. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

QUESTÃO 01 
 

De acordo com as regras de acentuação, 
vigentes, assinale a alternativa incorreta. 
 
a) As palavras príncipe e didático são acentuadas 

pela mesma regra. 
b) A palavra já é acentuada por ser monossílaba 

tônica. 
c) A palavra ninguém é acentuada por ser oxítona 

terminada em  em. 
d) Devem ser acentuadas as palavras paroxítonas 

terminadas em i(s), us, um, uns, ã(s), a(s). 
e) Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. 
 

QUESTÃO 02 
 

Estavam _________ de que os congressistas 
chegassem _________ para a ________ de abertura. 

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente 

as lacunas da oração acima. 
 
a) receosos, atrazados, seção 
b) receosos, atrasados, sessão 
c) receiosos atrasados, sessão 
d) receosos, atrasados, seção 
e) receiosos, atrazados, sessão 
 

QUESTÃO 03 
 

Que palavra não tem “h” inicial? 
 
a) Haorta 
b) Hélice 
c) Halografia 
d) Hesitar 
e) Hérnia 
 

QUESTÃO 04 
 

Assinale, nas séries abaixo, aquela em que pelo 
menos um vocábulo contém erro de grafia. 
 
a) Capixaba, através, granjear, monge. 
b) Enxergar, primazia, cansaço, majestade 
c) Chuchu, herege, dossel, gíria. 
d) Piche, classicismo, jeito, vagem 
e) Flexa, topázio, pagé, desumano 

QUESTÃO 05 
 

O melhor gasto social que existe hoje – sem 
prejuízo de todos os outros – é o utilizado no esforço 
de estender a educação ao maior número possível de 
pessoas. O Brasil vem apresentando bons progressos 
nesse campo. Há hoje, pela primeira vez na história 
do país, a perspectiva real de universalizar o ensino 
fundamental. Mas é preciso sempre lembrar que o 
resto do mundo não está parado esperando o Brasil 
resolver os seus problemas. A educação também 
vem sendo melhorada lá fora. Portanto, é preciso 
apressar o passo. Enquanto o Brasil não conseguir se 
equiparar aos países mais avançados nessa área, os 
benefícios da globalização continuarão aquém do 
que é possível e desejável. 

(Revista Exame, 01/11/2000, p. 141. Com adaptações) 
 
 

Assinale a alternativa que apresenta a idéia 
central do texto: 
 
a) O resto do mundo avança muito na área da 

educação e o Brasil já está se equiparando aos 
países mais desenvolvidos. 

b) Os países desenvolvidos observam o Brasil e 
continuam investindo muito em educação. 

c) A globalização no Brasil prescinde da 
equiparação dos esforços em educação. 

d) O Brasil vem apresentando grandes progressos 
na universalização do ensino fundamental. 

e) Para que o Brasil obtenha os benefícios da 
globalização é preciso continuar investindo cada 
vez mais em educação. 

 
QUESTÃO 06 

 
Assinale a alternativa em que a pontuação está 

correta. 
 
a) Desde a Segunda Guerra Mundial, o comércio 

internacional, aumenta a uma taxa que é o dobro 
do crescimento do PIB global. 

b) Sabemos que idéias, palavras e gestos têm o 
poder de fecundar o terreno do século que 
termina, do século que começa e que, vale a 
pena, por isso viver esse momento. 

c) Se aproveitarmos com integridade, inteligência, 
trabalho e sentido de criação, não há limite para 
o que nos pode vir em troca. Se perdermos essa 
oportunidade, se nos perdermos em banalidades 
neste ponto da história que reclama grandeza, 
sobrará depois um profundo remorso. 
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d) Nascia portanto, o direito laboral de uma 
realidade fática incontestável: a necessidade de 
proteção à dignidade da pessoa do trabalhador. 

e) Esse é um mundo em que impera a liberdade 
econômica, e a busca pela eficiência extrema. 
Trata-se, sem meias palavras do triunfo do 
liberalismo. 
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QUESTÃO 07 
 

“Os americanos ganham oito vezes mais que os 
brasileiros não porque trabalham oito vezes mais, 
mas porque investem muito mais em estoque, 
máquinas e equipamentos, aumentando brutalmente 
a produtividade de seus filhos.” 
 

Assinale a alternativa incorreta. 
 
a) Os brasileiros deveriam investir mais em 

equipamentos para aumentar a produtividade. 
b) Pode-se empregar uma vírgula após 

“brasileiros”, sem prejuízo para a adequação 
vocabular. 

c) As duas ocorrências de “porque” estão grafadas 
corretamente. 

d) O trecho acima, deixa claro que a remuneração 
de qualquer indivíduo, nos Estados Unidos, varia 
proporcionalmente aos seus próprios 
investimentos individuais. 

e) Em “aumentando brutalmente a produtividade de 
seus filhos” refere-se à linguagem figurada. 

 
 

QUESTÃO 08 
 

Assinale a alternativa incorreta. 
 
a) A palavra cerseamento, está grafada 

incorretamente 
b) A palavra desperdício (l.34), está grafada 

incorretamente. 
c) A palavra incrível é acentuada por terminar em l. 
d) A palavra motorizada está grafada corretamente. 
e) A palavra restabelecendo está grafada 

corretamente. 
 
 

QUESTÃO 09 
 

Assinale a alternativa em que todas as palavras 
da série são grafadas com S. 
 

a) Atra__ado, cortê__, anali__ar. 
b) Pobre__a, chinê__, reali__ar. 
c) Prince__a, monte__, civili__ar. 
d) Suavi__ado, Francê__, economi__ar. 
e) Rique__a, robuste__, canali__ar. 
 
 

QUESTÃO 10 
 

 
 

Assinale a alternativa incorreta a respeito da 
história em quadrinhos. 
 
a) A falta de balões no terceiro quadrinho da 

seqüência apresentada indica o silêncio total 
entre as personagens. 

b) Depreende-se da primeira pergunta que uma ave 
representa a liberdade. 

c) A história pode começar pelo quarto quadrinho 
sem que se torne incoerente. 

d) No último quadrinho da seqüência apresentada, 
está a justificativa para apenas o papagaio 
responder a todas as perguntas. 

e) O primeiro e o segundo quadrinho podem 
trocados de lugar sem que a história fique 
incoerente. 
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LEGISLAÇÃO 
 

QUESTÃO 11 
 

Em relação aos servidores públicos, analise as 
afirmativas a seguir: 
 
I- A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a 

pedido do servidor, ou de ofício. 
II- O servidor estável só perderá o cargo em 

virtude de sentença judicial transitada em 
julgado ou de processo administrativo disciplinar 
no qual lhe seja assegurada ampla defesa. 

III- A promoção interrompe o tempo de serviço. 
 

São verdadeiras as afirmativas: 
 
a) I e II. 
b) I, II e III. 
c) I e III. 
d) II e III. 
e) nenhuma. 
 

QUESTÃO 12 
 

Sobre as férias do servidor público, conforme a 
Lei nº 8.112/90, assinale a alternativa incorreta: 
 
a) O pagamento da remuneração das férias será 

efetuado até 2 (dois) dias antes do início do 
respectivo período. 

b) O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em 
comissão, perceberá indenização relativa ao 
período das férias a que tiver direito e ao 
incompleto, na proporção de 1/12 (um doze 
avos) por mês de efetivo exercício, ou fração 
superior a 14 (quatorze) dias. 

c) O servidor fará jus a 30 (trinta) dias de férias, 
que podem ser calculadas, até o máximo de 2 
(dois) períodos, no caso de necessidade do 
serviço. 

d) Não há qualquer possibilidade de interrupção das 
férias. 

e) As férias poderão ser parceladas em até 3 (três) 
etapas, desde que assim requeridas pelo servidor, 
e no interesse da administração pública. 

 
QUESTÃO 13 

 
Nos termos da Lei nº 8.112/90, é vedado ao 

servidor público: 

a) manter sob sua chefia imediata, em cargo ou 
função de confiança cônjuge, companheiro ou 
parente até segundo grau civil. 

b) exercer quaisquer atividades que sejam 
incompatíveis com o exercício do cargo ou 
função e com o horário de trabalho. 

c) exercer o comércio na qualidade de acionista, 
cotista ou comanditário. 

d) ausentar-se do serviço durante o expediente, sem 
previa autorização do chefe imediato. 

e) retirar, sem previa anuência da autoridade 
competente, qualquer documento ou objeto da 
repartição. 

 
 

QUESTÃO 14 
 

Cargo público é o conjunto de atribuições e 
responsabilidades previstas na estrutura 
organizacional que devem ser cometidas a um 
servidor. A investidura no cargo público ocorrerá 
com o (a): 
 
a) Nomeação 
b) Reintegração 
c) Provimento 
d) Aprovação em concurso público 
e) Posse 
 
 

QUESTÃO 15 
 

Conforme previsão expressa contida na Lei nº 
8.112/90, o servidor responde civil, penal e 
administrativamente pelo exercício irregular de suas 
atribuições. A propósito da responsabilidade do 
servidor público, é correto afirmar que: 
 
a) responsabilidade civil do servidor público é 

objetiva. 
b) as responsabilidades civil, penal e administrativa 

são dependentes entre si. 
c) a absolvição criminal afasta a responsabilidade 

administrativa por falta de provas e pela 
prescrição. 

d) a responsabilidade civil resulta apenas de ato 
doloso e se exaure com a indenização. 

e) responsabilidade civil é a obrigação que se 
impõe ao servidor de reparar o dano causado à 
Administração por culpa ou dolo no desempenho 
de suas funções. 
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QUESTÃO 16 
 

Ao servidor público, nos termos da lei, é 
assegurado o direito de petição aos Poderes 
Públicos, em defesa de interesse ou interesse 
legítimo. Sobre esta disposição, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
a) O requerimento será dirigido à autoridade 

competente para decidi-lo e encaminhado por 
intermédio daquela a que estiver imediatamente 
subordinado o requerente. 

b) O direito de requerer prescreve em 5 (cinco) 
anos, quanto aos atos de demissão e de cassação 
de aposentadoria ou disponibilidade, ou que 
afetem interesse patrimonial e créditos 
resultantes das relações de trabalho. 

c) A administração deverá rever seus atos, a 
qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade. 

d) O pedido de reconsideração e o recurso, quando 
cabíveis, suspendem a prescrição. 

e) Cabe pedido de reconsideração à autoridade que 
houver expedido o ato ou proferido a primeira 
decisão, não podendo ser renovado. 

 
 

QUESTÃO 17 
 

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência 
das fases da licitação na modalidade concorrência: 
 
a) edital, classificação, habilitação e julgamento, 

homologação e adjudicação. 
b) edital, habilitação, classificação e julgamento, 

adjudicação e homologação. 
c) edital, habilitação, classificação e julgamento 

homologação e adjudicação. 
d) edital, habilitação, classificação, lances, 

julgamento, adjudicação e homologação. 
e) edital, habilitação e julgamento, classificação, 

adjudicação e homologação. 
 
 

QUESTÃO 18 
 

Hely Lopes Meirelles define licitação como o 
procedimento administrativo mediante a qual a 
Administração Pública seleciona a proposta mais 
vantajosa para o contrato de seu interesse. São 
modalidades de licitação previstas na Lei nº 
8.666/93, exceto: 
 

a) Concorrência 
b) Pregão 
c) Tomada de Preços 
d) Convite 
e) Leilão 
 
 

QUESTÃO 19 
 

Para os fins da Lei n. 8.666/93, é correto dizer 
que são situações de inexigibilidade, exceto: 
 
a) restauração de obras de arte 
b) patrocínio de causas jurídicas 
c) publicidade e divulgação 
d) auditoria financeira 
e) assessoria tributária 
 
 

QUESTÃO 20 
 

Sobre a modalidade convite, marque a 
alternativa correta: 
 
a) existindo na praça mais de três possíveis 

interessados, a cada novo convite realizado para 
objeto idêntico é obrigatório o convite, de no 
mínimo, um interessado, enquanto existirem 
cadastrados não convidados nas ultimas 
licitações. 

b) só poderão participar desta modalidade as 
pessoas previamente cadastradas. 

c) o instrumento convocatório será o edital. 
d) as pessoas não cadastradas podem participar 

desde que manifestem interesse com antecedência 
de 48 horas da data da apresentação das 
propostas. 

e) o julgamento é realizado exclusivamente pela 
Comissão de Julgamento, não sendo permitida a 
substituição por servidor formalmente designado 
para esse fim. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS DE JORNALISTA 

 
QUESTÃO 21 

 
O Código de Ética dos jornalistas brasileiros 

determina que: 
 
a) A divulgação de informação precisa e correta é 

dever dos meios de comunicação e depende da 
linha política de seus proprietários e diretores. 

b) A divulgação de informação precisa e correta é 
dever dos meios de comunicação, desde que 
respeite as normas da empresa. 

c) A divulgação de informação precisa e correta é 
dever dos meios de comunicação somente 
quando for de interesse dos empresários. 

d) A divulgação de informação precisa e correta é 
dever dos meios de comunicação e deve ser 
cumprida independentemente de sua natureza 
jurídica. 

e) A divulgação de informação precisa e correta é 
dever dos meios de comunicação somente 
quando há comoção popular. 

 
QUESTÃO 22 

 
Votado em Congresso Nacional dos Jornalistas, 

o Código de Ética está em vigor há 20 anos (desde 
1987), tendo sido atualizado em 2006. Da conduta 
profissional, de acordo com o Código, marque a 
alternativa correta. 
 
a) O jornalista pode aceitar ou oferecer trabalho 

remunerado em desacordo com o piso salarial, 
desde que se diminua a carga horária legal, 
porque, desse modo, não contribui ativa ou 
passivamente para a precarização das condições 
de trabalho. 

b) O jornalista pode realizar cobertura jornalística, 
para o meio de comunicação em que trabalha, 
sobre organizações públicas, privadas ou não-
governamentais, da qual seja assessor, 
empregado, prestador de serviço ou proprietário, 
utilizando o referido veículo para defender os 
interesses dessas instituições ou de autoridades a 
elas relacionadas. 

c) Sempre que considerar correto e necessário, o 
jornalista resguardará a origem e a identidade 
das suas fontes de informação, à exceção do 
cumprimento dos mandados judiciais. 

d) O código de ética é uma norma de auto-
regulação e, por isso, sua desobediência não 
implica nenhuma forma de repreensão ou 
penalidade. A adoção de suas recomendações é 
uma questão de consciência de cada profissional. 

e) O jornalista deve combater e denunciar todas as 
formas de corrupção, em especial quando 
exercidas com o objetivo de controlar a 
informação. 

 
QUESTÃO 23 

 
O lead é a abertura da matéria. É necessário que 

responda às questões fundamentais do jornalismo: o 
que, quem, quando, como, onde e por quê. Assinale 
qual texto abaixo não dá ao leitor as informações 
essenciais referentes ao fato. 
 
a) A Delegacia Especializada em Segurança 

Pública (Delesp) da Polícia Federal deflagrou 
ontem a Operação Varredura, para coibir a 
prática clandestina de atividade de segurança 
privada em bares, boates, restaurantes, shopping 
centers, supermercados e eventos. A operação 
conta com a participação de 50 policiais e 
acontece em Cuiabá, Várzea Grande e 
municípios da Baixada Cuiabana. (Diário de 
Cuiabá, 20/05/08). 

b) Restaurantes que fornecem refeição por quilo em 
Goiânia reajustaram os preços em R$ 1,00 nos 
últimos meses. O motivo é a alta no valor dos 
alimentos. De acordo com o IBGE, a 
alimentação fora de casa subiu 2,19% entre 
janeiro e abril, acima da inflação no período. 
Para enfrentar o aumento, consumidores 
admitem ter reduzido a quantidade de comida no 
prato e buscam restaurantes com preços mais em 
conta. (O Popular, 20/05/08). 

c) A falta de recursos para manter a sanidade 
animal no país preocupa o setor privado, afirma 
Pedro de Camargo  Neto. Por isso, a Abipecs 
(suínos), a Abef (frango) e a Abiec (bovinos) 
estão criando a Oada (Organização de Apoio à 
Defesa Animal). (Folha de S. Paulo, 08/04/05). 

d) Vítimas de padres pedófilos dos EUA 
protestarão hoje em Roma, durante missa em 
memória do Papa João II, na Basílica de São 
Pedro, contra a escolha do cardeal Bernard Law 
para celebrá-la. Ex-arcebispo de Boston, Law é 
acusado de encobrir casos de pedofilia. (O 
Globo, 13/04/05). 

e) O corpo do líder do PDT no Senado, Jefferson 
Peres (PDT-AM), 76, foi enterrado ontem no 
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cemitério São João Batista, em Manaus (AM). 
Ele morreu sexta-feira vítima de um infarto 
fulminante. O velório ocorre no Palácio Rio 
Negro, em Manaus. Péres morreu na casa onde 
morava, no bairro de Adrianópolis. O senador 
passava o feriado de Corpus Christi com a 
família. (Diário de Cuiabá, 24/-5/08). 

 
QUESTÃO 24 

 
Um dos principais instrumentos de pesquisa do 

repórter são as entrevistas. Podemos afirmar que: 
 
a) A assessoria de imprensa deve orientar seu 

executivo a desviar a entrevista para outro ponto 
quando o repórter fizer alguma pergunta 
embaraçosa ou quando o assunto for prejudicial 
à organização. 

b) O mídia training não deve ser realizado porque 
os jornalistas não avaliam de forma positiva os 
executivos que são treinados para entrevistas. 

c) As entrevistas coletivas mostram-se viáveis 
apenas para autoridades públicas, que discutem 
assuntos de interesse de toda a sociedade. 

d) Ao transcrever a entrevista, o repórter não deve 
corrigir os erros de português ou problemas da 
linguagem coloquial, mas em casos extremos, 
pode-se trocar as palavras ou mudar o estilo da 
linguagem do entrevistado. 

e) Os jornalistas dão importância ao que é dito 
formalmente na entrevista e as reações do 
entrevistado; o comportamento, as dúvidas e os 
deslizes também têm importância para o 
contexto da matéria. 

 
QUESTÃO 25 

 
Dentre as questões abaixo assinale a que 

corresponde às características de um “Artigo”. 
 
a) Esse gênero trabalha com informações e 

apresenta a função referencial ou informativa da 
linguagem. De acordo com o caráter da 
informação, há um tipo especial de seqüências 
textuais. 

b) Seu conteúdo é basicamente opinativo e 
interpretativo e, em geral, oferece uma análise 
sobre assunto de interesse público. Sem 
compromisso com a atualidade dos fatos, é, em 
geral, um comentário ou análise de um tema. 

c) É um texto dissertativo que tem como finalidade 
propagar a idéia da empresa. Apresenta idéias 

que evidenciam o ponto de vista escolhido pelo 
jornal a respeito da matéria em evidência. 

d) É um relato de acontecimentos, fatos, do tempo 
de hoje, fatos do cotidiano. É uma seção de 
jornal ou revista, na qual são abordados 
acontecimentos do dia-a-dia. Em sua estrutura 
predomina uma seqüência de narrativas, com 
marcas subjetivas do produtor do texto. 

e) Gênero jornalístico que pode ser considerado 
tipicamente brasileiro, não encontrando 
equivalente na produção jornalística de outros 
países. 

 
QUESTÃO 26 

 
O jornalista Jorge Duarte pontua cinco critérios 

para o aproveitamento dos press releases. Dos cinco 
relacionados abaixo, assinale o que não faz parte 
desses critérios: 
 
a) Instantaneidade 
b) Novidade 
c) Exclusividade 
d) Disponibilidade 
e) Clareza 
 

QUESTÃO 27 
 

Jakob Nielsen, líder em pesquisa de usabilidade 
da web, sustenta, desde 1997, que os usuários não 
lêem na web. Ele então identifica três pontos para que 
a escrita seja atrativa e motive o usuário a fazer leitura 
na tela do computador. Assinale a opção correta. 
 
a) Mesclar textos curtos e longos com imagens. 
b) Escrita curta, simples e na forma de pirâmide 

invertida. 
c) Escrita extensa, complexa e de vocabulário 

rebuscado. 
d) Sem escrita, basta imagens. 
e) Muitos verbos, adjetivos, artigos e preposições. 
 
 

QUESTÃO 28 
 

O que são layers? 
 
a) Subtópicos que ajudam leitores a passarem os 

olhos ou navegarem através da notícia. 
b) Matriz com diferentes armações de tempo e 

pontos de vista. 
c) São índices de lembrança para o público sobre 

determinado assunto, produto ou pessoa. 
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d) Notícias com um título e resumo, uma síntese 
seguida por uma opção de ler a reportagem 
completa e acessar links correlatos. 

e) Blocos de textos. 
 

QUESTÃO 29 
 

“A Internet é uma ferramenta de comunicação 
bastante distinta dos meios de comunicação 
tradicionais – televisão, rádio, cinema, jornal e 
revista”. Baseado na afirmação de J. B. Pinho, no 
seu livro “Jornalismo na Internet”, avalie: 
 
I- A informação alojada na Internet é ‘não-linear’ 

já que o hipertexto permite que o usuário se 
movimente mediante as estruturas de 
informação do site sem uma seqüência 
determinada. 

II-  O redator do texto para Internet precisa 
antecipar o motivo pelo qual o usuário está 
visitando o site e certificar-se de que o que ele 
vê tem um contexto estabelecido, uma 
navegação apropriada e, por último, vai 
satisfazer plenamente as suas necessidades de 
informação. 

III- A principal característica do hipertexto é a sua 
maneira natural de processar a informação, 
funcionando de uma maneira parecida com a 
mente humana, que trabalha com idéias e 
associações lineares. 

IV- As diferenças entre o material que é impresso 
no papel e o que é visualizado na tela do 
monitor de um computador são grandes, 
afetando profundamente o modo como as 
pessoas absorvem e reagem às mensagens que 
se tenta transmitir. 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
a) Somente a afirmativas 1 e 2 são corretas. 
b) Somente as afirmativas 1,2 e 4 são corretas. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são corretas. 
d) Somente as afirmativas 3 e 4 são corretas. 
e) Todas as afirmativas são corretas. 
 

QUESTÃO 30 
 

Sobre a Newsletter é correto afirmar: 
 
a) É um boletim informativo destinado aos 

diferentes públicos da organização (interno e 
externo), com periodicidade regular, veiculado 

em ambientes digitais, cujo conteúdo tenha 
temática definida e constante. 

b) É uma ferramenta paralela às páginas web (são 
veiculadas por meio do sistema de correio 
eletrônico) e são utilizadas para disseminação de 
mensagens rápidas e pontuais como: mensagens 
de última hora, confirmação de relacionamento, 
campanhas promocionais. 

c) É um jornal com temas variados editado por 
empresas, entidades ou instituições não-
jornalísticas e dirigido a um público amplo. 

d) É um resumo atualizado das notícias veiculadas 
pelos principais veículos de informação ou por 
veículos especializados, distribuído a um grupo, 
normalmente, restrito de pessoas. 

e) É toda e qualquer publicação produzida por 
assessoria de imprensa voltada para público interno. 

 
QUESTÃO 31 

 
Independentemente de suas múltiplas definições, 

o jornalismo online apresenta algumas 
características específicas em relação a aspectos que 
quase sempre existiram nas mais diversas mídias, 
em diversos graus. Não são características do 
jornalismo on line: 
 
a) Pessoalidade e acessibilidade 
b) hipertextualidade e dirigibilidade 
c) Linearidade e impessoalidade 
d) Instantaneidade e interatividade 
e) Perenidade e multimediação 
 

QUESTÃO 32 
 

O Manual de Redação e Estilo do jornal O 
Estado de São Paulo, a principal referência para 
jornalistas, define como regra geral (fora as 
exceções), o uso dos números cardinais e ordinais. 
Marque abaixo a alternativa correta, de acordo com 
a publicação. 
 
a) Números cardinais de um a dez, por extenso; a 

partir de 11 em algarismos (Ex: um, três, cinco, 
11, 45, 80) e os números ordinais podem ser 
escritos de qualquer forma. 

b) Números cardinais de um a vinte, por extenso; a 
partir de 21, em algarismos (Ex: um, quatorze, 
dezessete, 21, 35, 47). 

c) Números cardinais de um a dez, por extenso; a 
partir de 11 em algarismos (Ex: um, três, cinco, 
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11, 45, 80) e números ordinais da mesma forma 
(Ex: primeiro, quarto, nono, 11º, 45º, 80º). 

d) Números cardinais de um a dez, por extenso; a 
partir de 11 em algarismos (Ex: um, três, cinco, 11, 
45, 80) e ordinais sempre por extenso (Ex: primeiro, 
segundo, décimo quarto, vigésimo sétimo). 

e) Números cardinais de um a dez, por extenso; a 
partir de 11 em algarismos (Ex: um, três, cinco, 
11, 45, 80) e ordinais sempre em algarismos (Ex: 
1º, 2º, 10º, 27º). 

 
QUESTÃO 33 

 
A Associação Brasileira de Comunicação 

Empresarial define conceitos de comunicação. 
Baseado nesse tema, marque a segunda coluna de 
acordo com a primeira. 
 

1 – Jornal Institucional 
2 – Revista Institucional 
3 – Boletim Institucional 
4 – Publicação Especial 
5 – Jornal Mural 

 
(  ) Publicação com conteúdo essencialmente 

específico e dirigido a um ou mais elementos 
componentes do Público Externo (clientes, 
consumidores, fornecedores, comunidade, 
distribuidores, revendedores, imprensa, governo, 
universidades, associações de classes, entre 
outros) e/ou Público Interno (empregados e 
familiares e empregados de empresas 
terceirizadas que prestem serviços em caráter 
permanente). 

(  ) Publicação com conteúdos informativos, 
interpretativos, opinativos e de entretenimento, 
dirigida a um ou mais elementos componentes 
do Público Externo (clientes, consumidores, 
fornecedores, comunidade, distribuidores, 
revendedores, imprensa, governo, universidades, 
associações de classes, entre outros) e/ou Público 
Interno (empregados e familiares e empregados 
de empresas terceirizadas que prestem serviços 
em caráter permanente).

(  ) Publicação com conteúdo predominantemente 
interpretativo, de interesse permanente, e 
diversidade temática, dirigida a um ou mais 
elementos componentes do Público Externo 
(clientes, consumidores, fornecedores, 
comunidade, distribuidores, revendedores, 
imprensa, governo, universidades, associações 
de classes, entre outros) e/ou Público Interno 
(empregados e familiares e empregados de 

empresas terceirizadas que prestem serviços em 
caráter permanente).

(  ) Veículo de informação corporativo dirigido ao 
público interno da empresa; enfoque em temas 
como negócios da empresa, recursos humanos, 
segurança, saúde, meio ambiente, responsabilidade 
social, lazer/ cultura, entre outros. 

(  ) Publicação sem periodicidade definida, dirigida 
a um ou mais públicos, abordando tema social, 
cultural ou comemorativo.

 
Assinale a alternativa correta: 

 
a) 1, 3, 5, 4 e 2 
b) 2, 1, 3, 5 e 4 
c) 2, 3, 1, 4 e 5 
d) 3, 1, 2, 5 e 4 
e) 3, 2 ,1, 5 e 4 
 

QUESTÃO 34 
 

Sobre a história do jornalismo no Brasil é 
incorreto afirmar: 
 
a) O Repórter Esso foi criado para dar notícias da 

guerra e também para atrair o povo brasileiro 
para a causa aliada porque Getúlio, nesta época, 
estava ainda em cima do muro entre o 
nazifascismo e os americanos. 

b) Primeiro jornal primeiro e meio de comunicação 
no Brasil a oferecer notícias on-line foi o Jornal 
do Brasil, em 1996. 

c) A revista O Cruzeiro, que começou a circular na 
década de 1970, pode ser considerada como 
integrante da chamada imprensa marrom. 

d) A primeira emissora de rádio brasileira, a Rádio 
Sociedade Rio de Janeiro, foi fundada por 
Roquette Pinto. 

e) No dia da inauguração da TV Globo, em 26 de 
abril de 1965, foi ao ar, pela emissora, um 
noticiário de meia hora de duração chamado Tele 
Globo. 

 
QUESTÃO 35 
 

Em relação à comunicação institucional 
integrada e às técnicas de redação jornalística, julgue 
os próximos itens e assinale a alternativa incorreta. 
 
a) Position paper é o texto oficial de natureza 

política, que informa e detalha a posição da 
organização a respeito de tema relevante, 
geralmente polêmico ou complexo. 
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b) Hot site pode ser definido como um minisite 
monotemático e com prazo de validade, retirado 
da Internet após a consecução dos objetivos de 
comunicação; como promoções e votações, canal 
de cadastramento e atualização de banco de 
dados, lançamento de produtos e(ou) serviços etc. 

c) O termo endomarketing está relacionado às 
ações de marketing voltadas ao público interno 
da empresa, a fim de promover, entre seus 
funcionários e departamentos, valores destinados 
a servir o cliente. 

d) Feedback é o processo de comunicação que se 
estabelece com o objetivo de oferecer a uma 
pessoa, ou grupo, informações acerca do grau de 
adequação de suas ações às expectativas de 
quem emite esse retorno. 

e) Informações postas estrategicamente no 
noticiário, buscando gerar desdobramentos 
imediatos junto à opinião pública ou a 
determinados interesses, caracterizam-se como 
follow-up. 

 
QUESTÃO 36 

 
Sobre o ombudman, é correto afirmar: 

 
a) Faz uma leitura crítica do jornal e defende os 

leitores. 
b) É responsável por revisar os erros de informação 

e de linguagem em cada edição. 
c) Responde às reclamações dos leitores, quando 

estes reclamam de erros no jornal. 
d) Fiscaliza se há contaminação entre foco 

publicitário e informação editorial. 
e) O Estado de São Paulo foi o primeiro do país a 

introduzir na sua estrutura redacional, em 1989, 
a figura do ombudsman. 

 
QUESTÃO 37 

 
– O Press Release é: 

 
a) A pauta de uma reunião interna de uma 

assessoria de imprensa. 
b) Um comunicado distribuído à imprensa, 

sugerindo um assunto como pauta de cobertura 
ou tendo em vista a veiculação gratuita, 
estruturado geralmente em forma de matéria 
jornalística. 

c) Um comunicado distribuído diretamente à 
opinião pública, assinado pela empresa, entidade 
ou instituição autora, e veiculado mediante 
pagamento. 

d) O newsletter, destinado à convocação para uma 
coletiva de imprensa. 

e) Uma notícia destinada à veiculação de boletim 
informativo interno. 

 
QUESTÃO 38 

 
Com relação a alguns recursos de edição do 

texto jornalístico, marque a alternativa incorreta: 
 
a) O chapéu é uma palavra, nome ou expressão, 

sempre sublinhada, usada acima do título e em 
corpo pequeno, para caracterizar o assunto ou 
personagem da notícia. 

b) Texto-legenda é a legenda ampliada: sua 
combinação com a foto ou ilustração a que se 
refere deve esgotar o assunto de que trata. 

c) O olho anuncia ou destaca os melhores trechos 
de textos longos. 

d) A gravata é um pequeno título que aparece no 
interior de textos muito longos e tem a função de 
arejar a leitura. 

e) O box é um texto curto que aparece cercado por 
fios, em associação com outro texto mais longo. 

 
QUESTÃO 39 

 
Considere os títulos abaixo e identifique qual deles 

não é adequado, segundo os princípios jornalísticos 
da novidade, precisão, clareza, independência. 
 
a) Polícia segue investigando caso Isabella Nardoni 
b) Santos fora da Libertadores 
c) Embraer destaca o luxo em novo jato de US$ 

18,4 mi. 
d) Total de vítimas no terremoto da China 

ultrapassa 55 mil. 
e) Senador Jefferson Peres morre aos 76 anos, no AM. 
 

QUESTÃO 40 
 

É o resumo das informações de um assunto que 
deve ser divulgado. Preparado por assessoria de 
imprensa deve conter detalhes que possam ajudar o 
trabalho dos jornalistas. Estamos falando de: 
 
a) Recall 
b) Stand up 
c) All News 
d) Media training 
e) Briefing 
 

http://br.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200805221701_RED_76977646
http://br.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200805221701_RED_76977646
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