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CONHECIMENTOS GERAIS 
• Língua Portuguesa 

 
Oportunidade única para marco regulatório 

 
Por Samuel Possebon em 30/4/2010 
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A Agência Nacional de Cinema não costuma dar declarações frequentes sobre o mercado de TV por 
assinatura nem sobre o PL 29/2007 (projeto de lei que cria novas regras para a TV paga). Mas esta semana, 
durante a convenção da associação NeoTV, que aconteceu em Campinas (SP), a Ancine foi incisiva sobre os 
dois temas.  

Para Manoel Rangel, presidente da agência, o PL 29/2007 está em sintonia com tudo o que está sendo feito 
no mundo em relação ___1 atualização do marco regulatório de serviços convergentes e de valorização da 
produção nacional. "A penetração de TV paga cresceu no Brasil nos últimos anos e hoje é de cerca de 14%, mas 
isso é muito pouco em relação a outros países", disse. "Em um ambiente de convergência, há em todo o mundo 
um esforço de atualização regulatória, com foco em neutralidade das redes e uma regulação por camadas, 
separando redes e serviços", afirmou. "O Brasil está atrasado em relação a essa matéria". 

Para Manoel Rangel, a Lei do Cabo vem sofrendo "dribles" e os regulamentos do setor de TV paga são 
discrepantes, tudo em função dessa defasagem regulatória. "Vivemos um momento de grandes oportunidades, 
que ______2 (depender) de um novo marco regulatório, com forte presença de conteúdos brasileiros e preços 
competitivos. O entendimento desses pontos permite compreender o PL 29", afirmou. Ele ressaltou que não só a 
TV por assinatura no Brasil é a mais cara do mundo, mas também a banda larga. 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos.asp?cod=587IPB006 
 

01. O assunto principal tratado no texto acima é/ são: 
 

A) O alto custo da TV por assinatura brasileira. 
B) As declarações da Ancine sobre o cinema brasileiro. 
C) O aumento da penetração de TV paga no Brasil. 
D) A necessidade de um marco regulatório para o 

mercado de TV por assinatura. 
E) Os “dribles” que o PL 29 vem sofrendo por causa da 

Globosat. 
 

02. A estruturação do 2º parágrafo do texto nos permite 
afirmar que este parágrafo se classifica como do tipo: 

 

A) Narrativo 
B) Injuntivo 
C) Argumentativo 
D) Descritivo 
E) Dialogal 

 

03. Imagine que você tenha que enviar um ofício ao 
senhor Manoel Rangel, identificado no texto acima. De 
acordo com as regras da redação oficial, o vocativo a 
ser empregado no início deste ofício é: 

 
A) Excelentíssimo Senhor Presidente. 
B) Senhor Presidente. 
C) Ilustríssimo Senhor Presidente. 
D) Excelentíssimo Senhor Presidente da Ancine. 
E) Senhor Manoel Rangel. 

 

04. A partir da observação do período “Mas esta semana, 
durante a convenção da associação NeoTV, que 
aconteceu em Campinas (SP), a Ancine foi incisiva 
sobre os dois temas. “ (l.2-4) podemos afirmar que: 
 

A) A vírgula depois da palavra “semana” é optativa. 
B) A vírgula antes do pronome “que” é obrigatória. 
C) Se retirássemos o trecho “durante a convenção da 

associação NeoTV, que aconteceu em Campinas 
(SP)” do período, poderíamos dispensar o uso de 
vírgulas. 

D) Poderíamos dispensar as vírgulas se reordenássemos 
o período da seguinte forma: “Mas esta semana a 
Ancine foi incisiva sobre os dois temas durante a 
convenção da associação NeoTV que aconteceu em 
Campinas (SP).” 

E) Nenhuma das anteriores. 
 

05. Sobre a oração “A penetração de TV paga cresceu no 
Brasil nos últimos anos.” Podemos afirmar que: 

 

A) O trecho “no Brasil” exerce função sintática de objeto 
direto. 

B) Os trechos “no Brasil” e “nos últimos anos” constituem 
um objeto direto composto. 

C) Os trechos “no Brasil” e “nos últimos anos” são, de 
acordo com a nomenclatura gramatical brasileira, 
classificados como termos acessórios da oração em 
questão. 

D) O termo “penetração” é o sujeito sintático da oração. 
E) O verbo “crescer”, no sentido usado nesta oração, é 

transitivo indireto. 
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06. Sobre a palavra “neutralidade” (l.9) podemos afirmar 
que ela é formada pelo processo de formação de 
palavras denominado: 
 

A) Derivação parassintética. 
B) Composição por justaposição. 
C) Composição por associação. 
D) Derivação sufixal. 
E) Derivação prefixal. 

 
07. Observe a separação silábica das palavras abaixo e 

assinale o item que identifica a afirmação correta em 
relação a ela: 
 
I. A-gên-ci-a  
II. As-so-ci-a-ção  
III. Re-gu-la-tó-rio  
IV. Con-te-ú-dos  

 
A) Apenas os itens II e III estão corretos. 
B) Apenas o item I está errado. 
C) Apenas os itens I e II estão errados. 
D) Apenas o item III está correto. 
E) Todos os itens estão corretos. 

 
08. A forma conjugada do verbo “depender” (l.13) que 

preenche o espaço vazio 02 com a correta flexão, 
concordância e regência verbal é: 

 
I. Dependem 
II. Depende 
III. Dependiam 
IV. Dependeu 
 
A) I e II estão corretas. 
B) II e III estão corretas. 
C) II e IV estão corretas. 
D) Apenas I está correta. 
E) Apenas II está correta. 

 
09. Com a reforma ortográfica da língua portuguesa, 

algumas palavras mudaram/mudarão sua forma 
ortográfica. Um exemplo de palavra que teve sua 
grafia alterada pela reforma é: 

 
A) Sintonia (l.5) 
B) Ambiente (l.8) 
C) Matéria (l.10) 
D) Conteúdos (l.13) 
E) Frequentes (l.1) 

 

 

10. A forma que completa adequadamente o espaço vazio 
01 do texto (l.6) é: 

 
A) a 
B) à 
C) há 
D) ah 
E) ha 

 
• Noções de Informática 

 
11. Acerca do Microsoft Excel, analise as seguintes 

proposições e responda ao que se pede: 
 
I. É um programa gerenciador de planilhas eletrônicas 

de cálculos, sendo com ele possível criar tabelas 
numéricas para os mais diversos fins.  

II. Todos os dados inseridos no excel são entendidos, 
pelo programa, através de três maneiras: número, 
texto e cálculo.  

III. Em uma fórmula do tipo =3+8*10, primeiramente o 
excel executará a operação de soma, para depois 
proceder com a multiplicação, chegando-se ao 
resultado numérico de 110 (cento e dez).  

IV. Se o usuário da planilha Excel copiar a fórmula =S8-
SD7, que estava na célula B11, para a célula D15, 
terá como fórmula apresentada nesta última célula 
=HS12-SD7.  

 
Está correto o disposto em: 

 
A) I, II e III. 
B) I e IV. 
C) I, apenas. 
D) I e II. 
E) I, II e IV. 
 
12. Acerca da pasta especial do sistema Windows 

denominada Lixeira, assinale a alternativa correta:  
 
A) É a pasta utilizada pelo sistema Windows para mover 

arquivos entre pastas de discos rígidos diversos. 
B) É possível o armazenamento na pasta Lixeira de 

objetos provenientes de unidade removível, como 
disquete e unidade de rede. 

C) A Lixeira mantém os dados armazenados por tempo 
indeterminado, até que o usuário resolva tirá-los e 
colocá-los em outro local, ou mesmo sejam 
completamente apagados. 

D) Não há um limite máximo de armazenamento na pasta 
Lixeira. 

E) O arquivo apagado deverá ir necessariamente à pasta 
Lixeira, não havendo nenhuma forma de ignorar 
referida pasta. 
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13. Analise as afirmativas e, em seguida, assinale a 
INCORRETA: 

 

A) Os sistemas Windows são dotados da tecnologia Plug 
and Play, que permite que eles reconheçam 
automaticamente equipamentos de hardware no 
momento de sua instalação, resultando na facilitação 
do uso do equipamento. 

B) O Windows é um sistema operacional gráfico, mas 
peca pela necessidade de utilização de comandos 
para o seu acionamento. 

C) Na renomeação de arquivo ou pasta, o usuário não 
poderá se utilizar de caracteres como */\|:?”<>. 

D) Barra de tarefas é a barra horizontal que atravessa 
toda a base da área de trabalho, estando nela contido 
o botão iniciar, a área de inicialização rápida, a área 
de notificação e uma área para representar botões dos 
programas que estão em execução. 

E) O Windows Explorer é o programa gerenciador de 
arquivos do sistema operacional Windows, e é através 
dele que os usuários podem manipular os dados 
gravados nas unidades de armazenamento. 

 

14. Sobre o Microsoft Word, assinale a alternativa correta: 
 

A) No Word, pode-se obter quebra de páginas através do 
menu “inserir”. 

B) A Barra de Ferramentas Formatação traz uma série de 
comandos para desenho no Word, permitindo inserir 
figuras, formas simples, e normalmente é encontrada 
na parte inferior da janela do software. 

C) Em um texto digitado, selecionado-se um trecho do 
mesmo, e posteriormente se pressionando a tecla 
DELETE OU BACKSPACE, todo o trecho selecionado 
ficará na formatação em negrito e sublinhado.  

D) Na tela inicial do Word, ao se pressionar a tecla 
CTRL+O, o programa salvará automaticamente o 
projeto de texto em uma das pastas selecionadas pelo 
usuário. 

E) Após a digitação de um texto, se o usuário deseja 
imprimir o documento, basta que o mesmo pressione 
a tecla F11. 

 

15. Acerca do Microsoft Outlook Express, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

 

A) A pasta Rascunho guarda mensagens que o usuário 
salvou, e podem ter a digitação reiniciada e concluída, 
para depois ser enviada. 

B) Quando à mensagem recebida encontra-se atrelada a 
imagem de um clipe, pode-se concluir que aquela 
possui pelo menos um arquivo anexado. 

C) O tamanho máximo dos arquivos anexados a uma 
mensagem depende da limitação imposta pelo 
provedor do emitente. 

D) Um ícone de mensagem com uma seta curva para a 
direita na cor azul indica que a mensagem em 
referência já foi encaminhada a outros usuários. 

E) O campo “Cco” apresenta uma lista dos destinatários 
para quem a mensagem será enviada como uma 
cópia, cujos endereços serão visíveis aos demais 
destinatários.  

• Administração Pública, Atualidades, Realidade 
Social, Histórica, Geográfica, Cultural, Política e 
Econômica do Estado de Goiás e do Brasil 

 
16. Analise as afirmativas e, em seguida, assinale a 

correta: 
 
A) Recondução é o provimento na referência inicial de 

cargo vago de classe imediatamente superior àquela 
que ocupa, dentro da mesma série de classes e da 
mesma categoria funcional a que pertença, de 
funcionário efetivo ou estável, que esteja ocupando a 
última referência horizontal de sua classe.  

B) O funcionário nomeado para cargo de provimento 
efetivo fica sujeito a um período de estágio probatório 
de três anos, com o objetivo de apurar os requisitos 
necessários à sua confirmação no cargo para o qual 
foi nomeado.  

C) Mesmo que pronunciado por crime comum ou 
condenado por crime inafiançável em processo no 
qual não haja pronúncia, o funcionário não poderá ser 
afastado do exercício de suas funções, pois esta 
hipótese somente ocorrerá quando não houver mais 
possibilidade de recorrer.  

D) O funcionário estável somente perderá o cargo em 
virtude de sentença judicial ou mediante processo 
administrativo em que lhe seja assegurada ampla 
defesa.  

E) A exoneração só ocorrerá a pedido do próprio 
servidor.  

 
17. Analise as afirmativas e, em seguida, assinale a 

correta: 
 
A) A regra é que qualquer dos poderes do Estado de 

Goiás poderá delegar, uns aos outros, as atribuições 
às quais estão investidos.  

B) São símbolos do Estado de Goiás sua bandeira e seu 
hino, apenas. 

C) É objetivo do Estado de Goiás a integração 
econômica, política, social e cultural com o Distrito 
Federal e com os Estados integrantes do Sudeste e 
da Amazônia. 

D) Não é da competência do Estado de Goiás decretar 
intervenção em seus Municípios, posto ser aquela 
intrínseca à União. 

E) É da competência comum do Estado de Goiás, 
juntamente com a União e Municípios, fomentar a 
produção agropecuária e organizar o abastecimento 
alimentar. 
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18. Compete ao Presidente da AGECOM, EXCETO: 
 
A) Praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe 

forem outorgadas ou delegadas pelo Governador do 
Estado. 

B) Assinar contratos, convênios e outros ajustes, mesmo 
que a Agência não seja parte. 

C) Propor ao Governador, anualmente, o orçamento da 
Agência. 

D) Encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado a 
prestação anual de contas da Agência. 

E) Encaminhar, periodicamente, relatório de gestão à 
Secretaria-Geral da Governadoria. 

 
19. Analise as seguintes proposições e, em seguida, 

responda ao que se pede: 
 
I. A Agência Goiana de Comunicação – AGECOM é 

fundação pública estadual, dotada de personalidade 
jurídica de direito público interno, com autonomia 
patrimonial e financeira, excetuada a administrativa.  

II. À Agência Goiana de Comunicação compete a 
formulação e a execução da política de comunicação 
social do Governo Estadual e dos serviços públicos de 
radiodifusão de sons e de sons e imagens das 
emissoras de propriedade do Estado, bem como a 
administração dos serviços gráficos da Imprensa 
Oficial.  

III. A AGECOM está jurisdicionada à Secretaria do 
Desenvolvimento Regional do Estado de Goiás.  

IV. O Conselho de Gestão da AGECOM é integrado por 
três membros: o Secretário da Secretaria-Geral da 
Governadoria, o Presidente da Agência Goiana de 
Comunicação e um representante de entidade da 
sociedade civil, cujos objetivos estejam diretamente 
relacionados com os da AGECOM. 

 
Está INCORRETO o disposto em: 

 
A) I, III e IV. 
B) II, III e IV. 
C) I e IV. 
D) III e IV. 
E) I e III. 
 

20. Os funcionários públicos do Estado de Goiás estão 
sujeitos às seguintes penalidades, EXCETO: 

 
A) Multa. 
B) Suspensão. 
C) Demissão. 
D) Cassação de aposentadoria. 
E) Perda do direito ao gozo de férias. 

21. São bens do Estado de Goiás, EXCETO: 
 
A) Os rios que banhem mais de um Município. 
B) As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. 
C) As terras devolutas não compreendidas entre as da 

União. 
D) Os recursos minerais, inclusive os do subsolo. 
E) As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, 

emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, 
as decorrentes de obras da União. 

 
22. São atributos dos atos administrativos: 
 
A) Presunção de legitimidade, imperatividade, 

formalidade, liquidez. 
B) Imperatividade, ausência de executoriedade, 

formalidade.  
C) Presunção de legitimidade, imperatividade e auto-

executoriedade.  
D) Disciplinariedade, presunção de executoriedade e 

imperatividade.  
E) Auto-executoriedade e imperatividade.   
 
23. Acerca dos aspectos geográficos do Estado de Goiás, 

assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A) Goiás é considerado o mais central dos estados 

brasileiros e o mais populoso da região Centro-Oeste. 
B) O relevo do estado de Goiás é marcado por muitas 

planícies pluviais e sua vegetação cerrada, marcada 
pela presença de muitas árvores coníferas. 

C) Com mais de 1.600 metros de altitude, a chapada dos 
Veadeiros é considerada o ponto mais elevado do 
estado. 

D) Com extensas áreas de pastagens e lavouras, Goiás 
apresenta enorme concentração de terras. Cerca da 
metade do território do estado é ocupada por grandes 
propriedades rurais com mais de mil hectares. 

E) A economia do estado, baseada na agroindústria, 
torna Goiás o maior produtor de sorgo do país e um 
dos três maiores produtores de soja do Brasil. 

 
24. Os maiores conjuntos de cavernas da América do Sul 

ficam localizados no extremo nordeste do estado de 
Goiás, na região do (a): 

 
A) Distrito Diamantino. 
B) Chapada dos Guimarães. 
C) Distrito Espeleológico de São Domingos. 
D) Chapada de Goiás Antigo. 
E) Chapada do Grande Cerrado. 
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25. O principal pólo turístico do estado de Goiás concentra 
a mais importante estância hidrotermal do Brasil, que 
se forma numa região que abrange as cidades de: 

 
A) Rio Quente e Rio Verde. 
B) Caldas Novas e Formosa. 
C) Trindade e Caldas Novas. 
D) Rio Quente e Itumbiara. 
E) Caldas Novas e Rio Quente. 
 
26. O segundo município mais populoso do estado de 

Goiás, ficando atrás apenas de Goiânia é: 
 
A) Anápolis 
B) Luziânia 
C) Valparaíso de Goiás 
D) Aparecida de Goiânia 
E) Rio Verde 
 

27. Dentre os estados abaixo, o único com o qual o 
estado de Goiás não faz fronteira é: 

 
A) Minas Gerais 
B) São Paulo 
C) Tocantins 
D) Mato Grosso 
E) Mato Grosso do Sul 
 

28. Acerca dos conhecimentos sobre a história e a 
formação do estado de Goiás, analise as afirmativas 
abaixo: 

 
I. As primeiras notícias da região vieram de expedições 

portuguesas enviadas ao interior da colônia ainda no 
século XVI. A partir do século XVII, os bandeirantes 
paulistas tornam-se os principais desbravadores da 
região. 

II. A chamada Guerra dos Emboabas, ocorrida no século 
XVIII, levou vários bandeirantes paulistas de Minas 
Gerais ao interior de Goiás em busca de metais 
preciosos. 

III. O bandeirante Domingos Jorge Velho é considerado o 
fundador do primeiro povoado goiano, o Arraial do 
Bugre, na confluência entre o rio da Barra e o rio 
Vermelho. 

 
Podemos afirmar corretamente que: 

 
A) As afirmativas I e II são verdadeiras. 
B) As afirmativas I e III são verdadeiras. 
C) As afirmativas II e III são verdadeiras. 
D) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
E) Todas as afirmativas são falsas. 

29. A frase "façamos a revolução antes que o povo a 
faça", atribuída a Antônio Carlos, Presidente do 
Estado de Minas Gerais em 1930, revela alguns 
elementos a respeito do movimento que levou Getúlio 
Vargas ao poder e que ficou conhecido como 
"Revolução de 30". Sobre este movimento, analise as 
afirmativas abaixo: 

 
I. Foi liderado pelas oligarquias cafeeiras paulistas, 

descontentes com as diretrizes do governo de 
Washington Luís. 

II. Provocou importantes transformações no estado de 
Goiás, como a construção da cidade planejada de 
Goiânia, que no início dos anos 40 do século XX 
passa a ser a capital do estado. 

III. A tomada do poder foi efetuada em nome da 
moralidade eleitoral e administrativa, que era o lema 
da campanha do tenentismo durante toda a década 
de 20. 

 
Podemos afirmar corretamente que: 

 
A) As afirmativas I e II são verdadeiras. 
B) As afirmativas I e III são verdadeiras. 
C) As afirmativas II e III são verdadeiras. 
D) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
E) Todas as afirmativas são falsas. 
 
30. No final do século XVIII a capitania de Goiás 

respondia por cerca de 20% da produção de ouro da 
colônia, o que representava uma média anual de 
cerca de 6 a 7 toneladas. No entanto, nos dizeres de 
André João Antonil, “... a maior parte do ouro que se 
tira das minas passa em pó e em moedas para os 
reinos estranhos e a menor é a que fica em Portugal e 
nas cidades do Brasil, salvo o que se gasta em 
cordões, arrecadas e outros brincos, dos quais se 
veem hoje carregadas as mulatas de mau viver e as 
negras, muito mais que as senhoras".  
(André João Antonil. "Cultura e opulência do Brasil", 1711). 

 
No trecho transcrito, o autor denuncia: 

 
A) A corrupção dos proprietários de lavras no desvio de 

ouro em seu próprio benefício e na compra de 
escravos. 

B) A transferência do ouro brasileiro para outros países 
em decorrência de acordos comerciais internacionais 
de Portugal. 

C) O prejuízo para o desenvolvimento interno da colônia 
e da metrópole gerado pelo contrabando de ouro 
brasileiro. 

D) O controle do ouro por funcionários reais preocupados 
em esbanjar dinheiro e dominar o poder local. 

E) A ausência de controle fiscal português no Brasil e o 
desvio de ouro para o exterior pelos escravos e 
mineradores ingleses. 
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ESPECÍFICA 
 
31. A primeira transmissão de rádio no Brasil aconteceu 

no dia 7 de setembro de 1922, durante a exposição 
comemorativa do centenário da independência. Em 20 
de abril de 1923, surge a primeira emissora, fundada 
por Roquette-Pinto. Chamava-se Rádio Sociedade do 
Rio de Janeiro. Em relação a esse veículo de 
comunicação, marque a alternativa verdadeira: 
 

A) Boletim é o noticiário apresentado com horário e 
duração indeterminados. Possui características 
musicais de abertura e de encerramento.  

B) As entrevistas de rádio podem ser diretas ou indiretas. 
C) No rádio, é preciso repetir as informações de 

importância. 
D) A transmissão em Amplitude Modular (AM) é 

submetida a menor incidência de ruído e lhe é 
inerente uma faixa mais ampla de reprodução do 
áudio, o que lhe dá maior fidelidade.  

E) Para se obter um bom áudio, o microfone do gravador 
deve estar posicionado mais de um palmo da boca do 
entrevistado. 

 
32. Existem cinco tipos de entrevista no rádio. São elas: 

noticiosa, opinião, com personalidade, de grupo e 
coletiva. Sobre este assunto, marque a alternativa 
errada: 

 
A) Com personalidade – o foco principal é o 

entrevistador. 
B) Noticiosa – o que mais importa é a informação em si. 
C) Opinião – são apresentados os pontos de vista do 

entrevistado. 
D) De grupo – entrevistam-se várias pessoas sobre um 

mesmo assunto. 
E) Coletiva – vários jornalistas entrevistam uma 

personalidade sobre um assunto relevante, em um 
mesmo espaço físico e ao mesmo tempo.  

 
33. São características do rádio: 
 
A) Linguagem oral, mobilidade, alto custo e penetração. 
B) Imobilidade, linguagem oral, sensorialidade e 

autonomia. 
C) Penetração, imobilidade, instantaneidade e 

imediatismo. 
D) Penetração, mobilidade, instantaneidade e 

sensorialidade. 
E) Linguagem oral, dependente, imediatismo e baixo 

custo. 
 

34. A pauta é o ponto de partida para a elaboração da 
noticia. Depois da elaboração da pauta, o primeiro 
passo é o levantamento e a checagem das 
informações. Marque o item que mostra o processo 
correto: 
 

A) Reportagem – Chefia de reportagem – Edição – 
Apresentação. 

B) Edição – Chefia de reportagem – Reportagem – 
Apresentação. 

C) Edição – Reportagem – Chefia de reportagem – 
Apresentação. 

D) Chefia de reportagem – Reportagem – Edição – 
Apresentação. 

E) Chefia de Reportagem – Edição – Reportagem – 
Apresentação. 

  
35. Cada veículo de comunicação tem as suas 

características peculiares. Sobre o texto utilizado no 
rádio, marque a alternativa falsa: 

 
A) Uma linha possui 65 toques com um total de tempo 

em torno de quatro a cinco segundos. 
B) Uma lauda tem dez linhas de um minuto. 
C) O primeiro período do rádio é o lead. 
D) Utilize uma barra (/) em cada ponto de período do 

texto, e duas barras (//) depois do ponto final da nota. 
E) Nunca se deve separar sílabas, nome, etc. no final da 

linha. É preferível continuar com a expressão 
completa na próxima linha. 

 
36. Apresenta assuntos de todos os campos de 

atividades, estruturados em editorias; contém 
informações mais detalhadas dos fatos. Contém 
reportagens gravadas e ao vivo. Também podem estar 
presentes comentários opinativos ou interpretativos. 
Qual mensagem de rádio possui essas 
características? 

 
A) Programa especial 
B) Boletim 
C) Informativo especial 
D) Programa de variedades 
E) Jornal  
  
37. Os conectores de áudio de três pinos XLR são 

também chamados de: 
 
A) RCA. 
B) Canon. 
C) P2. 
D) Shure. 
E) Senheiser. 
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38. Do microfone sai um tipo especial de corrente, que 
não é outra coisa senão a reprodução elétrica dos 
sons e que chamamos "corrente fonofrequente" ou 
"corrente sonora". Esta corrente, por meio de válvulas 
próprias, eletrônicas, é ampliada, tornada mais 
poderosa. A corrente assim ampliada deve ser 
transmitida à antena da estação de rádio, unida a um 
especial corrente oscilante, chamada de? 

 
A) Corrente elétrica 
B) Corrente russa 
C) Corrente condutora  
D) Corrente contínua 
E) Corrente alternada 
 
39. As câmeras para televisão podem ser portáteis e de 

estúdio. A respeito do comando de câmera, assinale a 
opção INCORRETA: 

 
A) Dolly – é o movimento da câmera e do tripé que se 

aproxima ou se afasta do sujeito. 
B) Panorâmica – trata-se do movimento vertical. 
C) Truck – é o movimento lateral da câmera e do tripé 

para direita ou esquerda, em relação ao sujeito. 
D) Tilt – é a inclinação da câmera para cima e para baixo. 
E) Arco – é o movimento em truck, mas em curvas, 

formando um arco. 
  
40. Em relação à Televisão, analise as alternativas a 

seguir: 
 

I. As lentes especiais têm um ângulo muito aberto, que 
dá visão panorâmica de 180 graus. Consegue efeitos 
subjetivos ou surrealistas bem dramáticos.  

II. O produtor possui quatro métodos diferentes de 
gravação, porém o meio de produção mais usado é o 
de gravação em videotape, devido à segurança e 
controle de produção.  

III. A maioria das câmeras ENG/EFP pode ser convertida 
de sua configuração portátil para uma câmera de 
estúdio completa. 

IV. As lentes “olho de peixe” são de alcance focal fixo, 
usadas em câmeras portáteis.  

 
São falsas as alternativas: 

 
A) III 
B) II e IV 
C) I e III 
D) I, II e IV 
E) I e IV 
  

41. Acerca da produção para a Televisão, marque a 
alternativa incorreta: 

 

A) O produtor é responsável por parte dos recursos 
materiais e do conteúdo do telejornal. 

B) Para entrevistas, é melhor a produção procurar 
especialistas nas universidades ou entidades oficiais 
para haver maior credibilidade. 

C) A prestação de serviços pode ser considerada 
reportagem de menor importância. 

D) Se a sonora for muita longa, o entrevistado deve ser 
identificado mais de uma vez pelos caracteres.  

E) O material de arquivo usado para cobrir reportagens 
ou notas cobertas é preparado pelo produtor. 

  
42. Os microfones usados na TV são classificados em: 
 

A) Direcionais, verticais e boom. 
B) Direcionais, lapela e boom. 
C) Verticais, horizontais e lapela. 
D) Boom, lapela e horizontais. 
E) Verticais, horizontais e boom. 
  
43. A forma mais complexa e mais completa de 

apresentação da notícia na televisão. Possui texto, 
imagens, presença do apresentador, do repórter e de 
entrevistados, além disso, normalmente é mais longa. 
Essas características se referem a que forma de 
notícia na televisão: 

 
A) Nota coberta 
B) Boletim (stand-up) 
C) Reportagem 
D) Sonora 
E) Pé  
  
44. Cada veículo de comunicação tem o seu vocabulário 

específico. Em relação ao vocabulário em 
Telejornalismo, marque a opção INCORRETA: 

 
A) Analógico é o sistema usado para mostrar 

informação/imagem. 
B) Barriga é a notícia falsa que vai ao ar antes de ser 

apurada. 
C) Briefing é o resumo informativo a respeito de um 

determinado assunto da pauta que serve para 
atualizar as informações jornalísticas. 

D) Deadline é o prazo final estabelecido pelo editor para 
entrega de matérias concluídas. 

E) Caco é o movimento rápido realizado com a câmera 
aberta. 
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45. As entrevistas noticiosas têm como eixo a informação. 
Existem três tipos: estrita, informação em 
profundidade e de declarações.  Para realizar 
entrevistas, é necessário seguir alguns 
procedimentos.  Acerca do assunto, marque a opção 
INCORRETA: 

 

A) Ao longo da entrevista, deve-se evitar repetir o nome 
do entrevistado várias vezes. 

B) Deve-se buscar documentação para realizar a 
entrevista. 

C) Não perder tempo com declarações óbvias. 
D) Não monopolizar o microfone. 
E) Observar os ciclos de respiração do convidado para 

introduzir a pergunta seguinte e, entre pergunta e 
resposta, esperar cinco segundo para que o ouvinte 
se situe novamente. 

  
46. Em relação ao funcionamento do rádio, analise as 

questões a seguir: 
 

I. O funcionamento do rádio é baseado nas ondas 
hertzianas, que são, particularmente, radiações 
eletromagnéticas da mesma natureza dos raios da luz. 

II. A transmissão dos sons pelo rádio se efetua 
transformando os próprios sons em ondas 
eletromagnéticas e enviando, depois, essas ondas 
pelo espaço. 

III. Os programas que devem ser transmitidos são 
executados nas estações transmissoras, em locais 
adequados, chamados auditórios. 

IV. O microfone é um aparelho que transforma os sons, 
ou melhor, as variações de intensidade sonora (ou 
seja, os diversos tons de voz, os sons de vários 
instrumentos etc.) em variações de corrente elétrica. 

 
São verdadeiras as alternativas: 
 
A) I  
B) II 
C) I e II 
D) I, II e III 
E) I, II, III e IV 
 

47. De acordo com Heródoto Barbeiro (2002), o chefe de 
reportagem na televisão é o responsável pela: 
 

A) Linha editorial da emissora. 
B) Diretamente pelo telejornal. 
C) Pela organização do fluxo das matérias geradas pelas 

sucursais ou afiliadas. 
D) Seleção das reportagens que vão ao ar. 
E) Distribuição das pautas e acompanhamento da 

execução das reportagens. 

48. São princípios gerais de peças publicitárias no rádio, 
EXCETO: 

 
A) Lei da repetição 
B) Lei da associação 
C) Ritmo 
D) Acorde 
E) Argumentação  
  
49. Acerca dos tipos de mensagens de propaganda no 

rádio, assinale a opção INCORRETA: 
 
A) Spot é a mensagem lida por várias vozes, com ou sem 

fundo musical. Geralmente, é um apelo de vendas 
indireto, simples e objetivo. 

B) Mensagem dialogada é a peça publicitária em que 
duas ou mais pessoas conversam sobre as vantagens 
e benefícios de um determinado produto ou serviço, 
suas razões de compra e seus apelos de venda. 

C) Jingle é a combinação harmoniosa de música e letra 
em uma mensagem comercial que se assemelha a 
uma pequena canção. 

D) Mensagem dramatizada é uma ou mais vozes 
representando personagens reais ou  fictícios. 

E) Mensagem com efeitos sonoros é o texto, diálogo ou 
dramatização aliado a efeitos musicais, ruídos ou 
qualquer outra forma de representação sonora. 

  
50. Em relação à videorreportagem, analise as 

alternativas a seguir: 
 

I. A videorreportagem caracteriza-se na capacidade de o 
repórter produzir sozinho uma reportagem para 
televisão. Ele acumula a função de editor de texto e 
reportagem, além de repórter e cinegrafista. 

II. Os “insetos”, comuns em televisões locais de pouco 
recurso dos Estados Unidos, são repórteres que 
utilizam a câmera como extensão de seu próprio corpo 
na videorreportagem. Esse repórter dirige o seu 
próprio trabalho do começo ao fim. 

III. Na videorreportagem há maior transmissão de 
emoção, visto que só aparecem pessoas que 
participam do acontecimento.  

IV. O jornalista, na videorreportagem, deve utilizar o 
microfone na mão direita durante as entrevistas. 

 
São verdadeiros os itens: 
 

A) I e II 
B) II e III 
C) I e III 
D) I, III e IV 
E) II, III e IV 
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51. Em relação aos princípios gerais do Código de Ética 
da Radiodifusão Brasileira, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 

A) Destina-se a radiodifusão ao entretenimento e à 
informação do público em geral, assim como à 
prestação de serviços culturais e educacionais. 

B) Os programas transmitidos não advogarão 
discriminação de raças, credos e religiões, assim 
como o de qualquer grupo humano sobre o outro. 

C) A radiodifusão defenderá a forma democrática de 
governo e, especialmente, a liberdade de imprensa e 
de expressão do pensamento. Defenderá, igualmente, 
a unidade política do Brasil, a aproximação e 
convivência pacífica com a comunidade internacional 
e os princípios da boa educação moral e cívica. 

D) Somente o regime da livre iniciativa e concorrência, 
sustentado pela publicidade comercial, pode fornecer 
as condições de liberdade e independência 
necessárias ao florescimento dos órgãos de opinião e, 
consequentemente, da radiodifusão. A radiodifusão 
estatal é aceita na medida em que seja 
exclusivamente cultural, educativa ou didática, sem 
publicidade comercial. 

E) Compete especialmente aos radiodifusores prestigiar 
e envidar todos os esforços para a manutenção da 
unidade da Associação Brasileira de Emissoras de 
Rádio e Televisão (ABERT) como órgão nacional 
representante da classe, assim como das entidades 
estaduais ou regionais e sindicatos de classe. 

 
52. Todas as siglas se referem a formatos de gravação 

em vídeo e sistemas de televisão em cores em: 
 

A) WAV, MP3, NTSC e VHS. 
B) PDF, JPEG, WAV e PAL-M. 
C) Betacam, MiniDV, JPEG e PDF. 
D) NTSC, MiniDV, DVCam e PDF. 
E) DVCam, Betacam, NTSC e PAL-M. 
 
53. O refletor para iluminação de alta capacidade, que 

utiliza lâmpada de gás de mercúrio e fornece uma 
temperatura de cor semelhante à luz do dia, tem o 
nome de: 
 

A) Softlight. 
B) Floodlight. 
C) HMI. 
D) Sun Gun. 
E) Mini-brut. 
  
 

54. Em relação ao funcionamento da televisão, marque a 
alternativa correta: 

 

A) O “teaser’, no telejornalismo, significa anúncio 
publicitário inserido no decorrer do telejornal, fora dos 
intervalos comerciais.  

B) O termo “stand up” é utilizado nos telejornais para 
indicar o tempo de espera para que o repórter entre 
“ao vivo” no programa.  

C) A sigla DVD significa Digital Video Disc.  
D) Nos telejornais, “nota pé” significa uma notícia curta 

lida pelo apresentador ou pelo repórter, em pé, no 
estúdio ou em externa.  

E) As partes que dividem um telejornal ou programa de 
TV e que ficam entre os intervalos comerciais têm o 
nome de escaladas.  

 

55. Sobre a programação para o rádio e televisão, analise 
as alternativas a seguir: 

I. A responsabilidade das emissoras que transmitem os 
programas não exclui a dos pais ou responsáveis, aos 
quais cabe o dever de impedir, a seu juízo, que os 
menores tenham acesso a programas inadequados, 
tendo em vista os limites etários prévia e 
obrigatoriamente anunciados para orientação do 
público. 

II. Nos programas infantis, produzidos sob rigorosa 
supervisão das emissoras, serão preservadas a 
integridade da família e sua hierarquia, bem como 
exaltados os bons sentimentos e propósitos, o 
respeito à Lei e às autoridades legalmente 
constituídas, o amor à pátria, ao próximo, à natureza e 
aos animais. 

III. São livres para exibição em qualquer horário, os 
programas ou filmes que não contenham cenas 
realistas de violência, agressões que resultem em 
dilaceração ou mutilação de partes do corpo humano, 
tiros a queima roupa, facadas, pauladas ou outras 
formas e meios de agressão violenta com objetos 
contundentes, assim como cenas sanguinolentas 
resultantes de crime ou acidente. não tratem de forma 
explícita temas sobre estupro, sedução, seqüestro, 
prostituição e rufianismo. 

IV. Poderão ser exibidos, a partir de 21 h, os programas 
ou filmes que não contenham apologia ou apresentem 
favoravelmente o uso e ingestão do fumo ou do álcool. 

 

São verdadeiros os itens: 
 

A) I e II 
B) II e III 
C) I e IV 
D) II, III e IV 
E) I, II e III 
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56. De acordo com o Código de Ética da Radiodifusão 
Brasileira, poderão ser exibidos, a partir das 21 h, os 
programas ou filmes, EXCETO: 

 
A) Que não apresentem sexo explícito nem exibam, em 

"close", as partes e órgãos sexuais exteriores 
humanos. 

B) Que versem sobre temas adultos ou sensíveis, 
observadas as restrições ao uso da linguagem dos 
itens interiores e as restrições quanto à apologia do 
homossexualismo, da prostituição e do 
comportamento criminoso ou anti-social. Poderão ser 
empregadas palavras vulgares, mas de uso corrente, 
vedada as de baixo calão. 

C) Que apresentem cenas de violência, sem 
perversidade, mas que não as deixem impunes ou que 
lhe façam apologia. 

D) Que apresentem nu lateral ou dorsal, desde que 
focalizado à distância, ou desfocados, ou com 
tratamento de imagens que roube a definição exata 
dos corpos, sem mostrar os órgãos e partes sexuais 
humanos. 

E) Que não contenham apologia ou apresentem 
favoravelmente o uso e a ingestão do fumo e do 
álcool. 

 
57. O Código de Ética da Radiodifusão estabelece 

horários definidos para a veiculação de determinados 
assuntos. Poderão ser exibidos após as 23 horas os 
programas e filmes, EXCETO: 
 

A) Que apresentem violência, desde que respeitadas as 
restrições do horário anterior. 

B) Que não apresentem sexo explícito nem exibam, em 
"close", as partes e órgãos sexuais exteriores 
humanos. 

C) Que utilizem palavras chulas ou vulgares desde que 
necessárias e inseridas no contexto da dramaturgia. 

D) Que abordem seus temas sem apologia da droga, da 
prostituição e de comportamentos criminosos. 

E) Que insinuem a conjunção sexual sem exposição do 
ato ou dos corpos, sem beijos lascivos ou erotismo 
considerado vulgar. 

 
58. O Código de Ética da Radiodifusão Brasileira foi 

lançado em: 
 

A) 1990 
B) 1991 
C) 1992 
D) 1993 
E) 1994 

59. São orientações básicas para Rádio e TV, EXCETO: 
 
A) Não usar gírias. 
B) Não usar palavras muito técnicas. 
C) Não intercalar frases. 
D) Não usar a forma direta. 
E) Não fazer texto rimado. 

 
60. Em relação ao Código de Ética da Radiodifusão 

Brasileira, analise as alternativas a seguir: 
 
I. Reconhecendo a publicidade como condição básica 

para a existência de uma Radiodifusão livre e 
independente, as emissoras diligenciarão no sentido 
de que os comerciais sejam colocados no ar em sua 
integridade e nos horários constantes das 
autorizações.   

II. As emissoras só transmitirão notícias provenientes de 
fontes fidedignas, sendo por elas responsáveis. As 
emissoras observarão o seguinte critério em seus 
noticiários.  

III. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e 
Televisão (ABERT) terá uma Comissão de Ética 
formada por 10 membros escolhidos e pertencentes à 
diretoria, cujo mandato será coincidente com seus 
mandatos na diretoria, com as seguintes funções.  

IV. A responsabilidade das emissoras que transmitem os 
programas não exclui a dos pais ou responsáveis, aos 
quais cabe o dever de impedir, a seu juízo, que os 
menores tenham acesso a programas inadequados, 
tendo em vista os limites etários prévia e 
obrigatoriamente anunciados para orientação do 
público.  

 
São verdadeiros os itens: 

 
A) I e II 
B) II e III 
C) I e IV 
D) II e IV 
E) I, III e IV 
 
 

 





