
ConCurso PúbliCo

016. Prova objetiva

Jornalista

� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.

�	Confira	seus	dados	impressos	na	capa	deste	caderno	e	na	folha	de	respostas.

�	Quando	for	permitido	abrir	o	caderno,	verifique	se	está	completo	ou	se	apresenta	 imperfeições.	Caso	haja	algum	
problema,	informe	ao	fiscal	da	sala.

�	Leia	cuidadosamente	todas	as	questões	e	escolha	a	resposta	que	você	considera	correta.

�	Marque,	na	folha	de	respostas,	com	caneta	de	tinta	azul	ou	preta,	a	letra	correspondente	à	alternativa	que	você	escolheu.

�	A	duração	da	prova	é	de	3	horas	e	30	minutos,	já	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	da	folha	de	respostas.

�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridos	75%	do	tempo	de	duração	da	prova.

�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	a	folha	de	respostas	e	este	caderno,	podendo	levar	apenas	o	rascunho	de	gabarito,	
localizado	em	sua	carteira,	para	futura	conferência.

�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

aguarde a ordem do fisCal Para abrir este Caderno de questões.

05.07.2015

Nome	do	candidato

Prédio Sala Carteira Inscrição
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ConheCimentos Gerais

Língua Portuguesa

Leia a tira para responder às questões de números 01 e 02.

(André Dahmer, Malvados. Disponível em http://www.mbalvados.com.br. 
Acesso em 24.04.2015)

01. É correto concluir, a partir da leitura da tira, que o autor 
faz uma crítica ao que ele considera ser uma caracterís-
tica dos

(A) humanos: trabalharem em conjunto com vistas a um 
objetivo comum, que beneficie a todos os membros 
do grupo.

(B) pássaros: agirem de modo muito parecido com as 
ações humanas no que diz respeito ao bem-estar do 
grupo.

(C) humanos: em vez de se ajudarem, tendo em vista o 
bem comum de todo o grupo, comportam-se como 
os pássaros.

(D) pássaros: não serem capazes de imitar as ações 
dos homens, já que estes são exemplares quanto ao  
trabalho em grupo.

(E) humanos: atuarem de modo individualista, não se 
organizando para trabalhar em grupo, em busca de 
um bem comum.

02. O termo destacado na fala do primeiro quadrinho – Eles 
se ajudam e se revezam para alcançar um bem comum. – 
expressa

(A) condição.

(B) proporção.

(C) concessão.

(D) finalidade.

(E) conformidade.

Leia o texto para responder às questões de números 03 a 10.

Viva a subversão

Uma das melhores facetas da internet é que ela é sub-
versiva. Desde que a rede surgiu e se disseminou, ficou mui-
to mais difícil para governos controlarem o que as pessoas 
leem, as ideias a que se expõem e mesmo o que fazem em 
ambiente virtual, onde as fronteiras entre Estados pratica-
mente inexistem. De um modo geral, apesar de algumas ex-
periências de censura digital bem-sucedida, como a chinesa, 
o planeta se tornou um lugar mais livre com a internet.

É claro que “livre” não é sinônimo de “bom”. Bastante 
gente usa o amplo acesso à informação que a rede propor-
ciona para o mal, como o prova, por exemplo, o crescente 
número de fraudes eletrônicas. De todo modo, como é sem-
pre uma minoria da população que comete crimes, dá para 
afirmar que o saldo da internet é amplamente positivo.

Nesse contexto, é lamentável constatar que legisladores 
ainda não tenham entendido o que é a rede e, inadvertida-
mente, insistam em tentar regulá-la de maneira que não é de-
sejável nem factível. A mais recente iniciativa com essas ca-
racterísticas está no projeto de lei que cria apostas esportivas 
on-line. Ao que consta, há previsão de multa de até R$ 200 mil 
a brasileiros que apostarem em sites no exterior.

Em primeiro lugar, é duvidoso que essa pretensão seja 
legal. Até prova em contrário, o cidadão que acessa uma pá-
gina no estrangeiro e estabelece uma relação comercial com 
o site está atuando fora da jurisdição do Brasil. As regras que 
valem são as do país onde a página está hospedada.

Essa transnacionalidade, que, se não apaga as fronteiras, 
as esmaece, é uma das principais características a tornar a 
internet uma promotora da liberdade. Ela detona o, digamos, 
monopólio natural que o Estado exercia sobre seus cidadãos. 
Ainda que fosse possível eliminar isso – os EUA, embora te-
nham tentado, não conseguiram impedir o jogo on-line –, eu 
não recomendaria.

(Hélio Schwartsman. Folha de S.Paulo, 14.03.2015. Adaptado)

03. De acordo com a opinião do autor, expressa nos dois pri-
meiros parágrafos do texto, a internet tem sido uma im-
portante ferramenta de comunicação na medida em que

(A) tem seu conteúdo livremente disseminado, visto não 
haver meios de os governos controlarem o que as 
pessoas fazem em ambiente virtual.

(B) tornou o mundo mais livre, pois, com algumas exce-
ções, os governos não podem controlar totalmente 
os conteúdos disseminados no ambiente virtual.

(C) tornou o mundo mais seguro, já que os governos 
conseguem ter controle absoluto sobre as informa-
ções que são disponibilizadas em ambiente virtual.

(D) é um ambiente livre, pois, apesar de algumas experi-
ências de censura digital bem-sucedida, os governos 
desistiram de ter controle sobre seu conteúdo.

(E) proporciona segurança para os usuários, já que são 
muito raros os relatos sobre fraudes eletrônicas pra-
ticadas em ambiente virtual.
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Releia o último parágrafo do texto para responder às ques-
tões de números 08 e 09.

Essa transnacionalidade, que, se não apaga as frontei-
ras, as esmaece, é uma das principais características a tor-
nar a internet uma promotora da liberdade. Ela detona o, 
digamos, monopólio natural que o Estado exercia sobre seus 
cidadãos. Ainda que fosse possível eliminar isso – os EUA,  
embora tenham tentado, não conseguiram impedir o jogo  
on-line –, eu não recomendaria.

08. Os termos esmaece e promotora, em destaque no tre-
cho, têm sentidos equivalentes aos de, respectivamente,

(A) enfraquece e fomentadora.

(B) desfaz e perpetradora.

(C) consolida e instigadora.

(D) atenua e reveladora.

(E) estabiliza e geradora.

09. Considere a seguinte passagem do trecho.

Ainda que fosse possível eliminar isso [...], eu não reco-
mendaria.

Sem que haja alteração do sentido original, a passagem 
apresenta sua reescrita correta, de acordo com a norma-
-padrão da língua portuguesa, em:

(A) Contanto que fosse possível eliminar isso [...], eu 
não recomendaria.

(B) Uma vez que fosse possível eliminar isso [...], eu não 
recomendaria.

(C) Mesmo que fosse possível eliminar isso [...], eu não 
recomendaria.

(D) A fim de que fosse possível eliminar isso [...], eu não 
recomendaria.

(E) Desde que fosse possível eliminar isso [...], eu não 
recomendaria.

10. Considere o seguinte trecho do texto.

Bastante gente usa o amplo acesso à informação que a 
rede proporciona...

A rescrita do trecho está correta, quanto ao emprego do 
acento indicativo de crase, de acordo com a norma-pa-
drão da língua portuguesa, em:

(A) Bastante gente usa o amplo acesso à todo tipo de 
informações pessoais...

(B) Bastante gente usa o amplo acesso à quase tudo 
que é disponibilizado na rede...

(C) Bastante gente usa o amplo acesso à dados disponi-
bilizados nas redes sociais...

(D) Bastante gente usa o amplo acesso à vasta quanti-
dade de conteúdos acessíveis...

(E) Bastante gente usa o amplo acesso à alguns sites 
para manipular informações...

04. Conforme o autor, a iniciativa dos legisladores quanto às 
apostas esportivas on-line em sites no exterior, em mais 
uma tentativa de regular o uso da internet no Brasil, é

(A) acertada, porque, apesar de se tratar de um tema 
polêmico, é perfeitamente realizável.

(B) difícil de ser realizada, mesmo se tratando de um 
tema que não envolve polêmicas.

(C) coerente, já que essa relação comercial deve ser  
regulada pela legislação brasileira.

(D) imprudente, pois poderia prejudicar a relação comer-
cial entre o Brasil e o país de origem do site.

(E) equivocada, pois as regras do país de origem do site 
é que regulam a relação comercial.

05. De acordo com a opinião do autor, a transnacionalidade é 
uma característica que faz da internet uma promotora de 
liberdade, e está relacionada ao fato de a rede

(A) ser regulada em comum acordo entre os Estados.

(B) estar acima da noção de fronteiras entre os Estados.

(C) ter sites operando sem a interferência de legislações 
locais.

(D) respeitar a noção de monopólio que o Estado exerce 
sobre seus cidadãos.

(E) não permitir que os jogos on-line ultrapassassem as 
fronteiras entre os Estados.

06. Releia o trecho do último parágrafo do texto.

Ainda que fosse possível eliminar isso – os EUA, embora 
tenham tentado, não conseguiram impedir o jogo on-line –, 
eu não recomendaria.

O termo isso, em destaque, retoma a seguinte ideia:

(A) a característica da transnacionalidade da internet.

(B) o controle do Estado sobre sites de jogos on-line.

(C) as fronteiras legalmente estabelecidas entre os Es-
tados.

(D) o direito dos Estados de regulamentar sites de outros 
países.

(E) o monopólio exercido pelos Estados sobre seus ci-
dadãos.

07. Considere o seguinte trecho do texto.

Nesse contexto, é lamentável constatar que legisla-
dores ainda não tenham entendido o que é a rede e,  
inadvertidamente, insistam em tentar regulá-la...

O termo em destaque no trecho expressa circunstância de

(A) afirmação, podendo ser substituído por realmente.

(B) dúvida, podendo ser substituído por possivelmente.

(C) modo, podendo ser substituído por desavisadamente.

(D) tempo, podendo ser substituído por impreterivelmente.

(E) intensidade, podendo ser substituído por demasia-
damente.
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Leia a tira para responder às questões de números 11 e 12.

(Quino, Toda Mafalda: Martins Fontes, 2010)

11. A fala do segundo quadrinho da tira permanece correta, 
após o acréscimo de vírgula(s), de acordo com a norma-
-padrão da língua portuguesa, em:

(A) Vamos ver: na semana que, vem vou comprar duas 
revistinhas novas.

(B) Vamos ver: na semana que vem, vou comprar duas 
revistinhas novas.

(C) Vamos ver: na semana que vem vou, comprar duas 
revistinhas novas.

(D) Vamos ver: na semana que vem vou comprar, duas 
revistinhas novas.

(E) Vamos ver: na, semana que vem vou comprar duas, 
revistinhas novas.

12. Considere as seguintes falas da tira.

... vou comprar duas revistinhas novas. / ... será que 
vou comprá-las…

Nas falas, observa-se o uso correto do pronome substi-
tuindo a expressão “duas revistinhas”. Assinale a alter-
nativa em que o pronome que substitui a expressão em 
destaque no primeiro segmento de frase também está 
corretamente empregado, de acordo com a norma-pa-
drão da língua portuguesa.

(A) Bastante gente usa o amplo acesso... / Bastante 
gente usa-no...

(B) ... uma minoria da população que comete crimes... / 
... uma minoria da população que comete-nos...

(C) ... projeto de lei que cria apostas esportivas  
on-line... / ... projeto de lei que lhes cria...

(D) ... o cidadão que acessa uma página... / ... o cida-
dão que lhe acessa...

(E) ... se não apaga as fronteiras... / ... se não as  
apaga...

13. Assinale a alternativa em que a forma verbal destacada 
está empregada de acordo com a norma-padrão da lín-
gua portuguesa.

(A) Para que fossem mais organizadas, seria importante 
que as pessoas mantessem um planejamento míni-
mo de suas atividades.

(B) Se dispôssemos de mais tempo, certamente cul-
tivaríamos melhor o habito da leitura, fazendo dele 
uma atividade prazerosa.

(C) Poderia ser muito construtivo para o seu futuro que 
o homem retesse consigo objetos com significados 
importantes para a sua vida.

(D) E se, quando fazemos a escolha errada, a vida nos 
reposse a chance de poder rever a nossa escolha?

(E) Seria realmente muito gratificante se os caprichos do 
destino sempre interviessem a nosso favor, reali-
zando nossos desejos.

14. Leia o texto para responder à questão.

Meu pai nunca entendeu que eu e minha irmã não tí-
nhamos a mesma idade que ele. Isso não se restringia 
           nós nem mudou com o tempo: até hoje ele conversa 
com uma criança de três anos de igual para igual, o que 
faz com que elas o adorem, como se o tom as promoves-
se a outro patamar. Quando você é filho, no entanto, a 
coisa é um pouco mais complicada.

(Antonio Prata. Disponível em http://blogdoantonioprata.blogspot.com.br. 
Acesso em 24.04.2015. Adaptado)

Considerando-se a regência do verbo restringir, em des-
taque, a lacuna do trecho deve ser preenchida, de acordo 
com a norma-padrão da língua portuguesa, com

(A) a

(B) de

(C) em

(D) por

(E) com
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18. Quanto à inviolabilidade, prevista, expressamente, na  
Lei Orgânica do Município de Itatiba, é correto afirmar 
que os Vereadores

(A) não possuem inviolabilidade parlamentar, que  
somente é conferida aos Deputados e Senadores.

(B) são protegidos pela imunidade contra todo e  
qualquer tipo de processo civil e criminal durante o 
mandato.

(C) não podem ser processados, civil e criminalmente, 
sem a licença da Câmara Municipal.

(D) são protegidos pela imunidade parlamentar onde  
estiverem, garantindo-lhes o pleno exercício das  
funções legislativas.

(E) são invioláveis no exercício do mandato e na  
circunscrição do Município, por suas opiniões, pala-
vras e votos.

19. É uma das hipóteses de perda de mandato do Vereador, 
prevista na Lei Orgânica do Município de Itatiba:

(A) cassação dos direitos políticos.

(B) faltar, em cada Sessão Legislativa, à quinta parte 
das sessões ordinárias da Casa.

(C) condenação criminal por decisão recorrível de  
primeira instância.

(D) residir fora do Município.

(E) decisão político-administrativa do Presidente da  
Câmara.

20. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Itatiba,  
a respeito das sessões ordinárias e extraordinárias da 
Câmara, é correto afirmar que

(A) as sessões da Câmara serão públicas, salvo deli-
beração em contrário tomada pela maioria de dois 
terços de seus membros, quando requeridas pelo 
Prefeito.

(B) independentemente de convocação, a Sessão  
Legislativa anual desenvolve-se de 1o de fevereiro a 
15 de dezembro.

(C) as sessões só poderão ser abertas com a presença 
de, pelo menos, um terço dos membros da Câmara.

(D) a convocação extraordinária da Câmara, durante  
o período de recesso, far-se-á, dentre outras hipó-
teses, por qualquer Vereador, quando entender ne-
cessária.

(E) a convocação da sessão extraordinária será feita 
mediante ofício ao Presidente da Câmara, para que 
a reunião ocorra, no mínimo, dentro de cinco dias.

15. Assinale a alternativa correta quanto à concordância das 
palavras, de acordo com a norma-padrão da língua por-
tuguesa.

(A) O comportamento de alguns adultos faz com que 
eles sejam adorado pelas crianças.

(B) É natural que as crianças se afeiçoem a adultos que 
as trata com simplicidade.

(C) Um adolescente pode demorar a amadurecer devido 
à superproteção a que seus pais o submete.

(D) Na maioria dos casos, os pais tratam apenas os pró-
prios filhos como eternas crianças.

(E) Alheio ao que eles próprios pensam, alguns pais 
sempre verão os filhos como crianças.

LegisLação

16. Conforme dispõe, expressamente, o Regimento Interno  
da Câmara Municipal de Itatiba, na sede da Câmara  
só haverá atividade específica de suas funções institucio-
nais, permitidos, excepcionalmente, a juízo do Presidente, 
mediante prévio e expresso compromisso de responsabili-
dade do interessado, os seguintes atos:

(A) cívico, partidário, educacional, cultural ou outro de 
manifesto interesse público.

(B) civil, militar, apartidário e outro que não prejudique os 
trabalhos legislativos.

(C) profissional, popular, da sociedade civil e outro de 
interesse coletivo.

(D) cívico, coletivo, cultural, apartidário e outro de inte-
resse social.

(E) político, jornalístico, civil e outro legitimamente popular.

17. Segundo o Regimento Interno da Câmara Municipal  
de Itatiba, a proposição com que o Vereador sugere a 
manifestação da Câmara sobre determinado assunto, 
denomina-se

(A) deliberação.

(B) protesto.

(C) moção.

(D) voto parlamentar.

(E) ato legislativo.



7 CTAT1401/016-Jornalista

23. A Câmara dos Deputados concluiu nesta quinta (22 de 
abril) a votação do projeto que regulamenta a contrata-
ção de mão de obra terceirizada. Hoje o trabalho tercei-
rizado é regido por uma súmula do Tribunal Superior do 
Trabalho. O projeto segue agora para o Senado.

(G1, 23.04.15. Disponível em: <http://goo.gl/l4WQCM>. Adaptado)

Um dos principais pontos da lei aprovada pela Câmara 
é a

(A) manutenção da restrição da terceirização às ativida-
des-meio da empresa, sem permitir a terceirização 
das atividades-fim.

(B) revogação da Consolidação das Leis do Trabalho, 
considerada ultrapassada em relação ao mercado 
de trabalho contemporâneo.

(C) liberação da terceirização para o serviço público, 
mediante licitação entre as empresas interessadas 
na prestação do serviço.

(D) desresponsabilização da empresa contratante em 
relação ao pagamento de direitos previdenciários e 
trabalhistas.

(E) regulamentação da contratação de trabalhadores ter-
ceirizados em todas as atividades de uma empresa.

24. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e o de 
Cuba, Raúl Castro, realizaram neste sábado (11 de abril) 
um encontro histórico durante a Cúpula das Américas, na 
Cidade do Panamá.

(G1, 11.04.15. Disponível em: <http://goo.gl/auDWhB>. Adaptado)

Tratou-se de um encontro “histórico”, pois

(A) foi o primeiro entre os presidentes dos dois países 
em mais de cinquenta anos.

(B) Obama anunciou o fim do bloqueio econômico dos 
EUA a Cuba.

(C) os EUA retiraram oficialmente Cuba da lista de paí-
ses terroristas.

(D) Raúl Castro se comprometeu a realizar a abertura 
econômica de Cuba.

(E) Cuba declarou apoio à política externa dos EUA 
para a América Latina.

25. Preso desde 2004 em Jacarta, capital da Indonésia, e 
condenado à pena de morte em 2005, o brasileiro Ro-
drigo Gularte, de 42 anos, foi fuzilado hoje (28 de abril). 
Além de Gularte, sete estrangeiros e um indonésio esta-
vam na lista de executados.

(EBC, 28.04.15. Disponível em: <http://goo.gl/nzF8rt>. Adaptado)

O brasileiro executado foi condenado à morte por

(A) assassinato.

(B) tráfico de drogas.

(C) sequestro.

(D) estupro.

(E) contrabando de armas.

atuaLidades

21. Mais de 30 horas após o terremoto de magnitude 7,8 
ter atingido o país, na manhã de sábado (25 de abril), 
o n úmero oficial de mortos não parava de crescer. Auto-
ridades de todos os países afetados pelos tremores indi-
cavam que mais de 2 500 pessoas haviam morrido.

(UOL, 26.04.15. Disponível em: <http://goo.gl/QOVNK9>. Adaptado)

O vulcão Calbuco voltou a entrar em erupção nes ta  
quinta-feira (23 de abril), a segunda vez em poucas  
horas, mantendo o alerta vermelho decretado na região 
pelas autoridades do país. A inesperada erupção do 
Calbuco, 43 anos depois da última atividade registrada, 
r epresenta uma “alta ameaça para a população”, motivo 
pelo qual as autoridades decretaram alerta vermelho nas 
localidades próximas.

(UOL, 23.04.15. Disponível em: <http://goo.gl/sDmxzf>. Adaptado)

Os dois países mais duramente atingidos pelo terremoto 
e pela erupção do vulcão, citados nas notícias, são, res-
pectivamente,

(A) Paquistão e Argentina.

(B) China e Bolívia.

(C) Japão e Equador.

(D) Nepal e Chile.

(E) Índia e Peru.

22. Um barco com cerca de 300 imigrantes afundou nes-
ta segunda-feira (20 de abril) no Mar Mediterrâneo. O 
acidente ocorre dois dias depois de uma embarcação 
com cerca 900 pessoas naufragar no Canal da Sicília, 
na Itália, tornando-se a maior tragédia da região, com  
700 mortos. De acordo com fontes locais, as operações 
de resgate estão em andamento entre a Líbia e a Itália. 
Até o momento, 57 pessoas foram retiradas do mar com 
vida. Mais cedo, uma outra embarcação com 80 imigran-
tes vindos do oeste da Turquia afundou no mar Egeu, 
perto de Rodes, na Grécia.

(UOL, 20.04.15. Disponível em: <http://goo.gl/42UtPL>. Adaptado)

O plano de ação com 10 medidas para fazer frente às tra-
gédias no Mediterrâneo, elaborado pela União Europeia, 
prevê, entre outros pontos,

(A) o acolhimento das crianças resgatadas, estenden-
do às mães o direito à permanência na Europa, e o 
r egresso forçado dos homens adultos.

(B) o bloqueio comercial das economias dos países afri-
canos de origem dos imigrantes e a deportação dos 
imigrantes clandestinos que vivem na Europa.

(C) a destruição dos barcos utilizados pelos contraban-
distas e a investigação dos mecanismos de funcio-
namento do tráfico de pessoas.

(D) o reconhecimento da necessidade de mão de obra 
imigrante na Europa e o acordo para normatização 
da imigração com os países africanos.

(E) o bloqueio marítimo do Mediterrâneo para evitar a 
chegada de novos imigrantes e a restrição de direi-
tos dos imigrantes já instalados na Europa.
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29. Materiais de divulgação frequentemente são elabora-
dos por meio do MS-PowerPoint 2010, em sua confi-
guração padrão. Organizar e acompanhar as modifi-
cações elaboradas em apresentações diferentes fica 
mais fácil ao utilizar o recurso de Comparação, dispo-
nível no aplicativo.

O nome da guia do MS-PowerPoint 2010 que contém o 
ícone Comparar, dentro do grupo Comparar, é

(A) Página Inicial.

(B) Transições.

(C) Revisão.

(D) Apresentação.

(E) Exibição.

30. Assinale a alternativa que contém o ícone do MS-Outlook 
2010, em sua configuração padrão, utilizado para ane-
xar arquivos a um e-mail que está sendo elaborado para 
envio.

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

noções de informática

26. Um usuário, por meio do MS-Windows 7, em sua confi-
guração padrão, utiliza o aplicativo acessório WordPad, 
para edição de texto. A extensão padrão para arquivos 
gerados pelo WordPad é:

(A) .xls

(B) .doc

(C) .txt

(D) .docx

(E) .rtf

27. Há um recurso muito útil para se trabalhar com texto em 
colunas, que permite quebrar linhas por meio da separa-
ção das sílabas das palavras, a fim de proporcionar um 
espaço mais uniforme entre as palavras.

Assinale a alternativa que contém o nome do recurso 
descrito, presente no MS-Word 2010, em sua configura-
ção padrão.

(A) Quebra de seção.

(B) Quebra de página.

(C) Justificar.

(D) Hifenização.

(E) Colunas.

28. Observe a imagem a seguir, que apresenta parte de uma 
planilha com milhares de linhas preenchidas por meio do 
MS-Excel 2010, em sua configuração padrão.

A coluna A contém o nome original das pessoas, que 
foram digitados manualmente. A coluna B contém uma 
fórmula aplicada sobre a coluna A, para padronizar os 
nomes digitados, de modo que todos apareçam em letras 
maiúsculas.

Assinale a alternativa que, conforme o enunciado, con-
tém a fórmula usada na célula B2 para padronizar o con-
teúdo da célula A2.

(A) =CONCATENAR(A2)

(B) =MAIÚSCULA(A2)

(C) =MINÚSCULA(A2)

(D) =PRI.MAIÚSCULA(A2)

(E) =ARRUMAR(A2)
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34. O editor-chefe da revista americana Wired, Chris  
Anderson, afirmou, em 2007, que todas as empresas 
que quiserem sobreviver precisarão entender a nova 
lógica econômica forjada pela internet. De um mundo de 
produção em massa e busca de maximização do alcan-
ce dos produtos, passamos a viver a era dos nichos, da 
fragmentação do consumo e da produção. Para o autor 
da obra A cauda longa (The long tail) – do mercado de 
massa para o mercado de nicho, os empresários de to-
dos os setores devem pautar suas decisões tendo como 
cenário a

(Exame.com, 05.11.2007. Adaptado)

(A) segmentação de mercado.

(B) globalização da comunicação.

(C) concentração do capital.

(D) seleção de prioridades de investimento.

(E) definição geográfica das atividades.

35. Segundo o jornal Valor Econômico (17.04.2015), a comis-
são nomeada pelo ministro das Comunicações, Ricardo 
Berzoini, para definir a escolha do sinal digital a ser dis-
tribuído a 14 milhões de proprietários de TV analógica do 
Bolsa Família, tem dois segmentos que divergem sobre 
as características técnicas do que deve ser escolhido. As 
TVs comerciais preferem uma solução tecnológica para 
comunicação local, e as TVs públicas querem receptores 
que possibilitem acesso pleno à internet pelo controle re-
moto. O ministro afirma que “os testes mostram que as 
pessoas que usaram essa caixinha (tecnologia do pro-
jeto piloto 4D) tiveram acesso mais rápido a emprego e 
saúde, além de economizarem dinheiro porque sequer 
tiveram que sair de casa”. O ministro tem como meta 
principal o uso de técnicas visando à

(A) navegabilidade.

(B) sociabilidade.

(C) visibilidade.

(D) interatividade.

(E) confiabilidade.

36. Em 1962, as Organizações Globo assinaram acordo com 
uma das maiores empresas de mídia dos EUA. Esse 
acordo dava à holding comandada por Roberto Marinho 
um crédito de aproximadamente 6 milhões de dólares 
para criar a infraestrutura da Globo. O texto constitucional 
vigente não permitia a participação de capital estrangeiro 
em empresas de comunicação brasileira. Foi criada uma 
CPI em 1967 para investigar o assunto, e os parlamenta-
res verificaram que, conforme o acordo, a empresa inves-
tidora não tinha direito de participar da administração da 
emissora brasileira. O grupo investidor chamava-se

(A) Time Warner.

(B) NBC Universal.

(C) Rupert Murdoch.

(D) CBS Corporation.

(E) Time-Life.

ConheCimentos esPeCífiCos

31. Cláudio Novaes Pinto Coelho, em artigo publicado na re-
vista Líbero (2008), afirma que “para Adorno e Horkheimer 
a ideologia, cada vez mais esvaziada de sentido, reduz-
-se a uma linguagem operacional voltada para a venda de 
produtos”. Essa afirmação tem nexo com a abordagem da

(A) Escola de Chicago.

(B) Teoria do Newsmaking.

(C) Escola de Grenoble.

(D) Teoria Unificadora.

(E) Escola de Frankfurt.

32. “A natureza da profissão demanda que o jornalista pro-
mova o acesso da informação ao público e a participação 
do público na mídia, inclusive o direito de correção ou 
retificação e o direito de resposta.” Esse princípio está 
contido

(A) na “Declaração de Princípios Fundamentais da 
UNESCO referente à Contribuição dos Meios de 
Comunicação de Massas para Fortalecer a Paz e a 
Compreensão Internacional, para a Promoção dos 
Direitos Humanos e para se Opor ao Racismo, ao 
Apartheid e à Incitação à Guerra.”

(B) na Constituição Federal, no conjunto de artigos que 
tratam da Comunicação Social e dos direitos funda-
mentais da cidadania.

(C) no Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, no 
que se refere ao direito fundamental do cidadão de 
se informar, ser informado e ter acesso à informação.

(D) no Código de Conduta da Associação Nacional de 
Comunicadores do Governo, nos artigos que tra-
tam dos objetivos de ofertar aos cidadãos maior 
comunicação, compreensão e cooperação entre 
todos os povos.

(E) no Código de Ética da Radiofusão, no capítulo que 
defende a forma democrática de governo e, espe-
cialmente, a liberdade de imprensa e de expressão 
do pensamento.

33. A integração entre a Prefeitura de Jundiaí e a Polícia  
Militar vai possibilitar a execução da Lei no 8.105/2013 
nos próximos dias. A chamada ‘Lei do Pancadão’ proíbe 
o som alto nas ruas da cidade.

Agentes de trânsito e policiais militares foram capacita-
dos para utilizar o equipamento de medição de som (de-
cibelímetro), na manhã desta quinta-feira (16), no Centro 
de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest).

(www.jj.com.br/noticias)

A leitura atenta do texto permite que se afirme que a ma-
téria valoriza o

(A) “Onde?”.

(B) “Quando?”.

(C) “Quê?”.

(D) “Como?”.

(E) “Por Quê?”.



10CTAT1401/016-Jornalista

41. O planejamento de uma pesquisa tem, pelo menos, cinco 
etapas básicas. A sequência dessas etapas é a seguinte:

(A) Objetivo da Pesquisa; Planejamento das Etapas; 
Coleta de Dados; Análise e Interpretação dos Resul-
tados; Redação do Relatório de Pesquisa.

(B) Objetivo da Pesquisa; Tecnologia de Pesquisa; Co-
leta de Dados; Análise e Interpretação dos Resulta-
dos; Redação do Relatório de Pesquisa.

(C) Problema da Pesquisa; Planejamento das Etapas; 
Tecnologia; Coleta de Dados; Redação do Relatório 
de Pesquisa.

(D) Problema da Pesquisa; Planejamento das Etapas; 
Metodologia; Coleta de Dados; Redação do Relatório 
de Pesquisa.

(E) Problema da Pesquisa; Planejamento das Etapas; 
Coleta de Dados; Metodologia; Redação do Relató-
rio de Pesquisa.

42. Em janeiro de 2011, o jornal O Estado de S.Paulo noticiava 
que o “governo vai abandonar o debate sobre a proibição 
da propriedade cruzada nos meios de comunicação por 
estar convencido de que o desenvolvimento tecnológico 
tornou a discussão obsoleta. O conceito de convergência 
das mídias, que consolidou o tráfego simultâneo de dados 
e noticiários em todas as plataformas – da impressa à di-
gital –, pôs na mesa do ministro das Comunicações, Paulo 
Bernardo, um projeto de concessão única”. O conceito de 
propriedade cruzada utilizado pelo jornal no trecho da ma-
téria corresponde

(A) à propriedade de vários jornais por um único grupo 
de comunicação para reduzir a pluralidade de infor-
mações.

(B) ao domínio, pelo mesmo grupo de comunicação, da 
operação de diferentes plataformas.

(C) à associação de empresas estrangeiras de comuni-
cação com empresas brasileiras para explorar vários 
veículos de uma mesma plataforma.

(D) ao acordo de veículos de estados diferentes para 
que troquem e publiquem notícias sem retribuição fi-
nanceira, como forma de reduzir custos e pluralidade 
de opiniões.

(E) ao monopólio exercido por determinado grupo de co-
municação em relação a uma única plataforma.

37. O primeiro jornal de rádio brasileiro chamava-se Jornal 
da Manhã e apareceu no início das atividades da Rádio 
Sociedade do Rio de Janeiro. Não era um jornal de notí-
cias, mas de comentários feitos pelo fundador da emis-
sora, que é considerado o pai da radiodifusão do Brasil, 
o médico

(A) Assis Chateaubriand.

(B) Roquette Pinto.

(C) Cesar Ladeira.

(D) Mário Filho.

(E) Vicente Leporace.

38. O jornal O Globo foi fundado em 1925, por Irineu Marinho, 
com a colaboração de

(A) Octavio Frias.

(B) Pompeu de Souza.

(C) Herbert Moses.

(D) Carlos de Andrade Rizzini.

(E) Cásper Líbero.

39. A                 em jornalismo deve ser entendida como a 
relação/conexão entre realidade social e realidade midiá-
tica, como a busca e a aproximação da realidade através 
do jornalismo.                   jornalística, por sua vez, deve 
ser entendida como o conjunto de normas e regras para a 
observação da realidade, que tem como objetivo a produ-
ção de uma semelhança estrutural entre realidade social 
e realidade midiática.

(Liriam Sponholz)

Assinale a alternativa que completa, correta e respectiva-
mente, as lacunas do texto.

(A) objetividade … Realidade

(B) objetividade … Subjetividade

(C) realidade … Subjetividade

(D) subjetividade … Objetividade

(E) objetividade … Objetividade

40. Segundo os pesquisadores, entre eles a professora Eli-
zabeth Pazito Brandão, a expressão Comunicação Públi-
ca tem sido usada com múltiplos significados. Do ponto 
de vista da comunicação estatal ou governamental, ela 
deve ser entendida como

(A) as práticas e formas de comunicação desenvolvidas 
pelas comunidades, pelos membros do Terceiro Se-
tor e pelos movimentos populares.

(B) a comunicação estruturada para permitir o fluxo das 
mensagens no interior das organizações e entre elas 
e o ambiente externo de que participam.

(C) as técnicas de comunicação e as pesquisas de opi-
nião que influenciam a vida política dos Estados.

(D) o processo comunicativo das instâncias da socieda-
de que trabalham com a informação voltada para a 
cidadania.

(E) a resposta à opinião pública quando ela demonstrar 
interesse em compreender a natureza, a sociedade 
e o seu semelhante.
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45. Para que a direção de uma emissora ou até mesmo fu-
turos patrocinadores possam avaliar a viabilidade de um 
programa de TV, é preciso redigir um projeto. Os tópicos 
básicos desse projeto são os seguintes:

(A) nome do autor; justificativa; objetivos; formato; 
público-alvo; metodologia; recursos operacionais e 
técnicos; resultados esperados.

(B) título do projeto; apresentação; justificativa; dias de 
veiculação; horário ideal; recursos operacionais e fi-
nanceiros; objetivos.

(C) título do programa; objetivos; público-alvo; formato 
do programa; tratamento e angulação; método de 
produção; orçamento.

(D) nome do autor; nome do projeto; nome do programa; 
objetivos; formato; dias de veiculação; público-alvo; 
recursos técnicos; custos; justificativa.

(E) nome do programa; apresentação; objetivos; meto-
dologia; dias de veiculação; horário ideal; recursos 
operacionais; custos financeiros; justificativa.

46. Na gravação de produtos audiovisuais, as pessoas en-
volvidas usam termos que são próprios da área. É correto 
afirmar que

(A) stand up se refere à participação do repórter que, 
ao ser chamado pelo âncora, dá continuidade à fala 
inicial do apresentador.

(B) nota coberta é a leitura, pelo apresentador, de um 
texto sem o apoio de imagens.

(C) fechamento é uma matéria curta, transmitida ao vivo, 
para atualizar determinado assunto.

(D) nota pelada é a leitura, pelo apresentador, em geral 
em off, de texto apoiado por imagens.

(E) passagem de bloco corresponde à situação em que 
o repórter, ou o apresentador, anuncia o que virá  
depois do intervalo do programa.

47. Em relação à edição audiovisual, é correto afirmar que

(A) a edição linear permite acesso aleatório a todo ma-
terial original, várias versões de edição e qualquer 
número de transições e efeitos especiais.

(B) a edição não linear impede a criação de listas de ins-
truções para edição que o computador armazena e 
aplica ao buscar os cortes.

(C) todo material captado pela câmera deve ser gerado 
em formato analógico pelo computador de edição em 
um processo denominado captura.

(D) a fase de edição de áudio inclui: edições linear e não 
linear, condensar, corrigir, mixar, controle de qualida-
de e substituição automática de diálogo.

(E) a edição não linear dispensa a existência de um gra-
vador de vídeo para a gravação máster da edição 
final que é feita no computador com um software de 
captura.

43. Encontram-se na área de serviço. Cada um com o seu 
pacote de lixo. É a primeira vez que se falam.
– Bom dia.
– Bom dia.
– A senhora é do 610.
– E o senhor do 612.
– Eu ainda não lhe conhecia pessoalmente...
– Pois é... – Desculpe a minha indiscrição, mas tenho 
visto o seu lixo...
– O meu quê?
– O seu lixo.
– Ah...
– Reparei que nunca é muito. Sua família deve ser pe-
quena.
– Na verdade sou só eu.
– Descasquei, mas ainda não comi. Quem sabe a gente 
pode... Jantar juntos?
– É. Não quero dar trabalho.
– Trabalho nenhum.
– Vai sujar a sua cozinha.
– Nada. Num instante se limpa tudo e põe os restos fora.
– No seu lixo ou no meu...

(Luiz Fernando Veríssimo, O lixo)

O texto apresentado é

(A) um conto.

(B) uma crônica.

(C) uma resenha.

(D) um feature.

(E) um fait divers.

44. Com a parte inicial da Copa do Mundo coincidindo com o 
período em que os partidos farão suas convenções, de-
morará mais que o usual para as eleições entrarem no 
radar das preocupações da população. E se a Seleção 
mostrar em campo o que se espera dela, indo à final no 
domingo 13 de julho, no Maracanã, mais tempo deverá 
levar para que suba a temperatura da disputa, mesmo 
que o programa eleitoral vá ao ar a partir do início de 
julho. Este é um dos motivos de as pesquisas que têm 
sido feitas não servirem como delineadores seguros das 
tendências do eleitorado em outubro.

(O Globo, 27.05.2014. Adaptado)

Esse texto está construído com as características de

(A) uma entrevista.

(B) uma notícia.

(C) uma reportagem.

(D) um editorial.

(E) um relato.
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48. Existem vários tipos de câmeras para a gravação de ima-
gens. A câmera

(A) camcorder é acoplada a um gravador de fita de vídeo 
ou a outro dispositivo de gravação, constituindo uma 
unidade.

(B) camcorder ENG/EFP tem adaptação para o ombro 
e deve ser conectada a um gravador externo.

(C) camcorder EFP é usada para a produção em campo 
com dispositivo de gravação interno.

(D) digital de cinema tem uma lente zoom que, para ser 
manipulada, deve ser acoplada a um suporte.

(E) de estúdio tem cadência de 24 quadros por segun-
do, que pode ser ajustada para os formatos lento e 
rápido.

49. As agências internacionais revelaram as tendências para 
mídia digital em 2015. Elas apostam que haverá

(A) integração de mídia social e móvel com incremento 
da publicidade nativa produzida em formato publie-
ditorial para ser transmitida em mídias digitais (blog, 
revista ou jornal on-line, redes sociais).

(B) publicidade nativa com conteúdo relevante, com uma 
abordagem cada vez mais multidispositiva, multipla-
taforma e multimídia, que permitirá um impacto mais 
forte e integrado sobre o valor das marcas.

(C) implementação de conectividade móvel com pro-
gramas de marketing coerentes para implementar a 
publicidade programática, facilitando a compra auto-
mática de espaço publicitário por meio de softwares 
e algoritmos.

(D) crescimento dos vídeos de curta duração com a pu-
blicidade gerando novas oportunidades de anúncios 
pagos em plataformas de microvídeo (como Vine e 
Instagram).

(E) aumento da criatividade em marketing programático, 
permitindo maximizar o retorno sobre o investimento, 
deixando os consumidores no controle de quando e 
como eles querem se envolver com as marcas.

50. Grande parte dos estudiosos da linguagem jornalística 
defende que, desde a apuração até a publicação, o jor-
nalista deve construir a notícia de modo a permitir que o 
leitor entenda o texto. Para obter esse resultado, o jor-
nalista deve obedecer aos seguintes requisitos: clareza, 
concisão, precisão, exatidão, ritmo,

(A) complexidade e detalhamento.

(B) brevidade e simplicidade.

(C) complexidade e contextualização.

(D) contextualização e detalhamento.

(E) brevidade e contextualização.

51. O mercado tem uma grande gama de microfones para 
permitir que a gravação se faça de acordo com as neces-
sidades do produto e com o ambiente onde se propaga 
o som. Assim sendo, é correto afirmar que o microfone

(A) de limite deve ser instalado sobre uma superfície re-
fletora para criar a “zona de pressão”, na qual todas 
as ondas de som alcançam o microfone ao mesmo 
tempo.

(B) de pedestal é pendurado para captar os sons de 
uma fonte fixa, principalmente em apresentações 
dramáticas.

(C) de fita pode ser usado ao ar livre e é equipado com 
um pré-amplificador para fortalecer o sinal sonoro.

(D) dinâmico tem alta sensibilidade e produz som sua-
ve, motivo que o faz ter a preferência dos cantores.

(E) lavalier impede distorções em níveis de entrada 
muito altos e tem a capacidade de captar sons de 
várias origens ao mesmo tempo.

52. Segundo Herbert Zettl, o objetivo básico do enquadra-
mento é captar de forma clara uma imagem e apresentá-
-la de forma a transmitir significado e energia. Para faci-
litar a comunicação entre os profissionais envolvidos na 
produção televisiva, os planos de enquadramento foram 
nomeados considerando o conjunto de elementos capta-
dos. O plano

(A) médio valoriza a expressão facial do personagem e 
retira o ambiente do contexto da ação.

(B) de detalhe tem a figura humana apresentada dos 
pés à cabeça, com claro equilíbrio entre a ação e o 
ambiente em que ela se desenrola.

(C) geral médio explora o ambiente, enquanto a ação é 
secundária.

(D) americano traz o ambiente como contexto físico, e 
o personagem tem sua imagem cortada na altura do 
joelho.

(E) próximo caracteriza-se por apresentar a imagem da 
pessoa em ação da cintura para cima.
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56. Considere as informações seguintes: 1) o prefeito de Ita-
tiba informa, que, em virtude da estiagem, será obrigado 
a fazer racionamento de água no prédio da prefeitura;  
2) a ONG Visar (Organização não Governamental Sín-
drome da Imunodeficiência Adquirida Vida, Saúde, Rea-
lidade de Itatiba) abre, no final de semana, campanha de 
esclarecimento sobre a prevenção da AIDS; 3) a Prefei-
tura de Itatiba convoca os servidores públicos do municí-
pio interessados em participar da CIPA.

De acordo com Pierre Zémor, essas informações são, 
correta e respectivamente,

(A) Comunicação Pública; Comunicação de Interesse 
Público; Comunicação de Interesse Público.

(B) Comunicação de Interesse Público; Comunicação de 
Interesse Público; Comunicação Pública.

(C) Comunicação Pública; Comunicação de Interesse 
Público; Comunicação Pública.

(D) Comunicação Pública; Comunicação Pública; Comu-
nicação Pública.

(E) Comunicação de Interesse Público; Comunicação de 
Interesse Público; Comunicação de Interesse Público.

57. Release é um material jornalístico informativo distribuí-
do aos jornalistas para servir de pauta, orientação ou ser 
veiculado em sua totalidade ou parcialmente. Dentre as 
condições que facilitam o aproveitamento do release, 
está a sua adequação ao projeto editorial, o interesse pú-
blico, a disponibilidade de espaço ou tempo, a novidade 
do tema e

(A) a construção do texto segundo as normas internas 
do veículo.

(B) a disponibilidade de fotos para ilustrar o texto.

(C) o pagamento do valor do cm2 da publicação.

(D) a falta de material para fechar a edição.

(E) a exclusividade.

58. Segundo Vera Iris Paternostro (O Texto na TV), ao escre-
ver a notícia, o redator deve levar em conta que o texto 
deve ter como parâmetros a informação visual, a instan-
taneidade, o alcance da emissora, a audiência,

(A) o imediatismo, a objetividade e a superficialidade.

(B) a objetividade, o envolvimento e a superficialidade.

(C) o imediatismo, o envolvimento e a superficialidade.

(D) a objetividade, o envolvimento e a profundidade da 
cobertura.

(E) o imediatismo, a objetividade e a profundidade de 
cobertura.

53. O francês Jean-François Lyotard entende que a (…) cor-
responde a um processo contemporâneo que nega im-
perativos porque tudo é relativo e impreciso. Por isso, o 
polonês Zygmunt Bauman prefere o termo “modernidade 
líquida” para se referir a um momento em que nada é 
concreto; predominam os fragmentos e a individualidade 
em substituição aos espaços e ao coletivo. Os dois filóso-
fos contemporâneos referem-se à

(A) modernidade.

(B) indústria cultural.

(C) teoria crítica.

(D) entropia.

(E) pós-modernidade.

54. Todas as organizações têm públicos específicos e conhe-
cidos. Para que a comunicação com esses públicos seja 
efetiva e garanta uma relação que contemple o direito 
de serem corretamente informados, as organizações uti-
lizam técnicas desenvolvidas

(A) na assessoria de imprensa.

(B) nos departamentos de relações internas.

(C) na comunicação dirigida.

(D) nas comissões de relações humanas.

(E) na assessoria de comunicação.

55. O pesquisador brasileiro Fernando Zamith constatou que 
“a                                                   tem sido dominante nas 
hard news dos meios tradicionais; nunca o terá sido, con-
tudo, nas notícias mais ligeiras (fait divers ou softnews) 
nem nos gêneros jornalísticos mais livres, subjetivos e 
opinativos, como a crônica, o editorial e o comentário”.

Assinale a alternativa que preenche adequadamente a 
lacuna de afirmação do autor.

(A) ordem direta dos elementos da frase

(B) pirâmide invertida

(C) ordem inversa dos elementos da frase

(D) pirâmide mista

(E) pirâmide normal
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59. Stakeholder é o termo usado para designar as partes  
interessadas em relação às práticas de governança corpo-
rativa executadas pela organização. Segundo a literatura 
especializada no tema, existem sete tipos de stakeholders. 
A respeito desses tipos, é correto afirmar que o adormecido 
tem poder dentro da empresa, mas tem pouca interação 
com a organização; o arbitrário tem legitimidade, mas não 
tem poder; o

(A) dominante tem poder e legitimidade e, por isso, é 
ouvido por todos os demais.

(B) reivindicador é representado pelos interessados 
que não têm poder nem legitimidade.

(C) perigoso tem argumentos, mas necessita de outro 
stakeholder para ser ouvido.

(D) dependente é identificado como o colaborador que 
exerce coerção, apesar de não ter legitimidade.

(E) definitivo tem poder e legitimidade, mas pouca par-
ticipação na governança.

60. Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, um 
exemplo de título encampado.

(A) Estado poderá passar por severa estiagem no futuro

(B) Nível do Cantareira chega a 9,2% de sua capacida-
de, segundo Sabesp

(C) Juiz condena ex-diretor da Petrobras, doleiro e mais 
seis pela Lava Jato

(D) Por 56 votos a 3, Senado aprova Reynaldo Fonseca 
para ministro do STJ

(E) Caminhoneiros anunciam nova greve para hoje
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