
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

ConCurso PúbliCo

016. Prova objetiva

Jornalista

(aPresentador / Produtor de Programas / Produtor JornalístiCo / rePórter)

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

�	Confira	seu	nome	e	número	de	inscrição	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.

15.03.2015	|	manhã

Nome	do	candidato

Prédio Sala Carteira Inscrição
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ConheCimentos Gerais

Língua Portuguesa

Leia o texto a seguir, para responder às questões de números 
01 a 04.

A mulher que está esperando o homem está sujeita a 
muitos perigos entre o ódio e o tédio, o medo, o carinho e a 
vontade de vingança.

Se um aparelho registrasse tudo o que ela sente e pensa 
durante a noite insone, e se o homem, no dia seguinte, pu-
desse tomar conhecimento de tudo, como quem ouve uma 
gravação numa fita, é possível que ele ficasse pálido, muito 
pálido.

Porque a mulher que está esperando o homem recebe 
sempre a visita do Diabo e conversa com ele. Pode não con-
cordar com o que ele diz, mas conversa com ele.

(Rubem Braga – Ai de ti, Copacabana)

01. Dizer que a mulher recebe a visita do Diabo equivale a 
dizer que ela

(A) prefere ficar longe de parentes próximos.

(B) tem maus pensamentos a respeito do homem.

(C) é pessoa de pouca religiosidade.

(D) em sua angústia, não abre mão da proteção divina.

(E) se conforma, naquelas horas, em ser traída.

02. No trecho – Pode não concordar com o que ele diz, mas 
conversa com ele. –, a ideia é a de que a mulher

(A) pode pensar em algo negativo, mas não aderir a 
esse pensamento.

(B) fica completamente à mercê de pensamentos mór-
bidos.

(C) tem fraco poder de argumentação.

(D) chega a duvidar de sua própria espiritualidade.

(E) é uma pessoa educada em seus relacionamentos.

03. Considere a passagem:

A mulher que está esperando o homem está sujeita a 
muitos perigos.

Assinale a alternativa em que essa frase, construída com 
a substituição de algumas expressões, apresenta regên-
cia e emprego do sinal indicativo da crase de acordo com 
a norma-padrão.

(A) A mulher que está a espera do homem fica depen-
dente a muitos perigos.

(B) A mulher que está à espreita do homem submete-se 
com muitos perigos.

(C) A mulher que está à aguardo do homem expõe-se 
de muitos perigos.

(D) A mulher à espera do homem corre muitos perigos.

(E) A mulher a expectação ao homem torna-se objeto 
para muitos perigos.

04. Os termos Se e Porque, em destaque nas frases – Se 
um aparelho registrasse tudo o que ... – e – Porque a 
mulher que está esperando o homem... – podem ser 
substituídos, no contexto, sem alteração do sentido, por:

(A) Conquanto / A menos que

(B) Ainda que / Porque

(C) Posto que / Isto é

(D) À medida que / Porquanto

(E) Caso / Pois

05. Levando em conta o sentido da frase – As pessoas cons-
cientes não devem praticar o bem apenas no Natal. –,  
assinale a alternativa em que o deslocamento do advérbio 
não conserva o sentido original da frase.

(A) As pessoas conscientes devem praticar o bem, 
apenas não no Natal.

(B) As pessoas conscientes devem praticar o bem não 
apenas no Natal.

(C) As pessoas conscientes devem praticar o não bem 
apenas no Natal.

(D) As pessoas não conscientes devem praticar o bem 
apenas no Natal.

(E) As pessoas conscientes devem praticar não o bem 
apenas no Natal.

Leia o texto a seguir, para responder às questões de números 
06 a 10.

Modelos

Não existe gente que tem medo de palhaço? Pois eu 
tenho medo de modelos. Sou provavelmente o único homem 
no mundo que, se um dia ficasse frente a frente com a Gisele 
Bündchen, sairia correndo. Não sei qual é a origem desta 
fobia. Não me lembro de ter sido assustado por uma modelo, 
quando criança. Nenhuma modelo me fez mal, ainda. Mas elas 
simplesmente me apavoram. É aquele ar que elas têm.

Pouca gente sabe que, antes de entrar na passarela, 
as modelos chupam um limão para desfilar com a correta 
expressão de desprezo, beirando o nojo pelos seus inferiores, 
começando por mim. Nunca sorriem. Alimentam-se de pequenos 
passarinhos, pois não têm um sistema gastrointestinal como o 
nosso. Só mudam de dieta na lua cheia, quando comem um 
homem inteiro. Aquela maneira de caminhar cruzando as pernas 
que só modelos têm é uma amostra do que são capazes.

(Luis Fernando Verissimo, O Estado de S. Paulo. Adaptado)

06. Luis Fernando Verissimo sugere, em seu texto, que as 
modelos

(A) provocam medo nos homens que, em geral, se 
assustam facilmente.

(B) costumam assustar crianças pequenas, gerando fobias 
futuras.

(C) são incapazes de andar sem cruzar as pernas, pois 
precisam impressionar.

(D) não são seres humanos normais, segundo a visão 
particular do autor.

(E) obedecem a um paradigma machista ainda não supe-
rado no país.
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Leia o texto a seguir, para responder às questões de números 
11 a 15.

Por herança da evolução, o homem tem uma tendência 
a se concentrar no que pode dar errado. Nas cavernas do 
Pleistoceno, gerava mais descendentes quem tinha medo de 
ataques e antecipava problemas. A ansiedade garantiu nossa 
sobrevivência, mas nos faz enxergar a realidade de um jeito 
enviesado. Nos aterrorizamos com ameaças mesmo quando 
há motivos para ficarmos tranquilos.

É perfeitamente racional ser otimista em momentos ruins. 
Tome como exemplo os anos 80, quando o Brasil teve sua 
pior crise econômica. A economia decepcionava, mas vi-
víamos uma pequena revolução da medicina. Até aquela  
década, era preciso lidar com gastrites e úlceras a vida inteira. 
O escritor Nelson Rodrigues acordava todas as madrugadas 
para amestrar a úlcera com mingau. Então um laboratório far-
macêutico criou um remédio simples que inibe a produção de 
ácido gástrico. Úlceras que, antes duravam décadas, hoje são 
resolvidas com omeprazol, em poucos dias – a um custo de 
poucos reais.

(Lendro Narloch. Fique tranquilo e aproveite. Veja.com. Adaptado)

11. Segundo o autor,

(A) a crise econômica dos anos 80 incrementou a natali-
dade, pois o importante, nessa ocasião, era a sobre-
vivência.

(B) no período Pleistoceno, o homem vivia como caçador 
e coletor, visando à sua evolução.

(C) o omeprazol, criado há dez anos, constitui um bálsamo 
capaz de eliminar o ácido gástrico.

(D) é nas madrugadas que as gastrites atacam com 
maior força, apesar do uso do omeprazol.

(E) o aumento da prole, no Pleistoceno, assegurando 
a continuação da vida, foi fruto do temor.

12. Assinale a alternativa em que o sentido da frase melhor 
se relaciona a – É perfeitamente racional ser otimista em 
momentos ruins.

(A) Nunca tente pegar uma faca que está caindo.

(B) A palavra é prata; o silêncio é ouro.

(C) Acredite em você e segure o leme na tormenta.

(D) Chega-te aos bons e serás um deles.

(E) Uma longa viagem começa por um passo.

07. Assinale a alternativa em que a frase – Não existe gente 
que tem medo de palhaço? – está reescrita conforme a 
norma-padrão.

(A) Não tem gente que têm medo de palhaço?

(B) Não há gente que tem medo de palhaço?

(C) Não têm gente que teem medo de palhaço?

(D) Não há gente que têm medo de palhaço?

(E) Não existe pessoas que têm medo de palhaço?

08. Os termos em destaque em – Mas elas simplesmente me 
apavoram. É aquele ar que elas têm. – apresentam, no 
contexto, respectivamente, o antônimo e o sinônimo em:

(A) estimulam / gás

(B) acalmam / aragem

(C) constrangem / hálito

(D) ameaçam / respiração

(E) tranquilizam / aparência

09. Assinale a alternativa que completa, correta e respectiva-
mente, de acordo com a norma-padrão, as lacunas das 
frases a seguir.

I. Não                    pessoas que sentem pavor de 
palhaço?

II. Eu                        medo, se um dia ficasse frente a 
frente com a Gisele Bündchen.

III. A fobia,                   origem não está na infância, 
é desconhecida.

(A) existem ... sentiria ... cuja

(B) existe ... sinto ... cuja

(C) existem ... sentira ... de cuja

(D) existe ... sentia ... cuja

(E) existem ... sentirei ... em cuja

10. A frase – Não me lembro de ter sido assustado por uma 
modelo ... –, escrita na voz ativa, apresenta-se da seguinte 
maneira:

(A) Não me lembro de uma modelo tendo me assustado.

(B) Não me lembro de uma modelo me assustar.

(C) Não me lembro de uma modelo me assustasse.

(D) Não me lembro de uma modelo me ter assustado.

(E) Não me lembro de uma modelo me assustando.
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atuaLidades

16. A Comissão Nacional da Verdade apontou mais de  
300 responsáveis por violações de direitos humanos 
d urante o período da ditadura militar no Brasil. Ao rece-
ber o relatório final, em 10.12.14, a presidente assim se 
pronunciou:

“Eu estou certa de que os trabalhos produzidos pela 
comissão resultam do seu esforço para atingir seus três 
objetivos mais importantes: a procura da verdade factual, 
o respeito à memória histórica e o estímulo, por isso, à 
reconciliação do país consigo mesmo por meio da infor-
mação e do conhecimento”.

(http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2014/12/ 
comissao-da-verdade-aponta-300-nomes-por- 

-violacao-no-regime-militar.html. Adaptado)

Com relação ao relatório final da Comissão da Verdade, 
é correto afirmar que

(A) foram isentados de responsabilidade sobre as tortu-
ras e mortes ocorridas no período os quatro presi-
dentes da época da ditadura militar.

(B) foi realizado extenso levantamento sobre eventos 
que ocorreram durante a ditadura militar e que en-
volviam repressão e violação dos Direitos Humanos.

(C) foram investigados os abusos cometidos pelo Esta-
do, inclusive extrapolando o período da ditadura mili-
tar até a década de 1950.

(D) foi feita uma recomendação para que sejam dadas 
compensações financeiras aos familiares dos mortos 
e desaparecidos durante a ditadura.

(E) foram feitos elogios à Lei da Anistia que, desde sua 
criação, já julgou várias pessoas envolvidas na viola-
ção dos Direitos Humanos.

17. A adolescente paquistanesa Malala Yousafzai e o india-
no Kailash Satyarthi ganharam o Nobel da Paz 2014, 
informou nesta sexta-feira [10.10.2014] o Comitê Nobel 
da Noruega.

(http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/ 
malala-e-indiano-ganham-o-nobel-da-paz-2014)

O prêmio foi concedido pelo Comitê porque

(A) a dupla atua conjuntamente com o objetivo de redu-
zir os conflitos étnicos que constantemente ocorrem 
entre os dois países vizinhos.

(B) ambos desenvolvem ações pelo direito de todas as 
mulheres à educação e contra a repressão das crian-
ças e dos jovens.

(C) embora atuem separadamente, os dois ganhadores 
mantêm vínculos, pois pertencem ao grupo que com-
bate a homofobia em países islâmicos.

(D) com estratégias semelhantes, promovem ações para 
o combate às desigualdades de gênero observadas 
nos países do sul asiático.

(E) o indiano é criador de uma ONG que protege crianças 
da prostituição infantil, e a paquistanesa per corre o 
mundo divulgando-a e obtendo recursos.

13. Assinale a alternativa em que se observa o emprego da 
linguagem figurada.

(A) ... o homem tem uma tendência a se concentrar no 
que pode dar errado.

(B) É perfeitamente racional ser otimista em momentos 
ruins.

(C) O escritor Nelson Rodrigues acordava todas as ma-
drugadas para amestrar a úlcera com mingau.

(D) Nas cavernas do Pleistoceno, gerava mais descen-
dentes quem tinha medo de ataques e antecipava 
problemas.

(E) Úlceras que, antes duravam décadas, hoje são resol-
vidas com omeprazol, em poucos dias.

14. Assinale a alternativa em que o texto reescrito está correto 
quanto ao emprego da vírgula.

(A) Um remédio simples, o omeprazol, criado por um 
laboratório farmacêutico, resolve, em poucos dias, 
úlceras que duravam décadas.

(B) Um remédio simples o omeprazol, criado por um 
laboratório farmacêutico resolve em, poucos dias, 
úlceras que duravam décadas.

(C) Um remédio simples, o omeprazol, criado por um 
laboratório farmacêutico, resolve em poucos dias 
úlceras que, duravam décadas.

(D) Um remédio simples, o omeprazol criado por um 
laboratório, farmacêutico, resolve em poucos dias, 
úlceras que duravam, décadas.

(E) Um remédio, simples o omeprazol, criado por um 
laboratório farmacêutico, resolve em poucos dias 
úlceras, que duravam décadas.

15. Considerando o emprego e a colocação dos pronomes, 
assinale a alternativa em que a substituição das palavras, 
em destaque, pelo pronome está correta.

(A) ... antecipava problemas. (antecipava-lhes)

(B) A ansiedade garantiu nossa sobrevivência,... 
(A ansiedade garantiu-a)

(C) ... nos faz enxergar a realidade... (nos faz enxergar-la)

(D) ...quando o Brasil teve sua pior crise econômica. 
(quando o Brasil teve-a)

(E) ... acordava todas as madrugadas para amestrar 
a úlcera... (acordava todas as madrugadas para 
amestrar-lhe)
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20. Após encerrar o tempo regulamentar de negociações 
da Conferência do Clima da ONU em Lima, no Peru, as 
nações chegaram a um consenso na madrugada deste 
domingo.[14.12.14]

O texto final, “Chamamento de Lima para a Ação sobre o 
Clima”, aponta os elementos principais do próximo acor-
do global do clima, a ser assinado no fim do ano que vem 
em Paris.

(http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2014/12/1562267- 
-paises-chegam-a-acordo-em-lima.shtml. Adaptado)

Um dos pontos importantes do documento foi

(A) estender as deliberações do Protocolo de Quioto por 
mais 20 anos, em vez de substituí-lo, como havia 
sido proposto na COP-19.

(B) reduzir drasticamente a responsabilidade histórica 
das emissões, principal fator de confronto entre os 
participantes da Conferência.

(C) atribuir aos países desenvolvidos mais responsa-
bilidades sobre a redução das emissões em compa-
ração aos países em desenvolvimento.

(D) eliminar os mecanismos de análise, em vigor desd e 
2005, que previam as ocorrências de fenômenos 
e xtremos nos países mais pobres.

(E) redefinir conceitos-chave, como país vulnerável e 
efeito estufa, conceitos estes que nortearão as pró-
ximas Conferências.

LegisLação

21. Assinale a alternativa que corretamente disserta sobre 
as disposições gerais acerca da Administração Pública 
constantes da Constituição Federal de 1988.

(A) No rol de direitos assegurados aos servidores públicos 
de qualquer dos Poderes, não se encontram previstos o 
direito de greve e o de livre associação sindical.

(B) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo po-
derão ser superiores aos pagos pelo Poder Executi-
vo e pelo Poder Judiciário.

(C) A administração pública direta e indireta de qual-
quer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito  
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publici-
dade e eficiência.

(D) O prazo de validade do concurso público será de até 
3 (três) anos, prorrogável por duas vezes, por igual 
período.

(E) Os servidores do Poder Legislativo, no âmbito da 
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito  
Federal terão, dentro de suas áreas de competência 
e jurisdição, precedência sobre os demais setores 
administrativos, na forma da lei.

18. Observe o gráfico apresentado a seguir.

(http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/11/ 
pib-cresceu-01-no-terceiro-trimestre-mostra-ibge.html. Adaptado)

Os dados do gráfico oferecem subsídios para que os eco-
nomistas concluam que

(A) no primeiro e no terceiro trimestres, o processo infla-
cionário foi equilibrado.

(B) no segundo trimestre, a situação econômica era de 
grave recessão.

(C) nos dois primeiros trimestres, ocorreu o que se con-
venciona chamar de deflação.

(D) no terceiro trimestre, o país saiu da situação de 
r ecessão técnica.

(E) no terceiro trimestre, há indícios de rápida retomada 
do crescimento.

19. Começam a valer hoje (23.06.14) as novas regras para 
o uso da internet no Brasil. A Lei no 12.965/14, conhe-
cida como Marco Civil da Internet, é uma espécie de 
constituição do setor, que estabelece os direitos e deve-
res de usuários e de provedores de internet no país.

(http://noticias.r7.com/brasil/ 
marco-civil-da-internet-entra-em-vigor-hoje-23062014)

Um dos pontos mais importantes dessa Lei é

(A) a neutralidade de rede que proíbe os provedores de 
internet de ofertar conexões diferenciadas a partir do 
conteúdo que o usuário for acessar, como e-mails, 
vídeos ou redes sociais.

(B) a responsabilização dos provedores que passam a 
responder civil e judicialmente pelo uso que os inter-
nautas fizerem da rede e por publicações feitas por 
terceiros.

(C) a flexibilização do sigilo das comunicações na 
I nternet, que pode ser violado em obediência às 
s olicitações realizadas pela Anatel ou outro órgão 
de regulamentação.

(D) a montagem de bancos de dados pessoais a partir 
da análise dos conteúdos acessados pelos usuários, 
sendo, portanto, permitido desenvolver o marketing 
dirigido.

(E) a decisão sobre a manutenção ou retirada de textos, 
imagens ou vídeos da rede passa a ser realizada 
p elos provedores a partir de simples notificações.
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25. Tendo em vista o disposto no Regimento Interno da Câ-
mara dos Vereadores, assinale a alternativa que correta-
mente disserta sobre aspectos da Comissão Especial de 
Inquérito.

(A) As Comissões Especiais de Inquérito serão consti-
tuídas mediante requerimento subscrito por, no míni-
mo, dois terços dos membros da Câmara.

(B) Consideram-se impedidos os Vereadores que estive-
rem envolvidos no fato a ser apurado, aqueles que ti-
verem interesse pessoal na apuração e os que foram 
indicados para servir como testemunhas.

(C) As reuniões da Comissão Especial de Inquérito so-
mente serão realizadas com a presença da maioria 
de seus membros e no recinto próprio para seus 
trabalhos, existente nas dependências da Câmara 
Municipal.

(D) No exercício de suas atribuições, poderão as Comis-
sões Especiais de Inquérito, por meio de seu Presi-
dente, requerer a convocação do Prefeito Municipal.

(E) A Comissão Especial de Inquérito concluirá seus tra-
balhos por relatório final, não podendo membro da 
Comissão exarar voto em separado.

noções de informática

26. Considere uma planilha do MS-Excel 2010, na sua confi-
guração padrão, conforme ilustra a figura. Assinale a al-
ternativa que contém a fórmula correta aplicada na célula 
D5, cujo resultado é 15.

(A) =SOMA(A1;D2)/C$4 +2 + SE(MÉDIA(B3:B4) > 10; 
D3; D4)

(B) =SOMA(A1:D2)/C$1*2 + SE(MÉDIA(B3:B4) > 5;  
D3; D4)

(C) =SOMA(A1:D2)/C$1*2 + SE(MÉDIA(B3:B4) <> 5; 
D3; D4)

(D) =SOMA(A1:D2)/C$1*2 + SE(MÉDIA(B3:B4) < 5; 
D3+1; D4+2)

(E) =SOMA(A1;D2)/C$1*2 + SE(MÉDIA(B3:B4) < 5;  
D1; D4)

22. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado, pelo 
Estatuto dos Servidores Públicos, o direito de se inscre-
ver em concurso público para a investidura de emprego 
cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de 
que são portadoras, para as quais serão reservadas até

(A) 20% das vagas oferecidas no concurso.

(B) 20% dos cargos existentes no quadro.

(C) 10% das vagas oferecidas no concurso.

(D) 10% dos cargos existentes no quadro.

(E) 5% das vagas oferecidas no concurso.

23. João, servidor público ocupante de cargo efetivo da Câ-
mara Municipal de São José do Rio Preto, deveria, em 
cumprimento a suas funções, realizar a locação de imó-
vel destinado à guarda do acervo de processos do Po-
der Legislativo Municipal. João efetua a locação de um 
imóvel na cidade, mas por preço muito superior àquele 
praticado pelo mercado do Município, o que constitui ato 
de improbidade administrativa. Diante disso, a Câmara 
Municipal de São José do Rio Preto, a título de punição 
administrativo-disciplinar, com fundamento no Estatuto 
dos Servidores Municipais, deverá, após regular proces-
so administrativo, aplicar a João a pena de

(A) suspensão.

(B) advertência.

(C) demissão a bem do serviço público.

(D) demissão.

(E) destituição de cargo em comissão.

24. O órgão deliberativo e soberano da Câmara Municipal, 
constituído pela reunião de Vereadores em exercício, em 
local, forma e número estabelecidos no Regimento Interno  
da Câmara de Vereadores, é

(A) o Colégio de Líderes.

(B) a Mesa da Câmara Municipal.

(C) a Comissão Permanente de Justiça e Redação.

(D) a Comissão de Representação.

(E) o Plenário.
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27. No Windows Explorer do Windows 7, a partir da sua configuração padrão, está sendo exibido o conteúdo da B iblioteca 
chamado Documentos, em dois momentos: na figura chamada “Antes”, somente a pasta “COLETANEAS” está selecio-
nada, já na figura chamada “Depois”, todos os itens da Biblioteca Documentos estão selecionados.

A partir da configuração que aparece na figura “Antes”, a sequência que permite executar a ação que aparece na figura 
“Depois” é:

(A) Selecione o menu “Abrir”, e depois a opção “Seleção Global”.

(B) Selecione o menu “Abrir”, e depois a opção “Selecionar Tudo”.

(C) Selecione o menu “Organizar”, e depois a opção “Seleção Geral”.

(D) Selecione o menu “Organizar”, e depois a opção “Selecionar Tudo”.

(E) Selecione o menu “Organizar”, e depois a opção “Todos Itens”.
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ConheCimentos esPeCífiCos

31. Segundo Vera Íris Paternostro (O Texto na TV), para 
passar a informação com entendimento exato e cor-
reto, o redator de telejornalismo deve evitar o uso da 
catacrese, como no exemplo a seguir:

(A) A artista foi a estrela do espetáculo de balé.

(B) Os cabelos brancos do cantor exigem respeito e 
veneração.

(C) Os artistas foram aplaudidos mil vezes durante o 
espetáculo de dança.

(D) A entrada do teatro aplaudia os frequentadores e 
dava-lhes boas vindas com carinho.

(E) As marcas do tempo estavam estampadas nos pés-
-de-galinha em torno dos olhos da artista.

32. Chantler & Stewart (Fundamentos do Radiojornalismo) 
asseguram que “a grande força do rádio é [...]. Estamos 
escrevendo notícias e não história. Portanto, o uso do 
tempo presente, que dá a impressão de que o fato está 
acontecendo agora, geralmente é apropriado, em espe-
cial nas primeiras linhas do relato.”

Os autores referem-se à característica da linguagem 
radiofônica que valoriza

(A) o lead.

(B) a precisão.

(C) a instantaneidade.

(D) a audiência rotativa.

(E) a clareza.

33. O papel do entrevistador de rádio é

(A) desenvolver uma pauta previamente combinada com 
o entrevistado.

(B) expor pontos de vista e explorar as inconsistências 
do entrevistado.

(C) ser condescendente com o entrevistado nas ques-
tões polêmicas.

(D) resumir a resposta do entrevistado antes da próxima 
questão.

(E) assumir uma atitude low-profile perante o entrevis-
tado.

28. No PowerPoint 2010, a partir da sua configuração  

p adrão, na guia                                      , o ícone  
que pertence ao grupo chamado “Slides”, permite inserir 
um Novo Slide na apresentação que está sendo editada.

Assinale a alternativa que preenche a lacuna correta-
mente.

(A) Página Inicial

(B) Inserir

(C) Design

(D) Exibição

(E) Apresentação de Slides

29. No MS-Word 2010, a partir da sua configuração padrão, 
em um documento que está sendo editado, na guia 
“P ágina Inicial”, no grupo “Fonte”, o ícone que limpa a 
formatação de um trecho previamente selecionado é

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

30. Na Internet Explorer versão 11, a partir da sua configura-
ção padrão, o atalho de teclado que permite fechar uma 
página da web previamente aberta é

(A) Ctrl + O

(B) Ctrl + F2

(C) Alt + P

(D) Alt + I

(E) Ctrl + F4
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38. O movimento da câmera no sentido vertical sobre o seu 
eixo horizontal é chamado de

(A) Crane.

(B) Truck.

(C) Dolly.

(D) Tilt.

(E) Panorâmica.

39. Os microfones do tipo Lavalier

(A) devem ser usados perto da boca de quem fala, e o 
cabo deve ser puxado com delicadeza.

(B) só podem ser usados por uma fonte de som por vez.

(C) deve ser segurado à altura do peito quando o locutor 
estiver em campo.

(D) usam bateria interna e estão conectados a um logger 
alimentado via satélite.

(E) captam, com perfeição, sons em distâncias relativa-
mente grandes.

40. O médico João Baptista Líbero Badaró, assassinado em 
20 de novembro de 1830, editou um periódico que, du-
rante sua existência, defendeu a liberdade de imprensa 
ao lançar severas críticas ao bispo, ao ouvidor e ao pre-
sidente da Província. O jornal editado por Líbero Badaró 
chamava-se

(A) O Observador Paulistano.

(B) O Farol Paulistano.

(C) Publicador Paulistano.

(D) Espectador Brasileiro.

(E) O Observador Constitucional.

41. Segundo Lenira Alcure (Telejornalismo em 12 lições), a 
“notícia lida na íntegra pelo(a) apresentador(a), sem uso 
de imagens”, é chamada de

(A) nota pelada.

(B) cabeça.

(C) calhau.

(D) nota pé.

(E) nota coberta.

34. Em algumas matérias do telejornalismo, o repórter apa-
rece no vídeo como que “assinando” o crédito da infor-
mação. A sua entrada só se justifica pelo acréscimo de 
elementos imprescindíveis ao noticiado, algo que valo-
rize a reportagem. Essa entrada do repórter na matéria 
é chamada de

(A) passagem.

(B) continuidade.

(C) gancho.

(D) plano de corte.

(E) take.

35. Segundo Herbert Zettl (Manual de Produção de Televisão), 
“para absorver a força do forte vetor de índice criado pela 
pessoa que está olhando em direção à borda da tela, é  
preciso deixar algum noseroom”, isto é,

(A) pouco espaço entre a cabeça e a parte inferior da 
tela.

(B) pouco espaço entre a cabeça e a borda superior da 
tela.

(C) espaço idêntico entre as bordas superior, inferior e 
laterais.

(D) um espaço à frente, entre a face da pessoa e a borda 
da tela.

(E) muito espaço entre a cabeça e a borda superior da 
tela.

36. Em “Jornal Nacional – Modo de Fazer”, William Bonner 
diz que “a primeira decisão na elaboração                   é 
sobre qual dos assuntos abrirá a edição.”

A frase do apresentador é completada, corretamente, por:

(A) do espelho

(B) da pauta

(C) das laudas

(D) do script

(E) da escalada

37. As grandes notícias radiofônicas têm em comum os se-
guintes elementos: drama, entretenimento, relevância,

(A) repercussão, conflito e interesse.

(B) proximidade, repercussão e interesse.

(C) proximidade, imediatismo e interesse.

(D) proximidade, imediatismo e repercussão.

(E) repercussão, conflito e imediatismo.
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45. Em julho de 2011, a Comissão de Ética do Sindicato dos 
Jornalistas Profissionais do Distrito Federal recebeu um 
pedido de abertura de processo por violação do Código 
de Ética dos Jornalistas Brasileiros contra um jornalista 
de importante revista semanal de circulação nacional, 
com sede em São Paulo. O motivo principal foi a publi-
cação de uma foto que não tinha relação com o tema da 
matéria. Em agosto daquele ano, o Sindicato informou 
que não abriria processo contra o profissional porque ele 
não era filiado à entidade. A informação do Sindicato está

(A) equivocada porque, de acordo com o Código, os não 
filiados aos sindicatos de jornalistas estão sujeitos  
às penalidades de observação, advertência, impedi-
mento temporário e impedimento definitivo de ingresso 
no quadro social do sindicato.

(B) correta porque somente os jornalistas profissionais 
que descumprirem o Código de Ética estão sujeitos 
às penalidades de observação, advertência, suspen-
são e exclusão do quadro social do sindicato.

(C) equivocada porque a revogação da regulamentação 
profissional do jornalista ampliou a abrangência do 
Código, que passou a ser aplicado tanto para profis-
sionais formados na área como para todos aqueles 
que desempenham a função nas diferentes mídias.

(D) correta porque o Código condiciona a aplicação de 
suas normas somente a profissionais filiados nos 
respectivos sindicatos estaduais, e o jornalista tinha 
vinculação com o Sindicato do Estado de São Paulo.

(E) equivocada porque não é a filiação ao sindicato que 
impede a aplicação das penalidades, mas a natureza 
da informação, que, por ser fato, deveria ter o pro-
cesso julgado pelo Sindicato dos Repórteres Foto-
gráficos.

46. De acordo com o site do Governo Federal, “com a Lei 
de Acesso, a publicidade passou a ser                , e o  
sigilo,                       . Dessa forma, as pessoas podem 
ter acesso a qualquer informação pública produzida ou 
custodiada pelos órgãos e entidades da Administração 
Pública.”

Os termos que completam, correta e respectivamente, a 
frase são:

(A) a regra … proibido

(B) a regra … a exceção

(C) proibida … controlado

(D) controlada … proibido

(E) controlada … a exceção

42. De acordo com o Decreto no 84.134, de 30 de outubro de 
1979, que regulamenta a Lei no 6.615, de 16 de dezembro 
de 1978, que trata da profissão de radialista,

(A) os atores e figurantes que prestarem serviços às 
empresas de radiodifusão fazem jus aos benefícios 
previstos pela lei.

(B) o diploma em curso superior é obrigatório para todas 
as funções em que se desdobram as atividades de 
radialista.

(C) é assegurada ao radialista uma folga semanal remu-
nerada de 48 horas consecutivas quando seu plan-
tão for igual ou superior a 12 horas seguidas.

(D) a potência da emissora determina o percentual mí-
nimo do adicional a ser aplicado ao salário do em-
pregado com acúmulo de funções.

(E) a cláusula de exclusividade impedirá o profissional 
de prestar serviços a outro empregador, mesmo que 
seja em outro meio de comunicação.

43. Kurt Lewin, em 1947, estudou as dinâmicas que agem no 
interior dos grupos sociais em relação à mudança de há-
bitos alimentares e concluiu que há diferença de compor-
tamento, antes e depois de uma “zona filtro”. Observou 
também que o mesmo fenômeno ocorre com a sequência 
de uma informação. Essas “zonas filtro” são controladas 
por um sistema objetivo de regras ou por

(Mauro Wolf, Teorias da Comunicação. Adaptado)

(A) agendadores.

(B) ombudsmans.

(C) gatekeepers.

(D) ouvidores.

(E) relatores.

44. A Teoria Instrumentalista, originária da década de 1970, 
afirma que

(A) o jornalismo é um mercado, e as notícias são seus 
produtos.

(B) as notícias são produzidas de forma parcial para ser-
vir a determinados interesses políticos.

(C) as notícias são distorcidas pelas próprias fontes en-
trevistadas pelos definidores primários.

(D) as notícias não são reflexos da realidade; elas cor-
respondem a uma construção da realidade.

(E) a notícia é o produto da integração histórica de for-
ças sociais, pessoais, ideológicas e culturais.
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50. A 1a Emenda da Constituição Americana determina que 
“o Congresso não fará qualquer lei (...) que proíba o exer-
cício destas ou que restrinja a liberdade de expressão 
ou de imprensa; ou o direito de as pessoas se reunirem 
pacificamente ou de requererem ao governo o direito de 
reparação por injustiça praticada”.

(Tese de doutorado de Fernando Oliveira Paulino. Adaptado)

Este é o princípio que define, no Jornalismo, a Teoria

(A) Estruturalista.

(B) de Responsabilidade Social.

(C) Socialista.

(D) Libertária.

(E) do Laissez-Faire.

51. Em 1947, foi publicado um relatório elaborado por 13 per-
sonalidades do mundo acadêmico e empresarial sob a pre-
sidência do reitor da Universidade de Chicago, Robert M. 
Hutchins, que resumiu em cinco pontos as exigências que 
os meios de comunicação teriam de cumprir. Esses pontos 
deram origem aos critérios do chamado “bom jornalismo”, 
que são os seguintes:

(A) objetividade, exatidão, isenção, diversidade de opi-
niões e interesse público.

(B) objetividade, exatidão, isenção, diversidade de opi-
niões e clareza.

(C) precisão, exatidão, isenção, diversidade de opiniões 
e interesse público.

(D) precisão, clareza, isenção, diversidade de opiniões e 
interesse público.

(E) objetividade, exatidão, clareza, precisão e interesse 
público.

52. Uma construtora da cidade de Piracicaba (SP) utilizou 
três fotografias feitas pelo jornalista Davi Negri para o 
sítio oficial da Prefeitura da cidade. A utilização foi con-
siderada indevida pela Justiça, pois a construtora não 
procurou o autor para negociar o uso das fotos e julgou 
procedente a ação de violação dos direitos autorais e de-
terminou que a construtora pagasse ao fotógrafo indeni-
zação por danos

(A) imateriais e plágio.

(B) materiais e patrimoniais.

(C) morais e patrimoniais.

(D) psíquicos e morais.

(E) materiais e plágio.

47. A proposta de regulação da mídia que está em discussão

(A) propõe que uma empresa, para obter a concessão 
de um canal de televisão, deve ser formada, em sua 
totalidade, por brasileiros natos ou naturalizados há 
mais de 10 anos.

(B) impede que uma pessoa ou empresa tenha mais de 
três canais de televisão no território nacional.

(C) determina que as emissoras classificadas como locais 
devem ocupar, no mínimo, 50% de sua grade com 
produção regional.

(D) garante a cessão de uma hora semanal para cada um 
dos quinze grupos sociais relevantes (associações, 
sindicatos, movimentos sociais etc.) assim considera-
dos pelo governo por meio de edital público.

(E) proíbe o aluguel ou arrendamento de tempo da sua 
programação para terceiros, fazer matérias jornalís-
ticas pagas ou pedir “jabá”.

48. Em dezembro de 2012, um jornalista da cidade de Mos-
soró foi condenado sob a justificativa de que a dignidade 
da prefeita foi ofendida por meio de expressão desabo-
nadora e pejorativa, visando depreciar sua capacidade e 
inteligência.

(http://artigo19.org/centro/casos/detail/6. Adaptado)

De acordo com a justificativa, o jornalista foi condenado 
por

(A) desacato.

(B) calúnia.

(C) difamação.

(D) falso testemunho.

(E) injúria.

49. Com relação ao direito de imagem, assinale a alternativa  
correta.

(A) As pessoas presas sob custódia do Estado perdem 
o direito de locomoção, os direitos políticos, de vota-
rem e de serem votadas e, inclusive, o de proteção 
da própria imagem.

(B) Nas coletivas de imprensa, a emissora deverá obter 
autorização do entrevistado para veicular sua ima-
gem em seus programas.

(C) Pessoas anônimas, ao serem fotografadas em locais 
públicos para fins jornalísticos, devem autorizar ex-
pressamente a veiculação de suas imagens.

(D) A exposição da imagem para fins informativos de 
pessoas em locais públicos independe de autoriza-
ção expressa, desde que não acarrete vexame ou 
constrangimento.

(E) Mesmo em matérias de interesse público inequívoco, 
as pessoas retratadas deverão autorizar expressa-
mente o uso de suas imagens.
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56. Há uma corrente de políticos – que é repudiada por admi-
nistradores públicos profissionais – que defende a tese de 
que uma reforma pela metade é melhor do que nenhuma 
reforma. Esse raciocínio até pode funcionar parcialmente, 
e em determinados lugares, em períodos eleitorais, mas 
frequentemente a realidade derruba qualquer ideia neste 
sentido. Os agentes públicos e econômicos de Rio Preto 
se preparam em 2015 para mais uma série de discussões 
e debates a respeito da revitalização da área central da 
cidade, projeto eterno e antigo da Prefeitura.

(http://www.diarioweb.com.br/novoportal)

Esse texto foi publicado no dia 07 de janeiro de 2015 e 
não é assinado. Pelas suas características, trata-se de

(A) um comentário.

(B) um ensaio.

(C) um editorial.

(D) uma resenha.

(E) uma crítica.

57. A 4a Vara Federal de Rio Preto atendeu pedido do Mi-
nistério Público Federal (MPF) que quer ter acesso ao 
conteúdo telefônico do repórter Allan de Abreu Aio e do 
Jornal da Região sobre a Operação Tamburutaca que 
i nvestigou esquema suspeito de corrupção na Delegacia 
do Trabalho da cidade. A ANJ recorreu, e o presidente 
do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, 
suspendeu liminarmente a decisão judicial. Segundo a 
ANJ, além de violar o direito à liberdade de informação e 
expressão jornalística, o pedido do MPF viola o Art. 5o da 
Constituição Federal que garante

(A) o sigilo da correspondência.

(B) o anonimato.

(C) indenização por dano moral.

(D) o sigilo da fonte.

(E) veto a todo tipo de censura.

58. Segundo o Manual de Redação da Presidência da Repú-
blica, nas comunicações oficiais

(A) a linguagem coloquial é importante para tornar a 
comunicação mais efetiva.

(B) as impressões pessoais do redator devem ser usadas 
com parcimônia.

(C) a formalidade do tratamento deve ser evitada para 
ampliar o feed-back.

(D) a concisão, a subjetividade e o uso da língua culta 
são essenciais para a compreensão da mensagem.

(E) o redator deve construir o texto de forma impessoal.

53. Uma foto tem, originalmente, 12 cm de altura e 20 cm de 
largura. Ela ocupará duas colunas padrão de um jornal 
em que cada coluna tem 5 cm de largura e 0,5 cm entre 
colunas. A altura da foto diagramada terá

(A) 5,5 cm.

(B) 6,3 cm.

(C) 11,0 cm.

(D) 12,6 cm.

(E) 17,5 cm.

54. A Polícia Civil investiga a morte do pedreiro Anísio Moura, 
64 anos. Ele morreu no quintal de uma casa em constru-
ção na última terça-feira, no bairro São Miguel Arcanjo, 
em Rio Preto. O corpo foi encontrado na sexta, em estado 
avançado de decomposição. Segundo o boletim de ocor-
rência, no corredor da casa havia pingos de sangue. Os 
bolsos da bermuda que ele vestia estavam revirados.

(DiarioWeb, 11.01.2015)

Esse lead pertence a um texto jornalístico

(A) interpretativo.

(B) crítico.

(C) opinativo.

(D) relatorial.

(E) informativo.

55. A Torcedores.com, à primeira vista, parece mais uma 
página especializada em esportes – mas há uma dife-
rença considerável: eles apostam pesado nas informa-
ções postadas por parte de seus leitores. O site, fundado 
no final de 2013, permite que qualquer um possa enviar 
notícias. Todo o conteúdo enviado passa pela curadoria 
da equipe editorial do site, que analisa a veracidade e 
originalidade dos textos. Esse modelo de edição é cha-
mado de jornalismo

(A) alternativo.

(B) popular.

(C) colaborativo.

(D) democrático.

(E) alterativo.
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59. De acordo com a Lei no 12.527, de 18 de novembro de 
2011, que regula artigos da Constituição Federal que 
tratam dos procedimentos legais destinados a asse-
gurar o direito fundamental de acesso à informação, 
existem cinco diretrizes fundamentais que norteiam o 
regulamento. Entre essas diretrizes, é correto afirmar 
que o acesso à informação

(A) depende do interesse do cidadão em solicitar os dados 
que entender essenciais para a sua cidadania.

(B) tem como finalidade o desenvolvimento do controle 
social da administração pública.

(C) depende do interesse da administração pública em 
fazer a publicidade dos dados.

(D) tem como finalidade ampliar a publicidade das obras 
em execução pelo governo federal.

(E) tem como objetivo educar o servidor e o cidadão 
para acompanhar a administração.

60. Os pesquisadores modernos identificam quatro estágios 
para a formação da mais primária forma de comporta-
mento coletivo. O primeiro depende de um aconteci-
mento que consiga catalisar o interesse das pessoas. 
No segundo, essas pessoas se encontram e trocam opi-
niões a respeito do acontecimento. No terceiro, encon-
tram um objetivo para ação conjunta. O quarto estágio 
corresponde à ação coletiva e geograficamente identifi-
cável. Esses quatro estágios definem o comportamento

(A) da multidão.

(B) da massa.

(C) da audiência.

(D) do grupo.

(E) do público.
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