SIMULADO ENADE 2022 - JORNALISMO
Concurso: Simulado Enade 2022 Banca: IBMEC Prova: Prova 1 - Curso: Formação Geral

1. Em relação aos direitos humanos, é correto afirmar:
I - São aqueles protegidos pela ordem internacional.
II - O principal fundamento dos direitos humanos no Brasil refere-se à dignidade da pessoa
humana.
III - A tortura é prática proibida sob a égide dos direitos humanos
a) Estão corretas as alternativas I, II e III;
b) Estão corretas apenas as alternativas I e II;
c) Estão corretas apenas as alternativas II e III;
d) Estão corretas apenas as alternativas I e III;
e) Todas as alternativas estão erradas.
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2. Durante o mês de junho de 2012 o Brasil sediou um dos principais eventos na agenda dos
organismos de governança global sobre o desenvolvimento sustentável, a Rio+20. Os números
relativos ao evento permitem dimensioná-lo. Mais de uma centena de chefes de Estado
estiveram presentes e, juntos, assinaram acordos e compromissos de defesa ambiental do
planeta que implicarão um gasto de 513 bilhões de dólares nos próximos anos (Rio+20 em
números, 2012). Duas décadas após a realização da Eco-92, a conferência de 2012 estava
dirigida, sobretudo, à renovação de compromissos políticos com o desenvolvimento sustentável
a partir da chamada economia verde.
“Fonte: STEIL, Carlos Alberto; TONIOL, Rodrigo. Além dos humanos: reflexões sobre o
processo de incorporação dos direitos ambientais como direitos humanos nas conferências das
Nações Unidas. Horizontes antropológicos, v. 19, n. 40, p. 283-309, 2013.”
Marque a alternativa correta:
a) Questões ecológicas, de um modo amplo, têm sido tematizadas como tópico incontornável na
elaboração de políticas com capacidades variadas de abrangência ao menos desde a década
de 1980.
b) Existe a adesão de países como Estados Unidos e China em todos os acordos internacionais
ambientais
c) Do grupo dos oito países que compõem o G8 todos os chefes de Estados estevam presente
no evento.
d) Hillary Clinton versou sobre o papel dos EUA nos acordos que estavam sendo firmados, bem
como articulou questões ecológicas com outras relacionadas aos direitos sexuais e reprodutivos
das mulheres.
e) O Vaticano assistiu com bons olhos o discurso de Hillary Clinton, porquanto a ideia dela
reforça a ideia da Igreja Católica em relação aos temas de direitos sexuais e reprodutivos das
mulheres.
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3. Enquanto o registro da primeira geração de direitos políticos, civis e cívicos se consolida
balizando o poder de ação do Estado, toma corpo a segunda geração dos direitos sociais,
econômicos e culturais, impondo uma ação positiva ao Estado, e uma terceira geração de
direitos, desta vez coletivos, emerge: direito à infância, direito ao meio ambiente, direito à
cidadania, direito ao desenvolvimento dos povos, enfim reconhecidos na Conferência de Viena,
em 1993.
Conforme o texto e em seus conhecimentos pretéritos:
a) Para que os direitos políticos e cívicos possam existir o Estado deve ser máximo, ou seja,
aplicando políticas públicas em todos os setores que envolvam a efetivação destes direitos.
b) Para os direitos de segunda geração o Estado deve se eximir da prestação repassando a
responsabilidade para o terceiro setor: à sociedade civil
c) Os direitos coletivos estão relacionados a unicidade do Estado bem como a visão da cultura
absoluta
d) O direito aos desenvolvimentos dos povos significa que nações com maior poder econômico
possa assumir o poder e a responsabilidade de desenvolver países menores.
e) Esse debate em Viena serviu de influência para os direitos que temos atualmente.
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4. Aos 38 anos, Maria da Penha Maia Fernandes era vítima, pela segunda vez, de tentativa de
homicídio. Essa violência se cobriu, todavia, de ao menos duas peculiaridades: o agente do
crime, que deixou Maria da Penha irreversivelmente paraplégica, não era um desconhecido,
mas seu próprio marido, e as marcas físicas e psicológicas derivadas da violência foram
agravadas por um segundo fator, a impunidade. Passaram-se dezenove anos da instauração do
processo penal, sem que houvesse qualquer decisão definitiva dos tribunais brasileiros.
Fonte: PIOVESAN, Flávia; IKAWA, Daniela. A violência doméstica contra a mulher e a proteção
dos direitos humanos. Direitos humanos no cotidiano jurídico, 2004.
Avalie as assertivas abaixo de acordo com seu conhecimento pretérito:
I - Segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ) a lei Maria da Penha protege também as
mulheres transexuais.
II – Ainda que exista a lei protetiva contra a violência doméstica, ela é irrelevante visto que, no
Brasil, já superamos esse tipo de violência.
III – Os direitos humanos não se relacionam com os direitos das mulheres.
a) Estão corretas as assertivas I, II e III;
b) Estão corretas apenas as assertivas I e II;
c) Estão corretas apenas as assertivas II e III;
d) Estão corretas apenas as assertivas I e III;
e) Apenas a assertiva I está correta.
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5. A inclusão do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) na constituição brasileira é
uma conquista recente da população por meio da mobilização de grupos da sociedade civil
organizada, com a Emenda Constitucional nº 64 de 2010. No entanto, antes deste marco
histórico, esse direito estava presente no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
que visa oferecer uma alimentação adequada e saudável aos estudantes durante o período em
que estão na escola. Em 2017, estava previsto o atendimento de 41 milhões de estudantes em
todo país pelo PNAE, incluindo creches, pré-escolas, escolas indígenas e quilombolas, ensino
fundamental e médio, e educação de jovens e adultos. O orçamento foi de R$ 4,15 bilhões a
serem repassados pelo governo federal aos estados e municípios (BRASIL, 2018).
GREENWOOD, Rebecca Louise; FONSECA, Alexandre Brasil. Alimentação na escola:
significados e possibilidades do comer e da comida para a promoção dos direitos humanos.
Revista Interdisciplinar de Direitos Humanos, v. 6, n. 1, p. 103-127, 2018.
Com base no texto acima e em seus conhecimentos pretéritos marque a alternativa correta
I - O direito à alimentação adequada é um direito humano inerente a todas as pessoas de ter
acesso regular, permanente e irrestrito, quer diretamente ou por meio de aquisições financeiras,
a alimentos seguros e saudáveis, em quantidade e qualidade adequadas e suficientes,
correspondentes às tradições culturais do seu povo e que garanta uma vida livre do medo, digna
e plena nas dimensões física e mental, individual e coletiva.
II - A Segurança Alimentar e Nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso
regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o
acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de
saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e
socialmente sustentáveis
III – Todos devem ter direito à alimentação ainda que em desrespeito a sua cultura.
a) Estão corretas as assertivas I, II e III;
b) Estão corretas apenas as assertivas I e II;
c) Estão corretas apenas as assertivas II e III;
d) Estão corretas apenas as assertivas I e III;
e) Todas as assertivas estão erradas.
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6. Artigo 4 - Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de
escravos serão proibidos em todas as suas formas.
Fonte:
Declaração
Universal
dos
direitos
humanos;
disponível
em:
https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos. Acesso em: 08/04/2022
Julgue as assertivas abaixo:
I – Somente existiu escravidão nas Américas e no período das grandes Navegações.
II – No mundo atual não existe mais escravidão.
III – Ainda que a escravatura tenha sido abolida, no Brasil, em 1888, seus efeitos perduram até
os dias atuais.

a) Estão corretas as assertivas I, II e III;
b) Estão corretas apenas as assertivas I e II;
c) Estão corretas apenas as assertivas II e III;
d) Estão corretas apenas as assertivas I e III;
e) Apenas a assertiva III está correta.
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7. O homem natural é tudo para si mesmo; é a unidade numérica, o inteiro absoluto, que só se
relaciona consigo mesmo ou com seu semelhante. O homem civil é apenas uma unidade
fracionária que se liga ao denominador, e cujo valor está em sua relação com o todo, que é o
corpo social. As boas instituições sociais são as que melhor sabem desnaturar o homem,
retirar–lhe sua existência absoluta para dar–lhe uma relativa, e transferir o eu para a unidade
comum, de sorte que cada particular não se julgue mais como tal, e sim como uma parte da
unidade, e só seja percebido no todo.
ROUSSEAU, J. J. Emílio ou da Educação. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
O ponto de vista de Rousseau em relação ao homem no estado de natureza expresso no texto,
diz que
a) O homem natural só existe quando parte de uma unidade.
b) O homem natural era detentor de uma existência absoluta.
c) O homem natural é o inteiro absoluto no corpo social.
d) As instituições sociais expressam a natureza humana, pois o homem é um ser político.
e) O homem natural corrompe a sociedade.
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8. “... Por outras palavras, não há determinismo, o homem é livre, o homem é liberdade. […] Não
encontramos diante de nós valores ou imposições que nos legitimem o comportamento. Assim,
não temos, nem atrás de nós nem diante de nós, no domínio luminoso dos valores, justificações
ou desculpas. Estamos sós e sem desculpas. É o que traduzirei dizendo que o homem está
condenado a ser livre. Condenado porque não criou a si próprio; e, no entanto, livre porque, uma
vez lançado ao mundo, é responsável por tudo o que fizer. ”
SARTRE, Jean-Paul. O existencialismo é um humanismo. São Paulo: Abril Cultural, 1978, p. 09
“Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem; não a fazem como
circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e
transmitidas pelo passado”.
MARX, Karl; O 18 Brumário de Luís Bonaparte, p. 329
Sabe-se que Sartre e Marx divergem no que tange o conceito de liberdade. A partir dos excertos
acima e de seus conhecimentos sobre o tema nota-se que:
a) Sartre defende que há determinismo, Marx defende que o homem é livre independente das
circunstâncias.
b) Sartre defende que há determinismo e Marx estabelece um meio termo entre o determinismo
e a total liberdade do homem.
c) Quando Sartre afirma “o homem está condenado a ser livre”, diz o mesmo que Marx quando
defende que “os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem”.

d) Sartre diz que o homem é condenado a ser livre pelo fato de não poder escolher que não
quer escolher. Já Marx afirma que o homem tem suas possibilidades condicionadas pelo mundo
material em que vive.
e) A liberdade para Sartre não tem limites, já para Marx ela não existe.
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9. O assunto: "conquista de um campeonato mundial de natação", será noticiada para o público
em geral, com curiosidade quanto à personalidade do atleta e ao ranking da disputa. Para o
segmento especialista em treinamento desportivo, será relevante também a preparação do
atleta e o ritmo das braçadas. Considerando o texto enunciativo, analise os itens a seguir:
I - A informação jornalística é o espaço privilegiado da reportagem especializada. Uma
peculiaridade é destinar-se a públicos mais, ou menos, heterogêneos. A máxima
heterogeneidade seria a audiência presumível de uma emissora de TV aberta (audiência de
massa). A mínima heterogeneidade encontra-se entre leitores de revistas ou sites destinados a
aficionados de uma atividade como engenharia naval ou surf. Quanto mais específico o público,
mas se pode particularizar a linguagem.
II - Há relação entre interesse jornalístico e abrangência de público. Quanto maior o interesse
jornalístico, maior a abrangência do público a que a informação se destina.
III- A criação de cadernos específicos para áreas como Cultura e Saúde, por exemplo, ou de
suplementos especiais de fim de semana, como Literatura ou Decoração, assinala uma
tendência consolidada no Jornalismo, que pressupõe conhecimento e domínio do tema por parte
do jornalista e que envolve também a adoção de gêneros textuais diversos em um mesmo
veículo.
IV- Situação predominante no Jornalismo atual é de jornalistas que se especializam para cobrir
diferentes áreas de conhecimento. Em seis meses ou um ano de leitura e observação, qualquer
jornalista competente é capaz de se "adestrar" para cobrir áreas tão específicas quanto o
mercado de capitais ou o setor de saúde de uma metrópole.
Assinale a alternativa correta:
a) Estão corretas apenas as alternativas I, II, III;
b) Estão corretas apenas as alternativas I e IV;
c) Estão corretas apenas as alternativas II e III;
d) Estão corretas apenas as alternativas II, III e IV;
e) Estão corretas as alternativas I, II, III e IV
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10. A internet tornou-se uma ferramenta de pesquisa com participação e recursos crescentes
para a investigação jornalística, inclusive ou especialmente para grandes coberturas.
Acerca de tal perspectiva, marque V (Verdadeiro) ou F (Falso). E assinale a sequência correta.
Sobre os métodos avançados de apuração, podemos afirmar que...
( ) O acesso mais facilitado a informações por meio da web não dispensa uma das principais
habilidades do profissional de jornalismo: a capacitação para interpretar os dados, sem visões
imediatistas ou reducionistas.
( ) Se a fonte de informação na internet for "bem recomendada", o profissional de jornalismo
pode dispensar as três checagens básicas: procedência do site; nível de atualização; incidência
de erros (de informação, ortográficos, gramaticais).
( ) A despeito de a internet ser um espaço 'livre' por princípio, a busca por informações nesta
plataforma de mídia está sujeita aos limites éticos. A pesquisa não deve fugir à lei, tampouco
aos compromissos com a utilidade pública e com a transparência.
( ) Segundo Nilson Lage, os avanços tecnológicos também não dispensam a articulação com
métodos tradicionais de apuração, como a observação direta e a entrevista.
(
) No processo de qualificação das informações jornalísticas, novas tecnologias excluem
métodos convencionais de apuração.
a) F; F; V; V; V.
b) V; V; V; V; F.
c) V; F; V; V; F.
d) F; F; V; V; F.
e) V; F; V; V; V.
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11. Com a popularização de fake news na internet, as demandas por ética e transparência nos
processos de seleção das fontes, de apuração e de verificação jornalísticas se tornaram ainda
mais importantes no cotidiano dos jornalistas. Existem várias estratégias para se garantir a
veracidade das informações e se validar o conteúdo divulgado. Considerando esse contexto,
avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.
I. Ao checarem a veracidade da fala dos entrevistados e dos dados fornecidos por eles, os
jornalistas aprimoram a qualidade da informação e evitam o denominado jornalismo declaratório.
PORQUE
II. Contextualizar a fonte e deixar claro, por exemplo, a que entidade ou instituição ela está
relacionada são ações importantes que conduzem à transparência e que habilitam o público a
compreender e interpretar possíveis interesses do entrevistado ao divulgar certas informações.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:
a) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
d) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
e) As asserções I e II são proposições falsas
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12. Leia a introdução da reportagem e escolha a assertiva correta quanto o papel do
comunicador:
"Joe Sacco não é um jornalista tradicional. Enquanto seus colegas da faculdade escolheram
texto, fotografia ou vídeo para contar suas histórias, ele uniu a paixão pela profissão e pelo
desenho e criou sua própria maneira de informar: o jornalismo em quadrinhos.
Nascido em Malta e vivendo nos EUA desde a adolescência, Sacco começou desenhando
quadrinhos satíricos. Mas logo percebeu que aquela linguagem também era adequada para
contar histórias de conflitos que o deixavam pensativo e preocupado, como o que acontecia
entre palestinos e israelenses no Oriente Médio. Sacco defende que a linguagem dos
quadrinhos permite ao leitor entender todo o contexto dos acontecimentos. É como mergulhar
naquela realidade, ver o rosto das pessoas e andar pelas ruas. Aliás, pessoas é o foco do
jornalista, que investiga para dar voz àqueles afetados pela guerra."
(Reportagem Adaptada e publicada no Guia do Estudante em 2017. Disponível em:
https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/joe-sacco-criador-do-jornalismo-em-quadrinhos-falasobre-como-escolheu-sua-carreira/ Acessado em 07 de março de 2019)
a) A responsabilidade do comunicador envolve sua relação e convívio a cerca de uma reflexão
ética do seu papel social.
b) O comunicador pode ser compreendido exclusivamente aos profissionais da imprensa.
c) O comunicador não é passível de responsabilidade sobre os fatos e opiniões que se publica,
divulga e compartilha.
d) A responsabilidade do comunicador não envolve a prática e os limites éticos. Afinal, trata-se
do uso irrestrito da liberdade de expressão.
e) A responsabilidade do comunicador restringe-se apenas as ferramentas midiáticas que
normatizam seu escopo de atuação. Por isso o uso recorrente de métricas atua de forma
determinante nas decisões do comunicador
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13. Uma conhecida rede social esteve no centro de um acirrado debate político global causado
pelo vazamento de dados de 50 milhões de usuários norte-americanos, supostamente usados
por uma empresa de consultoria para afinar com perfis psicológicos as estratégias de atração de
voto de uma campanha eleitoral, em 2016. Alguns países e políticos, onde essa rede é
investigada, exigiram explicações de seu criador e dono.
Considerando-se esse contexto e o gerenciamento de crise em redes sociais em casos de
vazamento de dados, é correto afirmar que:

a) O CEO da rede social deve tomar decisões de forma rápida, apurar fatos e fazer contato com
os veículos de comunicação, justificando o vazamento de dados.
b) A rede social deve reconhecer o erro e assumir uma postura transparente no contato com os
públicos de interesse, utilizando os recursos produzidos pelo comitê de gestão de crise.
c) O gerenciamento de crises deve ser adotado como um método por meio do qual se visa o
trabalho com as falhas recorrentes, no longo prazo, do processo de gestão de uma rede social.
d) O comitê de crise da rede social deve providenciar, a cada ocorrência, um processo de
gerenciamento da crise para que cada situação de insatisfação possa ser devidamente
acompanhada.
e) O media training é um dos processos anteriores à crise que possibilitam mitigá-las em
ambientes com rápida capacidade de multiplicação de informações, como ocorre nas redes
sociais.
Concurso: Simulado Enade 2022 Banca: IBMEC Prova: Prova 1 - Curso: Jornalismo

14. São campos de atuação do jornalista especializado:
I. Editorias ou Seções de veículos de informação geral, como as de Esporte, Política, Economia,
Cultura, Saúde, Comportamento etc.
II. Os veículos populares de informação geral, pois oferecem a um público específico um
conjunto de assuntos de interesse distinto aos de outros públicos, além de usar uma linguagem
própria.
III. Veículos segmentados que podem cobrir desde grandes áreas como Cultura ou Música como
subáreas (Literatura, Rock, Samba, Instrumentos Musicais, por exemplo).
A partir das assertivas acima, assinale a alternativa CORRETA:
a) As alternativas I e II são corretas e a III é falsa
b) As alternativas I e III são corretas e a II é falsa.
c) As alternativas II e III são corretas e a I é falsa.
d) A alternativa II é correta e a I e III são falsas.
e) A alternativa I é correta e a II e III são falsas.
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15. A quinta-feira não começou bem para o repórter João Carlos. Os colegas o seguiram com os
olhares da porta da redação à sua mesa. Um deles o advertiu: "tem um recado aí pra você". A
tira de papel sobre o teclado fez o coração do novato João Carlos acelerar. "Me encontre na
sala do diretor!", dizia a mensagem do editor, em tom que soou ameaçador ao repórter. Logo ele
associou o recado à reclamação do secretário de Educação, fonte em uma matéria veiculada na
edição daquele dia. No entre aspas do texto do repórter, o secretário sentenciava: "chegaremos
a estatísticas alarmantes, com mortes de estudantes todos os dias." A "profecia" do secretário
apareceu descontextualizada, não considerando as condições antes enumeradas pela fonte,
como "se nada for feito...", "se a comunidade escolar não se mobilizar...", etc. Em seu lead, o
jornalista afirmava que o secretário manifestava uma postura pessimista sobre violência na
escola, ressaltando a impossibilidade de quaisquer mudanças.

Enquanto seguia para a sala da direção, João Carlos procurava, no gravador, o áudio do trecho
usado na matéria. "Foi ele que disse, eu não tenho culpa. Foi ele que disse, eu não tenho
culpa", repetia a si mesmo, tentando se tranqüilizar.
Abaixo estão prescrições do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros. Assinale a alternativa
que se relaciona à situação acima.
a) A presunção de inocência é um dos fundamentos da atividade jornalística.
b) O jornalista deve manter relações de respeito e solidariedade no ambiente de trabalho.
c) O jornalista não pode divulgar informações, visando o interesse pessoal ou buscando
vantagem econômica.
d) O jornalista é responsável por toda a informação que divulga, desde que seu trabalho não
tenha sido alterado por terceiros, caso em que a responsabilidade pela alteração será de seu
autor.
e) O jornalista deve lutar pela liberdade de pensamento e de expressão.
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16. Juarez Bahia, em sua obra "Jornal, História e Técnica" (1990) afirma que o Jornalismo
Especializado é uma necessidade social porque "resulta do próprio desenvolvimento das
relações em sociedade. É uma técnica de tratamento da notícia que se aperfeiçoa
paralelamente à evolução dos meios de produção, das tecnologias industriais e comerciais, das
aquisições culturais, das pesquisas e experiências científicas" (BAHIA, 1990, p. 214).
BAHIA, Juarez. Jornal, História e Técnica: as técnicas de jornalismo. 4 ed. São Paulo 2010.
Sobre o conceito de Jornalismo Especializado é correto afirmar que:
a) O Jornalismo Especializado tem sua origem no final dos anos 1990 e início do século XXI,
com o advento da internet e das novas mídias, que trouxe a segmentação dos públicos.
b) O Jornalismo Especializado reúne a necessidade de uma sociedade fragmentada se
reconhecer em diferentes temas e segmentos, além de estratégias comerciais das empresas
jornalísticas, que reorganizaram a estrutura dos veículos, buscando abranger vários públicos.
c) O Jornalismo Especializado não foi influenciado por motivações mercadológicas, pois o
interesse público e a estrutura do texto jornalístico se mantiveram os mesmos ao longo do
século XX.
d) O Jornalismo Especializado tem sua origem com o advento do Lide (lead) no Brasil, na
década de 1940, e é fortemente influenciado pela Televisão, quando as empresas jornalísticas
mantiveram a chamada ¿fase do lide¿, até finais dos anos 1990.
e) O Jornalismo Especializado é um tipo de jornalismo necessariamente factual que é
direcionado para as demandas da sociedade fragmentada, pois os interesses do público são o
único fator determinante na construção da notícia.
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17. Se o entrevistado disser algo surpreendente, o jornalista deve manter a serenidade e
persistir nas perguntas até o esclarecimento completo do assunto. O entrevistador deve ter
cuidado para que a entrevista não se transforme em um discurso unilateral e para que não se
perca o controle da entrevista. (IAROCHINSKI, Ulisses. Escrevendo para falar no rádio. Curitiba:
InterSaberes, 2017, p.186\ adaptado).
Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens seguintes, acerca da condução de
entrevistas para o rádio.
I. O entrevistador deve interromper o entrevistado com firmeza e educação se o entrevistado
falar sem parar. Pedir para que ele seja mais objetivo e conciso nas respostas.
II. O entrevistador concorda quando o entrevistado contextualiza antes de responder uma
pergunta. Caso contrário, corre o risco de perder o controle da entrevista.
III. O entrevistador repete a pergunta se o entrevistado questionar o que ele quis dizer. Como
formulada antes, com mais calma e clareza.
Assinale a opção correta.
a) Apenas o item I está certo.
b) Os itens I e II estão certos.
c) Os itens I e III estão certos.
d) Os itens II e III estão certos.
e) Apenas o item II está certo.
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18. Algumas concepções entendem que o jornalista tem um status diferenciado das demais
profissões por estar comprometido com a sociedade e com os valores democráticos. Existe um
ideal romântico envolvendo a profissão, que pode ser traduzido com expressões como: "cão de
guarda da sociedade", "imprensa como quarto poder" e "vigilante independente do poder", entre
outras. Aliados a isso, temos o efeito de filmes norte-americanos que apresentam uma aura de
prestígio com a ideia de cosmopolitismo, convívio com os poderosos e/ou importantes, vida de
emoções e aventuras, contato com o lado escondido da sociedade.
Dentre as opções abaixo, identifique a que apresenta essa visão do jornalismo.

a) Visão mitificada do jornalismo.
b) Visão amplificada do jornalismo.
c) Visão científica do jornalismo.
d) Visão mercadológica do jornalismo.
e) Visão de empoderamento do jornalismo.
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19. A ideia de credibilidade jornalística é antiga, mas ganhou força a partir do momento em que
os jornais deixaram de ser essencialmente opinativos para transformarem em empresas
jornalísticas e se aproximarem de um público maior, com notícias do mundo social. Analise as
afirmativas a seguir e marque a afirmativa correta.
I - O jornalista passou a ser o profissional capacitado para escrever de modo diferente e não
comprometido com interesses de qualquer grupo social ou político.
II - Os jornais aumentaram seu tamanho, o que possibilitou ao jornalista aprofundar o estilo
literário, com o consequente aumento na credibilidade do texto.
III - A técnica jornalística é baseada no princípio da neutralidade e, portanto, o jornalista deve
manter-se neutro diante daquilo que noticia.
a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas a afirmativa II está correta.
c) Apenas a afirmativa III está correta.
d) As afirmativas I e III estão corretas.
e) As afirmativas II e III estão corretas.
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20. Trump chega a Londres e se encontra com a rainha:
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se encontrou, nesta segunda-feira (03/06),
com a rainha Elizabeth 2ª, no primeiro compromisso oficial de sua visita de três dias ao Reino
Unido. Acompanhado da primeira-dama, Melania, o republicano foi recebido pela rainha e pelo
príncipe herdeiro, Charles, no Palácio de Buckingham. (texto adaptado da Folha de São Paulo,
03 de junho de 2019).
Com base no texto acima, analise e responda. Quais afirmativas estão corretas:
I. A matéria responde às cinco perguntas fundamentais do lead.
II. É a introdução de uma notícia sem características opinativas e interpretativas.
III. É uma entrevista, onde predomina a questão da biografia do personagem.
IV. É um texto jornalístico, com informações de interesse público, que se baseiam em
acontecimentos recentes.
V. São apenas fatos sem importância por ser uma notícia falsa.
a) II, III e V.
b) III, IV e V.
c) II, III, IV.
d) I, II e III.
e) I, II e IV.
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21. É exatamente a década de 1950, a da introdução da TV e, consequentemente, do
telejornalismo, o verdadeiro marco que os autores como Habermas chamariam de encerramento
da fase do "jornalismo literário" e a entrada na programação do chamado "jornalismo
empresarial", com forte influência do Jornalismo interpretativo (marcado pela edição de revistas
de reportagem e outros espaços em que são permitidos textos mais flexíveis e interpretativos) e
do Jornalismo plural (um modelo em que cabem diversos estilos).
Ambos tipos de Jornalismo circulam em torno da ideia de:
a) Fait divers
b) Reportagem
c) Lide ou Lead
d) Fotojornalismo
e) Webjornalismo
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22. Conforme Maria Cicília Peruzzo (1998), as pautas do jornalismo comunitário diferem-se das
pautas dos grandes veículos de comunicação, pois no jornalismo comunitário as questões são
discutidas no micro e não no macro. Em continuação aos conceitos dessa autora, sobre as
transformações dos modelos de atuação do jornalismo, que inclusive, se igualam ao que pensa
a maioria dos críticos de jornalismo, é correto afirmar, que:
PERUZZO, Maria Cicília K. Comunicação nos movimentos populares. Petrópolis, RJ: Vozes,
1998.

a) O jornalismo comunitário prioriza temas que muitas vezes só interessam àquela comunidade
específica e que não teriam espaço em outros tipos de veículos de comunicação que tenham
por princípio a comunidade observada de forma geograficamente maior.
b) O jornalismo comunitário geralmente está ligado a uma grande zona geográfica, cuja
cobertura pode se dar até mesmo em outros países.
c) O jornalismo comunitário geralmente está ligado a uma grande zona geográfica, onde vários
tipos de veículos de comunicação fazem a cobertura jornalística.
d) O jornalismo comunitário geralmente está ligado a uma grande zona geográfica, portanto, a
cobertura dos fatos se dá em cima de acontecimentos da região interestadual, nacional e
internacional, fazendo com que a populações específicas se vejam refletidas nos
acontecimentos
e) O jornalismo comunitário não prioriza temas que muitas vezes só interessam àquela
comunidade específica e que não teriam espaço em outros tipos de veículos de comunicação
que tenham por princípio a comunidade observada de forma geograficamente maior.
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23. A ABRAJI (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo) reúne no seu site a opinião de
diversos jornalistas sobre o assunto. Dentre eles, destaca-se o depoimento de Leonardo
Sakamoto, da Repórter Brasil.
É o jornalismo de "precisão" e de fôlego que, através de pesquisa de campo e/ou trabalho de
gabinete com dados e documentos, tem como objetivos a) trazer à tona informação de interesse
público que alguém ou alguma instituição deliberadamente mantenha em sigilo e/ou b) retirar o
véu de ignorância sobre determinado assunto, aprofundando significativamente o entendimento
da sociedade sobre ele e trazendo novas interpretações que, principalmente, refutem a
percepção
corrente.
(Disponível
em:
https://abraji.org.br/noticias/jornalismo-investigativo-definicoes-de-associados-e-seguidores)
Neste sentido, o jornalismo investigativo contempla uma pauta mais complexa e exige
profundidade na checagem. Com relação a produção de uma reportagem investigativa,
podemos dizer que:
I. Para fazer a denúncia, o repórter deve avaliar se há interesse público.
II. Ainda no planejamento, deve ser avaliado o risco para os jornalistas, se descobertos.
III. Pessoas que não estão envolvidas na denúncia devem ter imagem e voz preservados.
IV. O levantamento de informações que possam revelar um fato grave, de interesse social,
conferem ao jornalista uma licença para subverter a lei.
V. Deve-se usar câmera escondida em qualquer situação.

Em relação as afirmativas acima, assinale a alternativa correta:
a) Estão corretas as afirmativas I, II e III.
b) Estão corretas as afirmativas II, IV e V.
c) Estão corretas as afirmativas I, III e IV.
d) Estão corretas apenas as afirmativas I e III.
e) Estão corretas apenas as afirmativas IV e V
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24. Identifique qual os principais critérios de noticiabilidade considerados pelo jornal O Estado
de São Paulo para a publicação da notícia a seguir:
Curió abre arquivo e revela que Exército executou 41 no Araguaia Sebastião
Curió Rodrigues de Moura, o major Curió, o oficial vivo mais conhecido do regime militar
(1964-1985), abriu ao Estado o seu lendário arquivo sobre a Guerrilha do Araguaia (1972-1975).
Os documentos, guardados numa mala de couro vermelho há 34 anos, detalham e confirmam a
execução de adversários da ditadura nas bases das Forças Armadas na Amazônia. Dos 67
integrantes do movimento de resistência mortos durante o conflito com militares, 41 foram
presos, amarrados e executados, quando não ofereciam risco às tropas. (O Estado de São
Paulo - 20 de junho de 2009).

Aponte a alternativa correta:
a) Utilidade e oportunidade.
b) Relevância e repercussão.
c) Proeminência dos personagens e proximidade.
d) Oportunidade e interesse humano.
e) Raridade e curiosidade.
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25. Como modalidade do Jornalismo, o Fotojornalismo se adequa ao Jornalismo Especializado.
As pautas fotográficas são destinadas a coberturas específicas, nas áreas de atuação das
editorias, o que exige do fotógrafo habilidade para produzir imagens de naturezas diferentes.
Diante desta observação, assinale alternativa correta:
a) Determinadas especializações não se adequam ao uso da imagem fotográfica, devido às
limitações impostas por direitos de imagem
b) Com o advento das novas tecnologias, algumas especializações dispensam o uso da
fotografia, optando apenas pelo uso de recursos audiovisuais
c) Não existe diferença de postura e escolha de equipamentos por parte do fotógrafo para a
cobertura de pautas específicas (culturais, econômicas, esportivas ou políticas)
d) O Fotojornalismo cobre as diferentes especializações do Jornalismo, como econômico,
esportivo, político, policial, cultural, etc.
e) O jornalismo contemporâneo deixou de ser especializado e passou a abordar os fatos sempre
de maneira globalizante
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26. As afirmações a seguir referem-se à pauta fotojornalística:
I - O fotojornalista deve se preparar da forma mais adequada para a realização de seu trabalho,
compreendendo o contexto do assunto e suas particularidades, selecionando câmeras e lentes
mais condizentes com o objeto da pauta e antecipando-se junto a seus superiores caso haja
necessidade de credenciais ou autorização para ter acesso ao local do fato;
II - A pauta fotográfica contém elementos em comum com a pauta noticiosa, como as indicações
de data, horário e local e o resumo da matéria, mas terá também elementos específicos como o
nome do repórter fotográfico e algumas indicações técnicas voltadas ao campo da fotografia
(sugestões de planos fotográficos, perspectivas visuais, personagens de destaque e quantidade
de imagens necessárias);
III - Não existe pauta especificamente fotográfica no Fotojornalismo: a pauta da reportagem em
si é utilizada como único documento capaz de guiar tanto o repórter como o fotógrafo na
cobertura do evento planejado. Na ausência de recomendações técnicas ao fotógrafo, cabe ao
repórter a definição de como o fotógrafo deve atuar, assim como a escolha da câmera, das
lentes e dos planos fotográficos mais adequados.

Estão corretas:
a) As afirmativas I e III
b) Somente a afirmativa III
c) As afirmativas I e II
d) As afirmativas II e III
e) Somente a afirmativa I
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27. Em 1985, a banda Legião Urbana lança seu album de estreia com a canção Geração
Coca-Cola. Observe o trecho da música composta por Renato Russo (1960-1996):
"Quando nascemos fomos programados
A receber o que vocês nos empurraram
Com os enlatados dos U.S.A., de nove as seis
Desde pequenos nós comemos lixo
Comercial e industrial
Mas agora chegou nossa vez
Vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês
Somos os filhos da revolução
Somos burgueses sem religião
Somos o futuro da nação
Geração Coca-Cola".
A partir da letra, qual escola analisada em Teorias da Comunicação mais se relaciona com a
canção:
a) Escola Norte Americana
b) Escola de Frankfurt
c) Escola Canadense
d) Estudos Culturais
e) Estudos de Recepção
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28. Ao veículo rádio são atribuídas características determinantes que irão moldar a estrutura da
relação com sua audiência. Analise as afirmativas sobre estas características:
I.O imediatismo é atribuição inicial apontando como a transmissão dos fatos no momento em
que ocorrem e a instantaneidade já que a mensagem radiofônica é recebida no momento da
emissão
II. A interatividade e a mobilidade só foram atribuídas ao veículo rádio após a internet 3.0 com
as ferramentas das mídias sociais.

III. A penetração é a característica que permite ao rádio chegar a diversos lugares, sendo que,
ao mesmo tempo, também pode estar presente o regionalismo, que integra o ouvinte por meio
das mensagens locais.
Sobre estas afirmações, assinale a alternativa correta:
a) Apenas as opções I e II estão corretas
b) Apenas as opções I e III estão corretas.
c) Apenas as opções II e III estão corretas.
d) Apenas a opção I está correta.
e) Todas as opções estão corretas.
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29. Sobre a redação do texto no radiojornalismo, analise as afirmações abaixo:
I. No rádio, mesmo curta, a matéria jornalística deve responder, imediatamente, às questões
clássicas: o que aconteceu? com quem? como? quando? onde? por que?
II. Não há necessidade de lide no radiojornalismo. As notas e matérias obedecem a um estilo
próprio de roteirização.
III. É prerrogativa do texto do radio eliminar o supérfluo para melhorar a compreensão por parte
do ouvinte porque o rádio precisa selecionar e focar em informações prioritárias.
a) Estão corretas as assertivas I e II.
b) Estão corretas as assertivas I e III.
c) Está correta apenas a assertiva II.
d) Está correta apenas a assertiva III.
e) Estão corretas todas as assertivas.
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30. As revistas, desde que começaram a ser publicadas, aproximadamente em 1663, vêm
promovendo troca de ideias e influenciando os costumes, a cultura e o pensamento no mundo
moderno, através de um casamento interessante entre a forma e o conteúdo no jornalismo
impresso. Para Lage (1981), seu universo é atraente, pois nele elementos como design,
fotografia e texto se encontram.
Sobre as revistas, marque a alternativa correta:
I - Elas podem ter periodicidade semanal, quinzenal ou mensal, sendo que algumas podem
circular em intervalos maiores.
II- Sua prática jornalística é diferenciada, dada a variedade de estilos e abordagem sobre os
temas tratados.
III - Cada revista tem uma percepção de identidade repassada ao leitor. Assim, seria mais fácil
reposicionar uma revista no mercado do que lançar uma nova revista.
IV - Cada revista traz uma proposta discursiva cuja sobrevivência dependeria diretamente de
uma relevância engendrada socialmente e adaptada de forma constante às mudanças da
sociedade.

a) Estão corretas as afirmativas I, II e IV.
b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
c) Estão corretas as afirmativas II, III e IV.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
e) Estão corretas as afirmativas I, II, III e IV.
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31. Do ponto de vista técnico, escritores de folhetins e jornalistas obrigaram-se a reformar a
modalidade escrita da língua, ou aproximando-a dos usos orais ou cultivando figuras de estilo
espetaculares; ora exagerando no sentimentalismo, ora incorporando a invenção léxica e
gramatical das ruas. Descobriu-se a importância dos títulos, que são como anúncios do texto, e
dos furos, ou notícias em primeira mão: o jornal que publicasse primeiro o relato de um fato de
interesse público seria lido em lugar dos concorrentes e ganharia pontos na preferência dos
leitores em geral para as próximas edições. (LAGE, Nilson, 2001)
Na citação inicial, o pesquisador Nilson Lage problematiza Teoria e Técnica de Reportagen para
a produção da escrita jornalística em relaçã aos títulos. Vamos imaginar o seguinte cenário:
Você chegou para mais um dia de trabalho na redação de um jornal de grande circulação. O
chefe de reportagem pediu para você suitar a reportagem da página 3 da edição daquele dia. E
o mais importante: o retorno dessa suite tem que ser dado antes do almoço. O que o chefe de
reportagem quer que você faça?

Escolha a alternativa correta.
a) Matéria que dá continuidade a outra, na página do jornal, sendo publicadas ambas no mesmo
dia e na mesma edição.
b) Matéria coordenada com detalhes que complementam a reportagem principal, no mesmo dia
da cobertura.
c) Matéria feita a partir de pauta com base em agenda da redação ou efemérides.
d) Dirigir-se ao espaço que fica na cobertura do prédio da redação e pedir para o editor de
primeira página indicar quais autoridades citadas na reportagem da página três devem ser
procuradas.
e) Matéria que dá continuidade a outra anterior, a um fato já noticiado, com seus
desdobramentos.
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32. Leia o texto a seguir:
"Alguns jornais e revistas se mostram mais sensíveis que outros a experiência diferenciada do
tempo como valor-notícia: mantêm uma brecha de escape diante do fetichismo do imediato e
incluem em sua pauta relatos que parecem encarar o presente como lacuna. Na maioria dos
grandes jornais e revistas brasileiros, contudo, essas inserções são cada vez mais raras e
ocasionais. Seu tempo, pontual, não importa qual a temática, tende a se exaurir na rapidez,
enquanto seus relatos se confundem no ruído tagarela (e emudecedor) da consonância da
mídia" (VOGEL, Daise In A ficção do relato jornalístico, SBJor, p. 08, 2005).

A fronteira entre ficção e realidade pode ser muito porosa ou até mesmo permeável, sobretudo
quando coloca-se em questão a verdade sobre relato jornalístico. Apesar da vocação para o
real, pode-se dizer que:
a) O relato jornalístico é a tradução fiel da realidade do fato.
b) O relato jornalístico é sempre uma criação do jornalista baseado na escolha de personagens
e uma criação livre da narrativa.
c) O relato jornalístico não valoriza o instante.
d) O relato jornalístico não precisa seguir técnicas e normas de apuração, uma vez que a escrita
da narrativa atende exclusivamente a intenção do jornalista.
e) O relato jornalístico pode apresentar contornos ficcionais, pois causa a sensação de que o
acontecimento está se desenvolvendo no momento da leitura.
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33. O time de futebol Várzea do Distante - representa uma pequena cidade do interior do país e está pela primeira vez disputando o campeonato Brasileiro da Série A. A equipe
surpreendentemente lidera a competição após um turno já disputado. Por outro lado, o Clube
Popular é o que possui o maior número de torcedores no país, mas seu time está em má fase,
sendo apenas o 15º colocado no final do primeiro turno. Entretanto, a escala prévia das partidas
que serão transmitidas pela TV aberta lista apenas um jogo de Várzea do Distante, justamento
contra o Clube Popular, enquanto está prevista a transmissão de mais oito jogos da equipe
Popular, apesar de sua fraca campanha na competição.
A Teoria Organizacional pode explicar a preferência pela transmissão de jogos do Clube
Popular. Ela discute o conceito de produção de notícia, observando caminhos, modelos e
parâmetros das normatizações empresariais, linhas editorias como fatores determinantes da
prática jornalística.
Acerca de tal teoria, marque V (Verdadeiro) ou F (Falso). E assinale a sequência CORRETA.
(
) A habilidade do jornalista com normas vigentes da empresa é imprescindível para o
caminho que ele trilha para a produção e sua carreira jornalística.
( ) O conhecimento das funções técnicas e pragmáticas do jornalismo empresarial prejudica a
captação de boas histórias e seus sentidos humanistas.
(
) A comum organização de jornalistas em grupos e categorias facilita o espírito de corpo
necessário para a ascensão funcional de todo coletivo.
(
) A compreensão de uma ordem econômica e ideológica que permeia a linha editorial da
empresa é determinante para os caminhos da produção.
( ) A percepção da realidade do funcionamento interno da redação garante aos jornalistas um
sucesso na gerência da empresa.

a) V; F; F, V; F.
b) V; F; F, V; V.
c) V; F; V; V; V.
d) F; F; F, V; F.
e) F; F; F, V; V.
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34. Complete as lacunas abaixo, relacionando as informações sobre cada pesquisa com a
Teoria do Jornalismo utilizada como referencial teórico e metodológico.
Durante um mês, a estudante de jornalismo Nathalia deseja realizar uma pesquisa sobre o
processo de escolha dos assuntos que serão manchete de capa do jornal A Tribuna, de Vitória.
A intenção é entender os critérios de noticiabilidade, valores-notícias, constrangimentos
organizacionais, construção de audiências e rotinas de produção. Para isso, ele pode se valer
dos estudos da teoria ___________________.
A cobertura da morte do Papa João Paulo II, ocorrida em abril de 2005, serviu de base para a
realização de uma pesquisa, que buscou identificar os critérios de seleção de notícias do jornal
Folha de São Paulo. Para isso, os alunos utilizaram a teoria __________________. Eles
chegaram aos resultados esperados, que comprovam o caráter subjetivo e arbitrário dos
processos de seleção e edição de notícias, com critérios muitas vezes baseados nos valores
pessoais.
O terceiro e último editorial da edição do dia 2 de maio é uma crítica ao "Caos Publicitário", no
qual a prefeitura de São Paulo estaria sendo altamente condescendente com a situação, graças
às receitas proporcionadas pelos descontrolados anúncios em locais públicos, em detrimento
dos pedestres. Mas, por que a Folha decidiu discutir um fato que há tempos vinha ocorrendo na
cidade de São Paulo? Possivelmente, a política editorial do veículo possui algumas diretrizes
que, de alguma forma, poderiam estar entrando em choque com os interesses da prefeitura de
São Paulo. Entretanto, o que se propõe com essa discussão é estimular as diversas
interpretações acerca da divulgação da notícia em discussão. Mostra-se, neste caso, e, mais
uma vez, que a teoria ______________ pode ser contestada.
Um dos resultados da pesquisa de José Luís Garcia, realizada em Portugal, é que 90,6% dos
jornalistas daquele país revelaram já ter sofrido algum tipo de pressão no exercício de sua
profissão. Essas pressões eram de origem externa e interna. Entre as pressões externas, a
maioria provinha de grupos de interesse político-partidário (85,8%), seguidos por grupos
empresariais e governamentais. Essa pressão, entretanto, não é direta. Ao jornalista
inexperiente não é informado o que ele deve ou não deve fazer. Ele o aprende aos poucos,
através de uma sucessão sutil de recompensas e punições. Assim, o jornalista aprende a
antever aquilo que se espera dele, a fim de obter recompensas e evitar penalidades. Para
realizar essa pesquisa ele se valeu do conteúdo da teoria _________________.

Assinale a opção CORRETA:
a) Teoria do Newsmaking, Teoria do Gatekeeper, Teoria Gnóstica, Teoria Organizacional
b) Teoria Instrumentalista, Teoria do Agendamento, Teoria dos Definidores Primários, Teoria do
Espelho
c) Teoria do Etnográfica, Teoria do Gatekeeper, Teoria do Espelho, Teoria Organizacional
d) Teoria do Newsmaking, Teoria do Gatekeeper, Teoria do Espelho, Teoria Instrumentalista
e) Teoria do Newsmaking, Teoria do Gatekeeper, Teoria do Espelho, Teoria Organizacional
Concurso: Simulado Enade 2022 Banca: IBMEC Prova: Prova 1 - Curso: Jornalismo

35. Dona Maria é uma simpática senhora de 60 anos que todos os dias lê seu jornal pela
manhã, bem cedo, e depois, passa a comentar os fatos com os clientes de seu pequeno bar.
Um dia, ela comentou sobre o roubo ao caixa eletrônico do banco do bairro vizinho, conforme
descrito no jornal, mas o cliente - um vigilante bancário - explicou a ela o que teria realmente
acontecido, contestando informações que Dona Maria apresentava (que havia retirado do
jornal). Muito espantada com tal fato, Dona Maria respondeu que ele estava errado e que todas
as informações dela sobre o roubo eram verídicas, pois estavam no jornal.
Com base no texto acima, qual Teoria do Jornalismo explica a visão de Dona Maria sobre o
Jornalismo.
a) Teoria do Espelho, pois Dona Maria acredita que o Jornalismo é um espelho dos fatos,
relatando um reflexo dos aconteceimentos.
b) Teoria do Espelho, pois o vigilante bancário contesta o relato de parte da matéria, mostrando
o reflexo real dos fatos.
c) Teoria do Newsmaking, pois o processo produtivo permite que Dona Maria receba o jornal
cedinho em seu bar.
d) Teoria dos definidores primários, pois Dona Maria considerava o Jornal uma fonte primária.
e) Teoria Gnóstica, pois o vigilante e Dona Maria não conhecem os repórteres dos jornais.

