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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante  
a realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma  
delas constitui a resposta correta em relação ao  
enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno  
de prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

22 de maio

8 às 12h

50 questões

4h de duração*



.
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Língua Portuguesa 10 questões

Texto 1

Leia o texto.

Engulo o uísque e vou caminhando. Tenho um encon-
tro com um empresário e um americano antropólogo 
que está com ele. Cinema, grana, outros papos. O bur-
guês amigo meu fala sem parar nas tragédias da lucra-
tividade nacional. Meu amigo fala muito “deles… deles 

… deles”. Todo o mal do Brasil é culpa deles. O mundo e 
o país estão sendo destruídos por eles. Até que o ame-
ricano não aguenta mais de curiosidade e pergunta: 

“Who are they?” (Quem são eles?) Meu amigo para, 
travado. Quem são eles? Aí descubro o óbvio triunfal. 
Eles são os outros. São as forças ocultas que desculpam 
nossa omissão. Grande categoria descobri: eles. Todos 
nós falamos da desgraça nacional como se fosse feita 
por outros, seres impalpáveis que são responsáveis por 
tudo. Eles podem ser o governo, o operariado, os ame-
ricanos, os jornalistas (…)… Todos, menos eu.
(Arnaldo Jabor- adaptado)

1. Analise as afirmativas abaixo:

1. A última frase do texto constitui-se em uma 
figura de linguagem chamada perífrase.

2. A pergunta do americano acontece por uso 
inapropriado dos pronomes “deles/eles”.

3. O primeiro período do texto é composto e 
mantém entre as orações uma relação de 
casualidade.

4. A frase “Se eu fracassei na vida, a culpa é da 
péssima educação que recebi.” ilustra o sen-
tido da expressão “óbvio triunfal” usada pelo 
autor.

5. A palavra “que”, por três vezes no texto, fun-
ciona como elemento de coesão para resgate 
e não repetição do que foi dito anteriormente; 
é um pronome relativo.

Assinale a alternativa que apresenta as afirmações 
verdadeiras.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

2. Analise as frases abaixo retiradas do texto, conside-
rando tempos e modos verbais.

1. Engulo meu uísque e vou caminhando.
2. Descubro o óbvio triunfal.
3. Eles são os outros.
4. Todos nós falamos da desgraça nacional.
5. Eles podem ser o governo.

Assinale a alternativa correta.

a. Check-square Passando para o imperfeito do subjuntivo a 
frase 1, ter-se-ia a seguinte construção: “Se 
engolisse o uísque e fosse caminhando”.

b. SQUARE No imperativo afirmativo, com o interlocutor 
“você”, a frase 2 seria assim escrita: “Descobre, o 
óbvio triunfal!”

c. SQUARE A frase 3 está no presente do indicativo e, no 
pretérito perfeito, seria: “Eles eram os outros”.

d. SQUARE Mudando-se a pessoa do verbo da frase 4 para 
a terceira pessoa do plural, ter-se-ia a seguinte 
construção: “Todos eles falarão da desgraça 
nacional”.

e. SQUARE Na frase 5, temos uma locução verbal cujo 
verbo principal está no futuro do pretérito.

3. Observe as frases.

1. O que espero da vida: paz, sossego, trabalho e 
conseguir amar.

2. Gosto de maçã, uva, abacate e novela 
mexicana.

3. Eu quero isto: paz; paz: é isso que eu quero.
4. Hão de haver excelentes soluções para os 

problemas brasileiros.
5. A tua fala não afeta-me, pois a verdade está 

comigo.

Assinale a alternativa correta sobre as frases.

a. SQUARE A frase 1 está correta e nela há paralelismo 
sintático.

b. Check-square Na frase 2, encontramos uma falta de parale-
lismo semântico.

c. SQUARE Os pronomes demonstrativos usados na frase 3 
estão trocados; ou seja, deveria ser “isso” na 
primeira frase e “isto” na segunda frase.

d. SQUARE A perífrase verbal posta em 4 está correta de 
acordo com o sujeito da frase.

e. SQUARE O pronome oblíquo da frase 5 tem correta posi-
ção enclítica.
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4. Sobre a sintaxe das orações do texto, assinale a 
alternativa correta.

a. SQUARE O primeiro e o segundo período são compostos 
e apresentam o mesmo sujeito oculto no verbo, 
sendo, pois, indeterminado.

b. SQUARE A expressão “o óbvio triunfal” apresenta apenas 
um adjunto adnominal.

c. SQUARE Temos predicado verbo-nominal em: “falamos 
da desgraça nacional como se fosse feita por 
outros”.

d. Check-square A expressão “sem parar” é um adjunto adverbial 
e modifica o verbo “falar”.

e. SQUARE A expressão “nossa omissão” constitui-se em 
objeto indireto, ligado ao verbo por meio de 
um pronome possessivo.

Texto 2

Leia a anedota.

— Então, o senhor sofre de reumatismo?

— É claro. O que o senhor queria? Que eu usufruísse 
do reumatismo, que eu desfrutasse do reumatismo, 
que eu fruísse do reumatismo, que eu gozasse o 
reumatismo?
(https://brainly.com.br)

5. Considerando o texto 2, assinale a alternativa 
correta.

a. SQUARE A palavra ”reumatismo” repetida no texto cons-
titui-se em figura de linguagem “eufemismo”.

b. SQUARE Os verbos da segunda fala, na sua totalidade, 
estão sendo usados no modo subjuntivo e 
marca uma hipótese do fato relatado.

c. SQUARE A palavra “que” pode ser trocada por “quando”, 
sem alterar sintática e semanticamente o sen-
tido do texto.

d. SQUARE A vírgula usada depois da palavra “então” é 
obrigatória, haja vista ser um adjunto adnomi-
nal deslocado.

e. Check-square Na primeira vez em que aparece, a expressão “o 
senhor”, temos nela um sujeito da oração. Pode-
mos, sintaticamente, transformá-la em vocativo 
da seguinte forma: “Então, sofre de reumatismo, 
senhor?

6. Assinale a alternativa correta, considerando o 
texto 2.

a. SQUARE As vírgulas foram usadas na última frase do 
texto para separar orações assindéticas.

b. SQUARE A anedota apresenta discurso indireto a partir 
do momento que ela é contada por alguém.

c. SQUARE Os verbos usados pelo segundo locutor apre-
sentam uma relação sinonímica com o verbo 
usado pelo primeiro locutor.

d. Check-square O humor da anedota está no fato de o 
verbo “sofrer” ter sentidos diferentes para os 
interlocutores.

e. SQUARE Todos os verbos usados na segunda fala da 
anedota possuem uma ligação indireta com 
seu complemento.

7. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo, de acordo com 
as funções do “que” e do “se”.

Coluna 1 Função

1. Substantivo
2. Interjeição
3. Conjunção
4. Índice de Indeterminação do sujeito.
5. Partícula apassivadora

Coluna 2 Exemplos

( ) Quê! Nunca será possível teu projeto”!
( ) A glória virá se você merecer.
( ) Fala-se de coisas boas por aqui.
( ) Alugam-se apartamentos em bom estado de 

conservação.
( ) Cada pessoa tem seus quês.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE 1 • 2 • 3 • 5 • 4
b. SQUARE 1 • 2 • 5 • 4 • 3
c. Check-square 2 • 3 • 4 • 5 • 1
d. SQUARE 4 • 5 • 3 • 1 • 2
e. SQUARE 5 • 1 • 4 • 2 • 3
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10. Considere cada par de frases.

1. Não tenha medo, Camilo! /  
Não, tenha medo, Camilo!

2. “Para mim, passar por aquela rua parece com-
plicado”, disse ela. / Esse é um problema para 
mim resolver.

3. Vossa Senhoria, indicaremos o vosso nome 
para paraninfo de nossa turma. / Indicaremos 
o seu nome, Vossa Senhoria, para paraninfo 
de nossa turma.

4. Já pagaram ao funcionário? / Já o pagaram?
5. Aquela partitura nas mãos de Camilo é de 

minha autoria. / Essa partitura que tenho 
comigo é de minha autoria.

Assinale a alternativa correta.

a. Check-square Nas duas frases de 1, temos a presença de 
vocativo (Camilo) e as vírgulas usadas alteram 
sobremaneira o sentido das duas mensagens.

b. SQUARE Em 2, as duas frases apresentam erro de uso do 
pronome oblíquo “mim”.

c. SQUARE Nas frases postas em 3, apenas a primeira delas 
está correta quanto ao uso do pronome de 
tratamento e o pronome possessivo que se 
relaciona com ele.

d. SQUARE Em 4, o sentido das frases é o mesmo e ambas 
estão gramaticalmente corretas.

e. SQUARE Houve correto uso do pronome demonstrativo 
nas duas frases postas em 5.

Raciocínio Lógico e Matemático 5 questões

11. Um zoológico tem um casal de hipopótamos.

Assuma que no nascimento de um hipopótamo a pro-
babilidade de cada um dos sexos ocorrer é a mesma.

Logo, se o referido casal de hipopótamos tem 3 filho-
tes, então a probabilidade de todos os filhotes serem 
do mesmo sexo é:

a. SQUARE Maior que 26%.
b. Check-square Maior que 22% e menor que 26%.
c. SQUARE Maior que 18% e menor que 22%.
d. SQUARE Maior que 14% e menor que 18%.
e. SQUARE Menor que 14%.

8. Leia o texto abaixo:

Camilo pegou-lhe nas mãos, e olhou para ela sério e 
fixo. Jurou que lhe queria muito, e que os seus sustos 
pareciam de criança; em todo o caso, quando tivesse 
algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo.

Depois, repreendeu-a; disse-lhe que era imprudente 
andar por essas casas.

Vilela podia sabê-lo, e depois.

— Qual saber! tive muita cautela, ao entrar na casa.

— Onde é a casa?

— Aqui perto, na Rua da Guarda Velha…
(A Cartomante – Machado de Assis – excerto)

Assinale a alternativa correta em relação ao texto.

a. SQUARE O pronome oblíquo usado com o verbo “saber” 
retoma o sujeito “Vilela”.

b. SQUARE A frase “quando tivesse algum medo” estabe-
lece uma relação de concessão no contexto em 
que se insere.

c. SQUARE Na frase: “Jurou que lhe queria muito, e que os 
seus sustos pareciam de criança”, o uso da vír-
gula contraria a norma padrão.

d. SQUARE O verbo “dizer” apresenta dois objetos; um 
deles é uma frase, qual seja: “que era impru-
dente”. Ela é objeto indireto.

e. Check-square Pela regência do verbo “querer”, usado no texto, 
pode-se afirmar que Camilo tinha por sua inter-
locutora afeição, estima e amor.

9. Analise as frases abaixo quanto ao uso da crase e 
assinale a alternativa em que ela não pode ocorrer.

a. SQUARE Não fale isso as outras.
b. SQUARE A vista disso, devemos nos acautelar.
c. Check-square Dia a dia, Camilo ficava mais apaixonado.
d. SQUARE Já disse que não ligo aquilo que me disseste.
e. SQUARE Quem se vir em apuros, deve recorrer a coorde-

nação do certame.
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12. Em 2019, a soma das idades de Sofia e sua filha 
Joana é 36 anos. Após 3 anos, ou seja, em 2022, a 
idade de Sofia é igual ao quadrado da idade de Joana.

Portanto, em 2019 a idade de Sofia era:

a. SQUARE Maior que 38.
b. SQUARE Maior que 35 e menor que 38.
c. Check-square Maior que 32 e menor que 35.
d. SQUARE Maior que 29 e menor que 32.
e. SQUARE Menor que 29.

13. Luís investe um capital de R$ 15.000 em uma apli-
cação que rende 10% de juros compostos mensais.

Após três meses, o valor total que Luís obtém, em 
juros, com a aplicação é:

a. SQUARE Maior que R$ 5050.
b. SQUARE Maior que R$ 5025 e menor que R$ 5050.
c. SQUARE Maior que R$ 5000 e menor que R$ 5025.
d. SQUARE Maior que R$ 4975 e menor que R$ 5000.
e. Check-square Menor que R$ 4975.

14. Para alimentar 400 galinhas por 20 dias é necessá-
ria certa quantidade de ração, digamos X quilos.

Mantidas as proporções, quantos dias um terço da 
ração (isto é, X/3 quilos) alimentaria 300 galinhas?

a. Check-square Mais de 44
b. SQUARE Mais de 41 e menos de 44
c. SQUARE Mais de 37 e menos de 41
d. SQUARE Mais de 32 e menos de 37
e. SQUARE Menos de 32

15. Uma quantia (em Reais) foi repartida em partes 
proporcionais a 4, 5 e 9.

Se a maior parte excede a menor parte em R$ 300, 
então a quantia inicial é:

a. SQUARE Maior que R$ 1125.
b. SQUARE Maior que R$ 1100 e menor que R$ 1125.
c. Check-square Maior que R$ 1075 e menor que R$ 1100.
d. SQUARE Maior que R$ 1050 e menor que R$ 1075.
e. SQUARE Menor que R$ 1050.

Informática 5 questões

16. Assinale a alternativa que contém um método ou 
protocolo válido para realizar uma transferência de 
arquivos pela internet de forma segura.

a. SQUARE SIP
b. Check-square SFTP
c. SQUARE HTTP
d. SQUARE SMTP
e. SQUARE STIP

17. Analise as afirmativas abaixo sobre o navegador 
de internet Mozilla Firefox.

1. O Firefox irá salvar os arquivos baixados 
da internet sempre na pasta denominada 
Downloads.

2. Permite ao usuário optar por abrir links em 
novas abas no lugar de novas janelas.

3. Pode-se optar por apagar cookies e dados de 
sites sempre que o Firefox for fechado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

18. Qual o comportamento do Calc do LibreOffice 7.3 
ao inserir uma fórmula de SOMA em uma dada célula 
em uma planilha e pressionar a tecla Ctrl e selecionar 
mais duas planilhas existentes no mesmo arquivo além 
da planilha na qual a fórmula está sendo inserida?

a. Check-square O Calc replicará a fórmula com os mesmos parâ-
metros na respectiva célula nas três planilhas.

b. SQUARE O Calc aplicará a fórmula somente à planilha na 
qual foi inserida.

c. SQUARE O Calc exibirá uma mensagem de erro e não irá 
concretizar a criação da fórmula.

d. SQUARE O Calc somará os valores do intervalo da fór-
mula das três planilhas e exibirá o resultado na 
planilha na qual a fórmula foi inserida.

e. SQUARE O Calc somará os valores do intervalo da fór-
mula das três planilhas e exibirá o resultado na 
respectiva célula das três planilhas.
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19. Analise as afirmativas abaixo sobre o Writer do 
LibreOffice 7.3.

1. Podem-se criar índices que abrangem vários 
documentos.

2. Permite a inserção de campos de formulário 
como botão de opção, caixa de texto e campo 
formatado.

3. Hiperlinks podem ser associados a texto, mas 
não a formas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

20. Qual o item de menu e o nome da ferramenta 
do Writer do LibreOffice 7.3 que gerencia dados 
bibliográficos?

a. SQUARE Inserir  Bibliografia
b. SQUARE Referências  Gerenciador de Dados 

Bibliográficos
c. SQUARE Referências  Banco de Dados Bibliográficos
d. SQUARE Ferramentas  Gerenciador de Dados 

Bibliográficos
e. Check-square Ferramentas  Banco de Dados Bibliográficos

Conhecimentos Específicos 30 questões

21. O editor de um veículo de comunicação informa 
ao repórter que precisará “enxugar” o texto dele.

Assinale a alternativa que pode ser relacionada ao 
verbo “enxugar” no trabalho de edição dos textos 
jornalísticos.

a. SQUARE Incluir mais parágrafos para acrescentar infor-
mações que faltam.

b. SQUARE Inserir o nome de outro jornalista que colabo-
rou na apuração.

c. SQUARE Colocar em negrito ou itálico termos de língua 
estrangeira.

d. SQUARE Acrescentar informações enviadas por uma 
assessoria de imprensa.

e. Check-square Cortar palavras ou reescrever parágrafos sem 
prejudicar a clareza.

22. Um assessor de imprensa está preocupado por-
que um importante colunista deixou de seguir, em 
uma rede social, o gestor da empresa que assessora.

Assinale a alternativa relacionada ao ato de deixar de 
seguir alguém em uma rede social.

a. SQUARE Preview
b. SQUARE Stand up
c. Check-square Unfollow
d. SQUARE Follow up
e. SQUARE Background

23. O conceito de notícias autodestrutivas, no con-
texto das redes sociais, pode ser relacionado aos con-
teúdos jornalísticos:

a. SQUARE factuais plagiados.
b. SQUARE factuais sensacionalistas.
c. SQUARE que contêm erros de informação.
d. Check-square postados nos stories do Instagram.
e. SQUARE postados na timeline do Facebook.

24. Em relação ao uso das câmeras escondidas, iden-
tidades falsas e microfones ocultos, o Código de Ética 
dos Jornalistas Brasileiros preconiza que:

a. SQUARE os jornalistas de emissoras de TV e rádio brasilei-
ras estão autorizados a utilizar câmeras escon-
didas e microfones ocultos, em quaisquer casos, 
para obter informações e executar reportagens.

b. Check-square o jornalista não pode divulgar informações obti-
das por esses meios, salvo em casos de incon-
testável interesse público e quando esgotadas 
todas as outras possibilidades de apuração.

c. SQUARE os jornalistas de jornais impressos e sites de notí-
cias podem divulgar, sem exceções, informações 
obtidas por esses meios, mesmo quando não 
forem de incontestável interesse público.

d. SQUARE apenas o uso das câmeras e microfones escon-
didos é autorizado, sem exceções, porque o uso 
de identidades falsas é considerado crime pela 
legislação brasileira.

e. SQUARE apenas o uso de identidades falsas é autorizado, 
sem exceções, porque o emprego de câmeras 
e microfones escondidos é considerado crime 
pela legislação brasileira.
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25. Assinale a alternativa que pode ser relacionada ao 
termo “nó” em relação às redes sociais.

a. SQUARE Rede social em desuso, como o Orkut.
b. SQUARE Postagem de fotografias em preto e branco.
c. SQUARE Plágio de conteúdos postados nas redes sociais.
d. SQUARE Conteúdo em vídeo que não gera engajamento.
e. Check-square Ponto de contato entre os atores das redes 

sociais.

26. Na linguagem jornalística é recomendável o uso 
do(a):

a. SQUARE rima.
b. Check-square precisão.
c. SQUARE cacofonia.
d. SQUARE cacografia.
e. SQUARE pleonasmo.

27. Assinale a alternativa que tem relação com o 
texto jornalístico do gênero utilitário.

a. SQUARE Artigos
b. SQUARE Narrativas imaginárias
c. SQUARE Perfil de personalidades
d. Check-square Informações meteorológicas
e. SQUARE Entrevistas ping-pong

28. A equipe de assessoria de imprensa de uma 
empresa prepara um manual sobre gerenciamento de 
crise. Durante o trabalho, um dos tópicos em discus-
são é o monitoramento de redes sociais.

Dentro deste contexto, assinale a alternativa correta.

a. Check-square As crises institucionais também podem surgir 
nas redes sociais. Sendo assim, é relevante que 
seja realizado o monitoramento delas.

b. SQUARE As crises institucionais nunca surgem no 
ambiente on-line. Sendo assim, é irrelevante a 
preocupação com os conteúdos postados nas 
redes sociais.

c. SQUARE O monitoramento de conteúdos veiculados em 
sites jornalísticos, obrigatoriamente, exclui a 
necessidade de monitoramento das redes sociais.

d. SQUARE Apenas as assessorias de imprensa de empresas 
privadas devem ter preocupação com os con-
teúdos postados em redes sociais que possam 
originar crises.

e. SQUARE O monitoramento de conteúdos veiculados 
em telejornais de TV aberta exclui a neces-
sidade de monitoramento das redes sociais, 
obrigatoriamente.

29. Em relação à produção de releases, é correto 
afirmar que:

a. SQUARE o conteúdo não deve conter citações diretas e 
indiretas, obrigatoriamente.

b. SQUARE são enviados para jornais impressos e colunis-
tas, exclusivamente.

c. SQUARE são enviados para jornais impressos e TVs, 
exclusivamente.

d. SQUARE é obrigatório o uso de, pelo menos, uma cita-
ção direta do assessorado.

e. Check-square devem conter as principais informações, sem a 
obrigatoriedade de divulgar opiniões divergen-
tes do que está sendo divulgado.

30. Em relação à atuação de assessores, o Código de 
Ética dos Jornalistas Brasileiros determina que:

a. SQUARE todo assessor, independente da organização 
que atenda, sempre que possível, deve tam-
bém trabalhar em mais de veículo de comuni-
cação para facilitar a divulgação das ações do 
assessorado.

b. SQUARE o jornalista é obrigado a realizar cobertura 
jornalística para o meio de comunicação em 
que trabalha sobre organizações públicas, 
privadas ou não governamentais, da qual seja 
assessor, empregado, prestador de serviço ou 
proprietário.

c. Check-square o jornalista não pode realizar cobertura jor-
nalística para o meio de comunicação em 
que trabalha sobre organizações públicas, 
privadas ou não governamentais, da qual seja 
assessor, empregado, prestador de serviço ou 
proprietário.

d. SQUARE todo assessor pode realizar, com exclusividade, 
cobertura jornalística para o meio de comu-
nicação em que trabalha sobre organizações 
públicas, privadas ou não governamentais, da 
qual seja assessor, empregado, prestador de 
serviço ou proprietário.

e. SQUARE o jornalista não pode realizar mais de uma 
cobertura jornalística mensal para o meio de 
comunicação em que trabalha sobre organiza-
ções públicas, privadas ou não governamentais, 
da qual seja assessor, empregado, prestador de 
serviço ou proprietário.
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34. Na apuração de uma reportagem, é correto afir-
mar que:

a. Check-square o repórter pode colher informações com fontes 
primárias e secundárias.

b. SQUARE o repórter nunca deve ser ouvir as fontes primá-
rias porque elas se destinam apenas às notícias.

c. SQUARE as fontes primárias estão disponíveis na inter-
net, exclusivamente.

d. SQUARE as fontes secundárias estão disponíveis na 
internet, exclusivamente.

e. SQUARE o repórter deve colher informações com fontes 
indicadas por assessorias, exclusivamente.

35. Assinale a alternativa que pode ser relacionada ao 
termo long form, no ciberjornalismo.

a. SQUARE Eliminação dos títulos.
b. SQUARE Extinção dos links de vídeo.
c. Check-square Verticalização do texto jornalístico.
d. SQUARE Verificação automática de fake news.
e. SQUARE Limitação de quatro parágrafos para 

reportagens.

36. O editor de uma emissora de rádio, após analisar 
uma reportagem gravada, que ainda não foi veicu-
lada, identifica que falta uma informação importante. 
O editor decide que redigirá um complemento que 
será lido pelo apresentador, logo após a veiculação da 
reportagem.

Assinale a alternativa que apresenta o termo jornalís-
tico relacionado a esse complemento.

a. SQUARE Sonora
b. Check-square Nota pé
c. SQUARE Nota cabeça
d. SQUARE Nota coberta
e. SQUARE Boletim

37. Em relação à comunicação política, é correto 
afirmar que:

a. Check-square a opinião pública é um dos elementos levados 
em consideração.

b. SQUARE acontece durante as campanhas eleitorais, 
exclusivamente.

c. SQUARE a opinião pública é um elemento nunca levado 
em consideração.

d. SQUARE acontece no horário eleitoral gratuito, 
exclusivamente.

e. SQUARE os partidos políticos são os únicos atores desse 
processo.

31. Um repórter de TV, ao produzir uma reportagem 
sobre inovação tecnológica, gravou entrevistas com 
duas fontes.

Em relação ao texto jornalístico dessa reportagem, 
redigido e gravado por ele, é correto afirmar que:

a. SQUARE obrigatoriamente, informará o nome completo 
apenas da fonte com maior cargo ou mais 
conhecida, cuja entrevista for veiculada dentro 
da reportagem.

b. SQUARE não conterá os nomes completos das fontes, 
cujas entrevistas aparecerão na reportagem, 
porque essas informações são repassadas ao 
público, exclusivamente, pelo apresentador ao 
final das veiculações.

c. SQUARE não conterá os nomes completos das fontes, 
cujas entrevistas aparecerão na reportagem, 
porque essas informações são repassadas ao 
público, exclusivamente, pelo apresentador 
antes das veiculações.

d. SQUARE os nomes completos das fontes são informações 
imprescindíveis e, obrigatoriamente, devem 
constar no texto, independente de serem divul-
gados no GC (gerador de caracteres) quando as 
entrevistas aparecerem dentro da reportagem.

e. Check-square os nomes completos das fontes não precisam 
constar no texto, caso haja a possibilidade de 
divulgar essas informações no GC (gerador de 
caracteres), quando as entrevistas aparecerem 
dentro da reportagem.

32. No ambiente das redes sociais, o termo clusters 
pode ser relacionado com:

a. SQUARE bloqueio de conteúdos.
b. SQUARE métricas com erros numéricos.
c. SQUARE exclusões de conteúdos com erro.
d. Check-square grupos com os interesses em comum.
e. SQUARE aplicações de realidade virtual em postagens.

33. Em relação à veiculação de infográficos no ciber-
jornalismo, é correto afirmar que:

a. SQUARE sempre serão estáticos, sem exceção.
b. SQUARE abordam linhas do tempo, exclusivamente.
c. Check-square podem ser interativos, estáticos e animados.
d. SQUARE as características do meio impedem que sejam 

estáticos.
e. SQUARE não são veiculados, devido às características do 

meio.



Página 10

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN) • Concurso Público • Edital 001/2022

S18 Jornalista

42. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo 
de texto jornalístico opinativo.

a. SQUARE Perfil
b. SQUARE Nota
c. SQUARE Notícia
d. Check-square Editorial
e. SQUARE Reportagem

43. Em relação aos procedimentos de apuração jorna-
lística de reportagens investigativas, é correto afirmar 
que as observações in loco são:

a. Check-square importantes porque viabilizam aos repórteres 
colher informações que, muitas vezes, não são 
ditas pelas fontes e nem estão em documentos 
oficiais, mas enriquecem a reportagem.

b. SQUARE desnecessárias quando os repórteres podem 
contar com o apoio das assessorias de 
imprensa de órgãos públicos e privados na 
coleta e confirmação de informações.

c. SQUARE importantes apenas nas reportagens para TV 
porque, pela necessidade de gravar imagens, o 
cinegrafista e o repórter devem ir ao local do 
fato que tem relação com a investigação.

d. SQUARE desnecessárias porque, na maioria dos casos, 
sempre atrasam e provocam imprevistos no 
processo de apuração jornalística, indepen-
dente do que está sendo investigado.

e. SQUARE importantes apenas para as que são multimí-
dias porque viabilizam a publicação de foto-
grafias e gravação de imagens sobre o tema 
investigado, alternativas que atraem o público.

44. A entrevista é uma das principais estratégias de 
apuração jornalística.

Em relação à entrevista, é correto afirmar que:

a. SQUARE nunca deve ser realizada para confrontar infor-
mações apuradas pelo repórter com outra fonte.

b. SQUARE nas emissoras de rádio e na TV , independente 
do tema, elas só podem ser transmitidas ao vivo.

c. SQUARE as fontes nunca devem ser entrevistadas de 
surpresa porque o agendamento prévio é obri-
gatório em qualquer situação.

d. Check-square quando a fonte cometer digressões ao respon-
der uma pergunta, o repórter deve retomar o 
assunto, caso ainda restem dúvidas.

e. SQUARE quando a fonte cometer digressões, ela não 
deve ser interrompida porque significa que 
já respondeu tudo o que sabia em relação ao 
assunto abordado na pergunta.

38. Em relação ao ciberjornalismo, é correto afirmar 
que:

a. SQUARE não há possibilidade de criar narrativas 
imersivas.

b. SQUARE narrativas imersivas são usadas para fotos, 
exclusivamente.

c. SQUARE narrativas imersivas são usadas na ficção, 
exclusivamente.

d. SQUARE narrativas imersivas não exploram a hipermídia.
e. Check-square há possibilidade de criar narrativas imersivas.

39. Assinale a alternativa que pode ser relacionada ao 
termo capital social no estudo das redes sociais.

a. SQUARE Criação de perfis anônimos em uma rede social
b. SQUARE Previsão de lucros com anúncios criados para 

redes sociais
c. SQUARE Bloqueio de conteúdos ou perfis em uma rede 

social
d. Check-square Valores, como visibilidade e reputação, obtidos 

em uma rede social
e. SQUARE Pesquisa sobre prováveis patrocinadores para 

uma rede social

40. Um assessor de imprensa enviou aos principais 
veículos de comunicação, da região onde atua, uma 
sugestão de pauta sobre a empresa que assessora. 
Duas emissoras de TV veicularam reportagens abor-
dando a pauta sugerida.

Assinale a alternativa que pode ser relacionada à vei-
culação dessas reportagens.

a. SQUARE Geração de mídia paga
b. SQUARE Geração de mídia proprietária
c. Check-square Geração de mídia espontânea
d. SQUARE Geração de native advertising
e. SQUARE Geração de contente marketing

41. Em relação às redes sociais, é correto afirmar que:

a. SQUARE os tipos de laços não interferem na velocidade 
de propagação de uma informação.

b. Check-square a velocidade de propagação de uma informa-
ção tende a ser maior entre os laços fracos.

c. SQUARE os conteúdos, independente do tema, são pos-
tados, exclusivamente, pelos laços fortes.

d. SQUARE os laços fracos não interferem na velocidade de 
propagação das informações

e. SQUARE a velocidade de propagação de uma informa-
ção tende a ser menor entre os laços fracos.
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47. Assinale a alternativa que pode ser relacionada ao 
ativismo social praticado nas redes sociais.

a. SQUARE Making
b. SQUARE Leterring
c. Check-square Slacktivismo
d. SQUARE Stalktivismo
e. SQUARE Socialing

48. Dois repórteres, um de TV e outro de uma emis-
sora de rádio, produzem reportagens. Embora os dois 
esteja cobrindo a mesma pauta, um dos diferenciais 
da produção textual do repórter de TV em relação ao 
da emissora de rádio é o(a):

a. Check-square preocupação com a relação texto/imagem.
b. SQUARE proibição do uso de verbos de ligação.
c. SQUARE inclusão obrigatória de hipérboles.
d. SQUARE proibição do uso de verbos dicendi.
e. SQUARE preocupação com a coleta de dados.

49. Diante de uma crise, o gestor de uma empresa 
não quer atender aos veículos de comunicação pes-
soalmente ou por algum meio e considera que não 
deve ser divulgado nenhum posicionamento. A asses-
soria de imprensa consegue convencê-lo da importân-
cia de um posicionamento e indica algumas opções.

Assinale a alternativa que apresenta o que essa asses-
soria de imprensa pode sugerir, sem a interação do 
gestor com os repórteres, para divulgar o posiciona-
mento dele aos veículos de comunicação.

a. SQUARE A divulgação do posicionamento do gestor no 
site da organização é a única opção viável.

b. SQUARE Convocação de entrevista coletiva na sede 
da organização, no início da manhã ou início 
da tarde, para que o gestor converse pessoal-
mente com os repórteres.

c. SQUARE Publicação do posicionamento do gestor nas 
redes sociais da organização é a única opção 
viável.

d. SQUARE Convocação de entrevista coletiva, na sede da 
organização, com horários de início e finaliza-
ção determinados para que os repórteres não 
façam muitas perguntas ao gestor.

e. Check-square Nota oficial, envio de depoimentos gravados 
em vídeo e áudio do gestor, além da publica-
ção do posicionamento dele no site e redes 
sociais da empresa.

45. Em relação ao trabalho do assessor de imprensa e 
o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, é correto 
afirmar que:

a. SQUARE o código determina, sem ressalvas, que o traba-
lho do assessor de imprensa deve seguir as mes-
mas diretrizes indicadas aos repórteres: ouvir 
sempre, antes da divulgação dos fatos, o maior 
número de pessoas e instituições envolvidas 
em uma cobertura jornalística, principalmente 
aquelas que são objeto de acusações não sufi-
cientemente demonstradas ou verificadas.

b. Check-square ressalvadas as especificidades da assessoria 
de imprensa, o jornalista deve ouvir sempre, 
antes da divulgação dos fatos, o maior número 
de pessoas e instituições envolvidas em uma 
cobertura jornalística, principalmente aquelas 
que são objeto de acusações não suficiente-
mente demonstradas ou verificadas.

c. SQUARE o código obriga que apenas os assessores de 
imprensa de instituições privadas devem ouvir 
sempre, antes da divulgação dos fatos, o maior 
número de pessoas e instituições envolvidas 
em uma cobertura jornalística, principalmente 
aquelas que são objeto de acusações não sufi-
cientemente demonstradas ou verificadas.

d. SQUARE o código não aborda, em nenhum artigo, o 
trabalho dos jornalistas em assessorias de 
imprensa, seja em órgãos públicos e privados 
ou os que atuam de maneira independente.

e. SQUARE o código obriga que apenas os assessores de 
imprensa de instituições públicas devem ouvir 
sempre, antes da divulgação dos fatos, o maior 
número de pessoas e instituições envolvidas 
em uma cobertura jornalística, principalmente 
aquelas que são objeto de acusações não sufi-
cientemente demonstradas ou verificadas.

46. Um repórter de TV foi escalado para cumprir uma 
pauta relacionada a uma reportagem especial sobre 
economia. Antes de sair para as gravações, conversou 
sobre a pauta com o cinegrafista. Ao retornar à emis-
sora, decidiu que deveria discutir o texto, que fará 
parte da estrutura da reportagem, com os editores.

Em telejornalismo, a estrutura da reportagem, exibida 
em um telejornal, é denominada de:

a. Check-square esqueleto.
b. SQUARE escalada.
c. SQUARE briefing.
d. SQUARE teaser.
e. SQUARE selo.
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

50. Um acidente aéreo aconteceu em um município 
brasileiro e, poucos minutos depois, o repórter de um 
site jornalístico escreveu e publicou um texto, sobre o 
ocorrido. Ao longo do dia, o site veiculou outras infor-
mações relacionadas ao acidente. Diante do aconte-
cido, o editor teve a ideia de pedir ao repórter que 
cumprisse uma pauta sobre quantos acidentes aéreos 
haviam acontecido no município, nos últimos 10 anos, 
e entrevistasse o máximo possível de sobreviventes, 
entre pilotos e passageiros. O editor afirmou que 
o texto referente a essa pauta poderá ser entregue 
daqui a duas semanas.

Dentro deste contexto, o primeiro texto escrito e 
publicado pelo repórter, poucos minutos depois do 
acidente, e o que o será entregue daqui a duas sema-
nas são, respectivamente:

a. SQUARE Editorial e notícia.
b. Check-square Notícia e reportagem.
c. SQUARE Reportagem e reportagem.
d. SQUARE Suíte e reportagem.
e. SQUARE Perfil e notícia.
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G R A D E  D E  R E S P O S TA S

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas  

que você poderá levar para posterior conferência.
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