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Língua Portuguesa
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Leia	 atentamente	 a	 canção	 a	 seguir,	 escrita	 e	
interpretada	por	Caetano	Veloso,	famoso	cantor	
brasileiro,	para	responder	as	questões	de	1	a	3.

Alegria, Alegria 

Caminhando contra o vento
Sem lenço e sem documento
No sol de quase dezembro
Eu vou…

O sol se reparte em crimes
Espaçonaves,	guerrilhas
Em cardinales bonitas
Eu vou…

Em caras de presidentes
Em grandes beijos de amor
Em	dentes,	pernas,	bandeiras
Bomba e Brigitte Bardot…

O sol nas bancas de revista
Me enche de alegria e preguiça
Quem	lê	tanta	notícia
Eu vou…

Por	entre	fotos	e	nomes
Os olhos cheios de cores
O peito cheio de amores vãos
Eu vou
Por	que	não,	por	que	não…

Ela pensa em casamento
E	eu	nunca	mais	fui	à	escola
Sem	lenço	e	sem	documento,
Eu vou…

Eu tomo uma coca-cola
Ela pensa em casamento
E uma canção me consola
Eu vou…

Por	entre	fotos	e	nomes
Sem	livros	e	sem	fuzil
Sem	fome,	sem	telefone
No coração do Brasil…

Ela	nem	sabe	até	pensei
Em cantar na televisão

02. “Eu tomo uma coca-cola	 /	 Ela	 pensa	 em	
casamento	/	E	uma	canção	me	consola/	Eu	vou	
...”
Na	 estrofe	 acima,	 temos	 em	destaque	o	 verso:	
“Eu	 tomo	 uma	 coca-cola”,	 que	 apresenta	 a	
seguinte	figura	de	linguagem:

a. Metonímia.
b. Metáfora.
c. Hipérbole.
d. Eufemismo.

O	sol	é	tão	bonito
Eu vou…

Sem	lenço,	sem	documento
Nada no bolso ou nas mãos
Eu	quero	seguir	vivendo,	amor
Eu vou…

Por	que	não,	por	que	não…
Por	que	não,	por	que	não…
Por	que	não,	por	que	não…
Por	que	não,	por	que	não…

01. 	A	canção	acima	foi	escrita	pelo	compositor	
Caetano	 Veloso	 em	 1968,	 período	 em	 que	 o	
Brasil vivia sob um regime conhecido como 
ditadura	militar.		Sabendo-se	disso,	a	expressão	
“caminhando	 contra	 o	 vento”	 pode	 ser	
substituída	por	qual	alternativa	abaixo,	sem	que	
seu	significado	seja	alterado:

a. Indo	em	direção	ao	sol.
b. Caminhando	contra	o	tempo.
c. Nadando	contra	a	corrente.
d. Andando	na	chuva.

03.	Ao	analisarmos	a	letra	da	música,	bem	como	
seu	 contexto	 histórico,	 podemos	 depreender	
que:

a. O	 eu-lírico	 quer	 cantar	 na	 televisão,	 pois	
sonha	em	ser	famoso.
b. O	eu-lírico	quer	viajar	pelo	Brasil,	pois	ama	
seu	país.
c. O	 eu-lírico	 quer	 voltar	 à	 escola,	 já	 que	 sua	
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namorada	gostaria	que	ele	retomasse	os	estudos.
d. O	eu-lírico	está	em	busca	de	liberdade,	o	que	
é	metaforicamente	apresentado	no	verso	 “sem	
lenço	e	sem	documento”.

O	 poema	 a	 seguir	 foi	 escrito	 em	 1947,	 por	
Manuel	Bandeira,	poeta	brasileiro,	pertencente	
à	 Escola	 Modernista.	 Leia-o	 atentamente	 para	
responder	as	questões	4	e	5:		

O Bicho

Vi ontem um bicho 
Na	imundície	do	pátio	
Catando	comida	entre	os	detritos.
 
Quando achava alguma coisa; 
Não	examinava	nem	cheirava:	
Engolia	com	voracidade.
 
O	bicho	não	era	um	cão,	
Não	era	um	gato,	
Não	era	um	rato.
 
O	bicho,	meu	Deus,	era	um	homem.

04.	 A	 expressão	 “meu	 Deus”	 significa	 que	 o	
autor:

a. Deleitou-se	 quando	 percebeu	 que	 havia	 um	
homem	no	pátio,	que	lhe	faria	companhia.
b. Chocou-se	ao	constar	que,	na	verdade,	havia	
um	homem	comendo	o	lixo.
c. Sentiu	medo	de	 ser	 atacado	pelo	bicho,	por	
isso	clamou	a	Deus.
d. Ficou	nauseado	com	a	situação.

05.	O	tema	central	do	poema	é:

a. Chamar a atenção para a animalização do 
homem	nos	dias	atuais.
b. Destacar	a	imundície	do	pátio	e	as	condições	
precárias	de	sobrevivência.
c. O	 desperdício	 de	 alimento,	 a	 fim	 de	 trazer	
uma conscientização sobre esse problema tão 
amplamente	discutido.	
d. A	desigualdade	social,	cada	vez	mais	evidente	
no	mundo	globalizado.

06.	Segundo	o	padrão	de	norma	culta,	em	todos	
os	casos	ocorre	crase,	exceto	em:

a. Olívia	pediu	um	bife	à	milanesa	no	almoço.	
b. Maria	faz	um	curso	de	direito	à	distância.	
c. A	 Rua	 23	 de	 maio	 é	 paralela	 à	 Avenida	
Paulista.
d. Quando	iremos	àquela	praia?

07.	Considere	os	pronomes	pessoais	das	frases	
abaixo

I. Ultimamente acontecem longas discussões 
entre	mim	e	ti.

II. Ultimamente acontecem longas discussões 
entre	eu	e	ti.

III. As	 desconfianças	 que	 existem	 entre	mim	 e	
ele	são	insuperáveis.

IV. As	desconfianças	que	existem	entre	ti	e	mim	
são	insuperáveis.

V. A	verdade	é	que	Fernanda	sempre	tentou	se	
colocar	entre	você	e	mim.

Está	de	acordo	com	a	norma	culta	da	língua:

a. Todas as frases
b. Apenas II e V
c. Apenas I, III, IV e V
d. Apenas I e III

08. Assinale a alternativa em que todas as 
palavras	levam	acento:

a. lótus, bambú, refém, bacharéis, baú.
b. bacharéis, abençôe, papéis, médio, éden.
c. tríceps, armazém, jóquei, vírus, tórax.
d. ítem, bônus, juíza, estéril, médico.

09.	A	alternativa	que	está	 incorreta	segundo	a	
norma	culta	da	língua	é:	

a. André comprou seiscentos gramas de carne 
para o almoço.
b. Quando chegaram ao local, o sentinela estava 
dormindo.
c. Tivemos muito dó dele, mas não conseguimos 
recuperar o carro que havia sido roubado.
d. Falta ainda um milhar para sanarmos a 
quantidade exigida.

10.	Identifique	a	alternativa	em	que	a	mudança	
da	 posição	 do	 pronome	 oblíquo	 torna	 a	 frase	
incorreta,	segundo	o	padrão	culto	da	língua.
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a. O	 parlamentar	 se	 mostrou	 contrário	 ao	
aumento	de	impostos.
	 O	 parlamentar	 mostrou-se	 contrário	 ao	
aumento	de	impostos.	
b. Não	tenho	receio	de	a	apoiar	publicamente.				
					Não	tenho	receio	de	apoiá-la	publicamente.
c. Ser	feliz	é	se	sentir	bem	consigo	mesmo.
					Ser	feliz	é	sentir-se	bem	consigo	mesmo.
d. Em	se	confirmando	essa	previsão,	o	governo	
aumentará	a	taxa	de	juros.
				Em	confirmando-se	essa	previsão,	o	governo	
aumentará	a	taxa	de	juros.
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Conhecimentos Gerais

O texto, abaixo, servirá como base para as 
próximas duas questões.

O	 atual	 ministro	 da	 Casa	 Civil	 afirmou	 em	
entrevista	concedida	nesta	quinta-feira	(03/09)	
no	 Palácio	 do	 Planalto	 que	 o	 ministro	 da	
Fazenda	não	deixará	o	 governo.	 “Evidente	que	
[o	ministro]	 fica.	 Ele	 tem	 compromisso	 com	 o	
Brasil,	tem	compromisso	com	esse	projeto,	sabe	
a importância do trabalho que ele tem para a 
sétima	 economia	 do	mundo	 como	ministro	 da	
Fazenda”.	
(Folha	de	São	Paulo.	Adpatado.	Extraído	em	23/09/2015)

11. Assinale o nome do atual ministro da 
Fazenda.

a. Nelson Barbosa
b. Michel Temer
c. Alexandre Tombini
d. Joaquim Levy

a. I
b. I e III
c. I e II
d. I,	II,	III

12.	 O	 projeto	 econômico,	 o	 qual	 se	 refere	 o	
ministro	 da	 casa	 civil,	 incluí	 uma	 mudança	
na atual situação das contas públicas do 
país.	 A	 expressão	 “ajuste	 fiscal”,	 empregada	
recorrentemente	 nos	 noticiários,	 refere-se	 ao	
conjunto de medidas que visam justamente 
equilibrar	 as	 contas	 do	 governo.	 Sobre	 essas	
medidas,	pode-se	afirmar	que:

I. As	 medidas	 de	 contração	 fiscal	 tem,	 como	
principal	 objetivo,	 aumentar	 as	 receitas	
e	 reduzir	 as	 despesas	 orçamentárias	 do	
governo.

II. O	 aumento	 da	 arrecadação	 tem	 sido,	 em	
grande	 medida,	 realizado	 por	 meio	 da	
elevação	 de	 impostos.	 Dentre	 as	 medidas	
tomadas	 com	essa	 finalidade,	pode-se	 citar	
a	 alta	 da	 tributação	 sobre	os	 combustíveis,	
a partir da reincorporação da Cide e da 
elevação	do	PIS/Cofins	sobre	os	preços.

III. O	Congresso	não	tem	influência	significativa	
sobre o planejamento e a execução do ajuste 
fiscal.	 	 As	 medidas	 de	 ajustes	 dependem	
somente	 das	 políticas	 econômicas	 que	 são	
coordenadas	pelo	Executivo.

Está	correto,	somente:

13.	Há	mais	de	54	anos,	durante	a	Guerra	Fria,	
os	 Estados	 Unidos	 fechou	 sua	 embaixada	 no	
país.	Em	 julho	deste	ano,	os	países	retomaram	
as	 relações	 diplomáticas	 e,	 recentemente,	 no	
mês	de	agosto,	um	país	reabriu	a	embaixada	no	
território	do	outro.
Qual	 é	 o	 país	 que	 se	 reaproximou	
diplomaticamente dos EUA e permitiu que a 
embaixada	norte-americana	 fosse	 reaberta	 em	
seu	território?

a. Iraque
b. China
c. Rússia
d. Cuba

O texto, abaixo, servirá como base para as 
próximas duas questões.

Rompido politicamente com o governo e 
partícipe	 de	 conversas	 de	 bastidores	 em	
torno	 do	 impeachment	 de	 Dilma	 Rousseff,	 o	
presidente da Câmara adotou um tom mais 
conciliador	 após	 conversar	 nesta	 terça-feira	
(01/09)	com	a	presidenta.	Entretanto,	afirmou	
que o Congresso não pode se responsabilizar 
em	achar	uma	solução	para	o	déficit	nas	contas	
públicas.
(Folha	de	São	Paulo.	Adaptado.	Extraído	em	01/09/2015)

14.	 Mencionado	 no	 trecho	 acima,	 assinale	 o	
nome	e	o	partido	do	atual	presidente	da	Câmara.	

a. Jair	Bolsonaro,	PSDB
b. Michel	Temer,	PSDB
c. Renan	Calheiros,	PMDB
d. Eduardo	Cunha,	PMDB

15. Assinale o principal evento que motivou o 
rompimento	 político	 do	 presidente	 da	 Câmara	
com	o	governo.

a. As posições divergentes entre o congressista 
e	o	Ministro	da	Fazenda,	pois	divergiam	acerca	
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locais	com	fiscalizações	de	trânsito.
d. Permitir que as pessoas escrevam mensagens 
anônimas	 na	 internet,	 sem	 que	 possam	 ser	
futuramente	identificadas.	

das	medidas	necessárias	para	o	êxito	do	ajuste	
fiscal.
b. Logo	 após	 ser	 eleito	 presidente	 da	 Câmara,	
o deputado anunciou publicamente seu 
rompimento	com	o	governo.	A	atitude	teria	sido	
motivada	 pelo	 fato	 do	 PT	 não	 apoiá-lo	 como	
representante do governo durante as eleições 
internas	para	o	posto	de	presidente	da	Câmara.
c. O rompimento público se deu após a denúncia 
feita	 por	 um	 dos	 delatores	 da	 Operação	 Lava-
Jato.	 Segundo	 o	 presidente	 da	 Câmara,	 sua	
acusação	 de	 recebimento	 de	 propina	 era	 falsa	
e	 foi	organizada	pelos	políticos	do	Planalto,	na	
tentativa	de	desgastá-lo	com	a	opinião	pública.
d. A	 ruptura	 com	 o	 governo	 foi	 desencadeada	
a	partir	dos	atritos	políticos	entre	o	presidente	
da	Câmara	e	Michel	Temer.	As	discordâncias	se	
centravam sobre o papel exercido por Temer 
como	principal	articulador	político	do	governo	
no	Congresso.

16. Sobre a recepção do governo brasileiro aos 
refugiados,	pode-se	corretamente	afirmar	que:

a. Comparado	 a	 América	 Latina,	 o	 país	 ainda	
recebe	poucas	solicitações	de	refúgio.
b. Apesar de receber um número expressivo 
de	pedidos	de	abrigo,	o	número	de	solicitações	
aceitas	 seguem	 caindo	 nos	 últimos	 anos.	 A	
principal	razão	é	a	falta	de	programas	políticos	
que	 facilitem	 a	 concessão	 de	 vistos	 aos	
refugiados.		
c. Devido	 a	 localização	 geográfica	 brasileira,	
distante	 de	 regiões	 com	 crises	 humanitárias	 -	
como	Oriente	Médio	e	África	-	o	Brasil	concede	
acolhimento	humanitário,	preponderantemente,	
a	refugiados	latinos.
d. No	 continente	 americano,	 o	 Brasil	 é	 uma	
das principais nações que concede asilo aos 
refugiados.	Dentre	os	povos	que	imigraram	para	
o	país,	destaca-se	o	intenso	fluxo	da	população	
síria.

17. O aplicativo de celular Uber tem causado 
polêmicas	em	diversas	regiões	do	país.	Em	São	
Paulo,	foi	criado	um	projeto	de	lei	para	impedir	
o	uso	de	aplicativos	similares	ao	Uber	na	cidade.	
Assinale	qual	a	função	desse	aplicativo.

a. Oferecer	 um	 serviço	 de	 motoristas	
particulares.
b. Compartilhar	músicas	de	modo	gratuito.
c. Mapear as localidades com radares e apontar

18.	Oswaldo	Gonçalves	Cruz,		nasceu	no	dia	5	de	
agosto	de	1872,	em	São	Luís	do	Paraitinga.	Foi	
eleito	membro	da	academia	brasileira	de	letras.	
Uma	 renomada	 fundação	 de	 pesquisa,	 para	
homenageá-lo,	 carrega	 atualmente	 seu	 nome.	
Qual	era	a	profissão	exercida	por	Oswaldo	Cruz?

a. Jornalista
b. Enfermeiro
c. Advogado
d. Médico

19.	 Um	 terremoto	de	magnitude	8,3	na	 escala	
Richter,	 atingiu	 no	 dia	 16/09	 um	 país	 latino	
americano.	 Os	 impactos	 do	 tremor,	 segundo	
informações	 divulgadas	 pelo	 Ministério	 do	
Interior,	 deixaram	 ao	 menos	 oito	 mortos	 e	
obrigou mais de 1 milhão de pessoas a se 
retirarem	de	suas	casas.

Assinale	o	país	onde	ocorreu	o	desastre	natural	
e	que	se	refere	à	notícia.
a. Uruguai
b. Argentina
c. Paraguai
d. Chile

20. Logo após divulgação de uma histórica 
decisão	 da	 Suprema	 Corte	 norte	 americana,	
o	 presidente	 Barack	 Obama,	 em	 seu	 discurso,	
considerou a medida como uma vitória para 
os	 Estados	 Unidos.	 Obama	 ainda	 afirmou	 que	
a	 decisão	 era	 um	avanço	 rumo	 à	 igualdade	de	
diretos,	 pois	 avaliou	 que	 “Quando	 todos	 os	
norte-americanos	 são	 tratados	 com	 igualdade,	
nós	somos	mais	livres”.
A	 qual	 decisão	 histórica,	 definida	 no	 final	 de	
junho	deste	ano,	faz	referência	o	pronunciamento	
do	presidente	Barack	Obama?

a. A	flexibilização	das	leis	que	regulamentam	a	
concessão	de	cidadania	americana,	favorecendo	
a legalização de imigrantes que se encontram 
clandestinamente	no	país.	
b. A	 Legalização	 do	 casamento	 homossexual,	
decisão validada para todos os estados norte 
americanos.	
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c. A	 aprovação	 de	 novas	 leis	 anti	 raciais,	 que	
pune com maior rigor as descriminações 
racistas	no	país.	
d. Abolição	 dos	 resquícios	 das	 leis	
segregacionistas	 Jim	 Crow,	 com	 extensão	 do	
direito	de	voto	aos	negros	dos	estados	do	sul.
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Conhecimento Específico
21. O lead,	palavra	de	língua	inglesa,	surgiu	nos	
Estados	Unidos	no	final	do	século	XIX,	durante	a	
Guerra	de	Secessão.	As	dificuldades	encontradas	
pelos	 jornalistas	 para	 cobrir	 o	 conflito	militar	
geraram	 uma	 das	 técnicas	 de	 redação	 mais	
utilizada	no	 jornalismo,	que	chegaria	ao	Brasil	
em	 meados	 de	 1950.	 Além	 do	 lead,	 a	 técnica	
“nariz	de	cera”	também	tem	grande	importância	
para	a	história	das	redações	jornalísticas.	Sobre	
o	assunto,	pode-se	afirmar	que:

a. O lead,	 assim	como	o	“nariz	de	cera”,	é	uma	
técnica	de	redação	que	consiste	em	apresentar	
de	 maneira	 direta	 as	 principais	 informações	
sobre	determinado	assunto	no	início	da	matéria.
b. Ambas	as	técnicas	buscam	criar	um	suspense	
sobre o assunto apresentado e concentram 
as	 informações	 mais	 importantes	 no	 final	 da	
matéria.
c. O lead	consiste	em	apresentar	os	fatos	menos	
relevantes	 na	 “cabeça”	 da	 matéria,	 enquanto	
o	 “nariz	 de	 cera”	 retarda	 a	 apresentação	 das	
informações.
d. “Nariz	de	cera”	é	a	técnica	de	redação	em	que	
o	 parágrafo	 introdutório	 retarda	 a	 abordagem	
do assunto e não apresenta um resumo geral 
da	matéria;	o	lead,	ao	contrário,	apresenta	uma	
informação	 direta	 e	 básica	 do	 texto,	 logo	 na	
primeira	parte	da	notícia.

22.	 Em	meados	do	 século	XX,	 surgiu	um	novo	
termo	para	definir	alguns	veículos	de	imprensa	
que romperam a linha divisória entre o 
jornalismo	e	a	publicidade,	produzindo	notícias	
híbridas	 onde,	 em	 um	mesmo	 corpo	 de	 texto,	
pode-se	encontrar	entretenimento,	publicidade,	
marketing,	 serviço	 e	 informação.	 Esse	 tipo	 de	
jornalismo	faz	parte	da	imprensa:

a. Amarela
b. Branca
c. Rosa
d. Marrom

23.	No	livro	“Teorias	do	Jornalismo	–	Volume	II”,	
Nelson	 Traquina	 conceitua	 os	 valores-notícias	
de	 construção,	 utilizados	 como	 instrumento	
para seleção de elementos existentes dentro dos 

acontecimentos,	que	permitem	ser	incluídos	na	
elaboração	da	notícia.	Assinale	a	alternativa	que	
não	apresenta	um	valor-notícia	de	construção:

a. Simplificação
b. Consonância
c. Dramatização
d. Notoriedade

24.	 No	 final	 da	 década	 de	 1980,	 nos	 Estados	
Unidos,	 surgiu	 uma	 nova	 proposta	 para	 o	
jornalismo,	 conhecido	 como	 “jornalismo	
público”,	 ou	 cívico.	 Sobre	 esse	novo	 conceito	 é	
correto	afirmar	que:

a. O	“jornalismo	público”	surgiu	em	resposta	à	
perda	de	 credibilidade	dos	 jornais,	 ao	declínio	
das	 tiragens	 e	 contrariando	 o	 status	 quo.	 O	
movimento pretendia mudar a posição limitada 
do	 cidadão,	 reavaliando	 a	 prática	 jornalística	
e dando espaço para um jornalismo mais 
participativo.
b. O	“jornalismo	público”	surge	quando	cidadãos	
comuns,	 sem	 formação	 jornalística,	 começam,	
através	 das	 novas	 tecnologias,	 a	 participar	 da	
coleta	de	informações	e	difusão	das	notícias.
c. Com surgimento de pequenos jornais 
comunitários,	 onde	 os	 assuntos	 de	 maior	
interesse de um bairro ou comunidade eram 
retratos,	 os	 grandes	 jornais	 perceberam	 a	
necessidade	de	criar	um	novo	tipo	de	jornalismo,	
conhecido	como	“jornalismo	público”.	
d. O	 “jornalismo	 público”	 é	 fundamentado	 na	
participação	efetiva	do	cidadão	na	produção	dos	
jornais.	O	conceito	surgiu	através	da	população,	
que reivindicava um jornalismo onde os 
interesses	do	público	fossem	valorizados.

25.	 Os	 gêneros	 jornalísticos	 correspondem	
a	 diferentes	 tipos	 de	 textos	 e	 abordagens	 da	
imprensa.	Em	jornais	e	revistas	é	perceptível	a	
presença,	 por	 exemplo,	 do	 gênero	 opinativo	 e	
informativo.	São	exemplos	de	textos	opinativos	
e	informativos,	respectivamente:

a. Nota	e	artigo.
b. Crônica	e	editorial.
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c. Caricatura	e	resenha.
d. Charge	e	reportagem.

26.	 Em	 1906,	 o	 jornalista	 Ivy	 Lee	 fundou	
o primeiro escritório de assessoria de 
comunicação	 do	 mundo.	 A	 missão	 dele	 era	
conseguir mudar a opinião pública sobre o 
empresário	 John	 Rockefeller,	 após	 declarações	
polêmicas.	Anos	depois,	surgiriam	no	Brasil	as	
primeiras	atividades	de	assessoria	de	imprensa.	
É	correto	afirmar	que:

a. No	 Brasil,	 as	 atividades	 de	 assessoria	 de	
imprensa surgiram com a criação da Assessoria 
Especiais	de	Relações	Públicas	(AERP)	durante	
o	 período	 ditatorial.	 Na	 época,	 os	 militares	
investiram na comunicação e divulgação de 
informações	 com	 o	 intuito	 de	 legitimar	 a	
ditadura.
b. As	 primeiras	 estratégias	 semelhantes	 à	
assessoria de imprensa aconteceram durante 
o	 governo	 de	 Nilo	 Peçanha,	 quando	 houve	 a	
criação da Secção de Publicações e Biblioteca 
do	Ministério	da	Agricultura,	 tendo	 como	uma	
das	principais	finalidades	distribuir	informação	
à	 imprensa.	 Anos	 depois,	 durante	 o	 governo	
de	 Juscelino	 Kubistschek,	 com	 a	 vinda	 de	
multinacionais	para	o	Brasil	a	profissão	foi	mais	
difundida,	o	que	explica	também	a	influência	de	
técnicas	norte-americanas.
c. As primeiras empresas a desenvolver 
atividades de assessoria de imprensa surgiram 
em	meados	de	1930.	Anos	depois,	com	a	criação	
do	 Departamento	 de	 Imprensa	 e	 Propaganda	
(DIP)	 por	 Getúlio	 Vargas,	 a	 profissão	 foi	 mais	
difundida.	
d. Com	o	fim	do	governo	de	Getúlio	Vargas	e	a	
substituição	 do	 Departamento	 de	 Imprensa	 e	
Propaganda	(DIP)	pelo	Departamento	Nacional	
de	Informações	

27. Entre as teorias da comunicação existe uma 
que	 utiliza	 um	 termo	 específico	 para	 definir	 a	
função	de	“porteiros	das	notícias”,	adotada	por	
jornalistas	 e	 editores.	 Esses	 profissionais	 são	
responsáveis	por	escolher	quais	notícias	 serão	
publicadas.	 David	 Manning	 White,	 autor	 da	
teoria,	defende	que	as	notícias	são	escolhidas	de	
forma	subjetiva	e	arbitrária	e	que	os	jornalistas	
é	que	determinam	como	elas	serão.	Essa	teoria	
é	conhecida	como:

a. Agenda-setting 
b. Newsmaking
c. Agendamento
d. Gatekeeper

28. Um dos modelos utilizados para estruturar 
e	 organizar	 uma	 notícia	 é	 conhecido	 como	
“pirâmide	invertida”.	Sobre	o	assunto	é	correto	
afirmar	que:

a. A	técnica	de	concentrar	as	informações	menos	
importantes	 no	 início	 da	 notícia	 é	 conhecida	
como	“pirâmide	invertida”.
b. O	 modelo	 “pirâmide	 invertida”	 organiza	
em	 ordem	 crescente	 de	 importância	 dos	 fatos	
expostos	na	narrativa.
c. A	 “pirâmide	 invertida”	 organiza	 no	 começo	
no	 texto	 as	 informações	 mais	 importantes,	
deixando	o	lead	para	o	final	do	texto.
d. No	modelo	 “pirâmide	 invertida”,	 é	 utilizado	
um	lead	direto,	onde	as	informações	aparecem	
em	ordem	decrescente	de	importância.

29.	 O	 direito	 à	 imagem	 vem	 adquirindo,	 ao	
longo	dos	anos,	extrema	relevância.	Presente	na	
Constituição	de	1988	e	consolidado	no	país	por	
jurisprudência,	Pode-se	afirmar	que:

a. O	uso	de	 imagem	com	 intuito	publicitário	é	
proibido	no	Brasil,	mesmo	mediante	pagamento.
b. É admitido no Código Civil o uso de imagem 
de	 pessoas	 em	 locais	 públicos,	 independente	
de	 autorização	 expressa,	 para	 finalidade	
informativa	ou	noticiosa,	desde	que	não	acarrete	
vexame	ou	constrangimentos.
c. As pessoas presas sob custódia do Estado 
perdem	 seus	 direitos	 de	 proteção	 da	 imagem,	
assim	como	de	locomoção	e	os	direitos	políticos.
d. O uso de imagem para publicidades sem 
autorização	 expressa	 é	 considerado	 um	 ato	
ilícito,	embora	não	acarrete	em	indenização.	

30. Com o desenvolvimento de novas 
tecnologias e o surgimento do jornalismo na 
Web,	a	discussão	sobre	a	limitação	do	modelo	de	
organização	utilizado	para	estruturar	as	notícias	
ganhou mais notoriedade e resultou na criação 
de	um	novo	modelo,	conhecido	como	“pirâmide	
deitada”.	É	correto	afirmar	que:

a. A criação desse novo modelo possibilitou 
aos jornalistas um conjunto maior de recursos 
estilísticos,	como	conteúdos	multimedia,	o	que	
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permite	maiores	possibilidades.	
b. A	técnica	da	“pirâmide	deitada”	é	limitadora	
para	Web,	pois	inibe	a	utilização	de	hipertextos.
c. Esse	 modelo	 de	 notícia	 trabalha,	
exclusivamente,	 com	 informações	 em	 formato	
de	vídeo,	som	ou	infografia.
d. O	espaço	disponível	na	web	para	utilização	é	
limitado,	o	que	impossibilitou	o	desenvolvimento	
da	técnica	“pirâmide	deitada”.

31.	 Quais	 das	 características,	 listadas	 abaixo,	
são	específicas	do	webjornalismo	em	relação	às	
demais	mídias?

a. Instantaneidade e personalização do 
conteúdo.
b. Interatividade	e	multimiadilidade.
c. Perenidade	e	hipertextualidade.
d. Todas	as	características	acima.

32. A segunda geração de comunidades e 
serviços	 oferecidos	 pela	 internet	 é	 conhecida	
como	“Web	2.0”.	O	termo,	criado	em	2004	pela	
empresa	 americana	 O’Reilly	 Media,	 define	
uma	 nova	 fase	 da	 internet	 que	 influenciou	
diretamente	no	webjornalismo,	pois:

a. Ampliou a participação e interação entre 
usurários	e	os	conteúdos	oferecidos,	embora	de	
maneira	mais	limitada	que	na	geração	anterior.
b. Possibilitou aos jornais a criação de um 
produto	 mais	 exclusivo,	 diminuindo	 os	
conteúdos	existentes	na	internet.	
c. Oferece	a	integração	das	mídias,	o	que	amplia	
o	repertório	do	jornalista;	potencializa	as	formas	
de	 apuração,	 publicação,	 compartilhamento	 e	
organização	de	informações,	além	de	aumentar	
a dinâmica e a colaboração entre os jornalistas 
e	os	leitores.
d. Facilitou a publicação de conteúdos e o 
compartilhamento	 de	 informação,	 o	 que	
prejudicou	 os	 jornais,	 uma	 vez	 que	 com	 o	
intenso	fluxo	de	troca	de	informações,	as	notícias	
jornalísticas	perderam	a	importância.

33.		 Nilson	Lage,	na	obra	publicada	em	2003,	
“A	 reportagem:	 Teoria	 e	 técnica	 de	 entrevista	
e	 pesquisa	 jornalística”	 classifica	 os	 tipos	 de	
entrevista,	do	ponto	de	vista	dos	objetivos,	em	
quatro	 aspectos:	 ritual,	 temática,	 testemunhal	
ou	profundidade.	Assinale	a	alternativa	correta	
sobre	os	tipos	de	entrevista.

a. As	entrevistas	em	profundidade	não	limitam	
suas abordagens a um tema particular ou 
acontecimento	específico,	o	objetivo	principal	é	
a	figura	do	entrevistado,	uma	atividade	que	ele	
desenvolve	ou	sua	maneira	de	ser,	 relacionado	
com	outros	aspectos	de	sua	vida.
b. A	entrevista	ritual,	geralmente,	é	mais	extensa	
e	é	quando	se	retira	do	entrevistado	informações	
exclusivas	ou	declarações	polêmicas.
c. As	 entrevistas	 em	 profundidade	 limitam	
suas abordagens um tema ou acontecimento 
específico.
d. A	entrevista	 testemunhal	 é	 conhecida	 como	
o relato do entrevistado sobre episódios que ele 
se	envolveu	diretamente.	

34.		 Assim	 como	 há	 tipos	 de	 entrevistas,	
existem variadas circunstâncias de realização 
que	 podem	 ser	 definidas	 como:	 ocasional,	
confronto,	 coletiva,	 dialogal	 e	 a	 individual.	
Assinale	a	alternativa	incorreta	sobre	o	assunto.

a. Na	circunstância	ocasional,	 a	entrevista	não	
é	 programada.	 O	 entrevistado	 é	 questionado	
sobre algum assunto sem ter se preparado 
previamente.
b. A entrevista em circunstância individual 
nunca	é	exclusiva.
c. Na	 circunstância	 coletiva,	 o	 entrevistado	 é	
submetido	 à	 pergunta	de	 vários	 repórteres	 ou	
representantes	de	vários	veículos.
d. A circunstância em que o repórter assume 
papel	 de	 acusador,	 contra-argumentando	 o	
entrevistado,	é	chamada	de	confronto.

35.	O	sistema	de	divisão	de	um	projeto	gráfico	
em colunas com espaços iguais entre si que 
permite o uso ilimitado de possibilidades de 
diagramação	 dentro	 de	 uma	 estrutura	 pré-
definida	é	conhecido	como:

a. Macha	gráfica
b. Zona de visualização
c. Layout
d. Grid

36. Sobre a história do jornalismo no Brasil 
e	 surgimento	 do	 primeiro	 jornal	 impresso,	 é	
correto	afirmar	que:

a. O primeiro jornal que teve impressão no 
Brasil	foi	o	“Correio	Braziliense”.
b. O	 jornal	 “Gazeta	 do	 Rio	 de	 Janeiro”	 foi	 o	
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37.	Leia	as	afirmações	acerca	da	Lei	Federal	nº	
12.527/	2011,	que	entrou	em	vigor	no	dia	16	de	
maio	de	2012,	conhecida	como	Lei	de	Acesso	à	
informação:

I. Regulamenta o direito constitucional de 
acesso	 às	 informações	 publicas,	 definindo	
que qualquer pessoa pode solicitar e receber 
dos	órgãos	e	entidades	públicos	informações	
públicas	por	eles	produzidas	ou	custodiadas.

II. A	 lei	 define	 informações	 como	 dados,	
processados	 ou	 não,	 que	 podem	 ser	
utilizados para produção e transmissão de 
conhecimento,	 registrados	 em	 qualquer	
suporte	ou	formato.

III. O	sigilo	de	 informações	está	previsto	como	
uma	exceção	à	lei,	e	que	deverá	ser	aplicado	
somente em casos no qual a divulgação de 
informações,	de	modo	indiscriminado,	pode	
trazer	riscos	à	sociedade.

Está	correto,	somente:

a. I 
b. II
c. I e II
d. I,	II	e	III

b. primeiro	 jornal	 do	 país,	 embora	 sua	
impressão	tenha	sido	feita	em	Londres.
c. O	periódico	semanal	 ‘La	Croce	del	Sud’,	que	
trazia	 uma	 pequena	 seção	 em	 português,	 é	 o	
primeiro	jornal	impresso	que	circulou	no	Brasil.
d. Em	 1808	 foi	 lançada	 a	 primeira	 edição	 do	
“Correio	Braziliense”,	editado	em	Londres.

38. Ainda com relação aos aspectos gerais da 
Lei	de	Acesso	à	 informação	 -	LAI,	não	 se	pode	
afirmar	que:

a. Transparência	 ativa	 é	 a	 iniciativa	 do	
próprio	setor	público	de	divulgar	 informações,	
principalmente	 pela	 a	 internet,	 independente	
de	pedidos	de	requerimentos.	
b. Os	portais	de	transparência	é	um	exemplo	da	
transparência	ativa,	cuja	finalidade	é	facilitar	o	
acesso	 das	 pessoas	 aos	 conteúdos	 divulgados,	
reduzir	o	custo	com	a	prestação	de	informações,	
e,	ainda,	evitar	o	acúmulo	de	pedidos	de	acesso	
sobre	temas	semelhantes.
c. Transparência	 passiva	 é	 a	 disponibilização	
de	 informações	 públicas	 em	 atendimento	 a	
demandas	 específicas	 de	 uma	pessoa	 física	 ou	
jurídica.	

d. É	 preciso	 justificar	 o	 pedido	 de	 acesso	 à	
informação,	a	fim	de	que	seja	julgada	a	validade	
dos	 motivos	 apresentado	 pelo	 solicitante	 e,	
ainda,	para	que	o	órgão	entenda	claramente	as	
informações	demandadas	pelo	cidadão.

39.	 Conforme	 o	 artigo	 222	 da	 Constituição	
Federal	de	1988,	posteriormente	alterado	pela	
Emenda	 Constitucional	 nº	 36,	 de	 2002	 –	 se	
estabelece	que:		

A	 propriedade	 de	 empresa	 jornalística	 e	 de	
radiodifusão	 sonora	 e	 de	 sons	 e	 imagens	 é	
privativa de brasileiros natos ou naturalizados 
há	 mais	 de	 dez	 anos,	 ou	 de	 pessoas	 jurídicas	
constituídas	sob	as	leis	brasileiras	e	que	tenham	
sede	no	País.
§	1	-	Em	qualquer	caso,	pelo	menos	_____________	
do capital total e do capital votante das 
empresas	 jornalísticas	 e	 de	 radiodifusão	
sonora	 e	 de	 sons	 e	 imagens	 deverá	 pertencer,	
direta	ou	 indiretamente,	a	brasileiros	natos	ou	
naturalizados	há	mais	de	dez	anos,	que	exercerão	
obrigatoriamente a gestão das atividades e 
estabelecerão	o	conteúdo	da	programação.

Complete	a	lacuna:

a. Cinquenta por cento
b. Sessenta por cento
c. Setenta por cento
d. Oitenta por cento

40.	Sobre	a	Constituição	Federal	vigente,		analise	
as	afirmações:
I. O	anonimato	é	vedado.		
II. É	 assegurado	 o	 direito	 de	 resposta,	

proporcional	ao	agravo,	além	da	indenização	
por	dano	material,	moral	ou	à	imagem.

III. São	 invioláveis	 a	 intimidade,	 a	 honra	 e	 a	
imagem	 das	 pessoas,	 assegurado	 o	 direito	
a indenização pelo dano material ou moral 
decorrente	da	sua	violação.

IV. Nenhuma	Lei	conterá	dispositivo	que	possa	
constituir embaraço a plena liberdade de 
informação	jornalística.	

a. Apenas	 uma	 afirmativa	 consta	 na	
Constituição	Federal.
b. Apenas	 duas	 afirmativas	 constam	 na	
Constituição	Federal.
c. Apenas	 três	 afirmativas	 constam	 na	
Constituição	Federal.
d. Todas	as	afirmativas	constam	na	Constituição	
federal. 12




