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INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões 
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Noções de Informática (10 questões), 
Legislação (10 questões) e Conhecimentos Específicos (20 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III.  Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique 

o fiscal.
V.  Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de 

respostas. 
VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início. 
VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo 

recursal contra gabarito. 
VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo 

no próprio cartão de respostas. 
IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.                                
X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 
XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas 

no caderno não serão levadas em consideração. 
XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares. 
 

Boa Prova!

LEIA COM  ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I 

 Amanheci um dia pensando em casar. Foi uma ideia que 
me veio sem que nenhum rabo de saia a provocasse. Não 
me ocupo com amores, devem ter notado, e sempre me 
pareceu que mulher é um bicho esquisito, difícil de governar.

 A que eu conhecia era a Rosa do Marciano, muito ordinária. 
Havia conhecido também a Germana e outras dessa laia. 
Por elas eu julgava todas. Não me sentia, pois inclinando 
para nenhuma: o que sentia era desejo de preparar um 
herdeiro para as terras de S. Bernardo. 

 Tentei fantasiar uma criatura alta, sadia, com trinta anos, 
cabelos pretos – mas parei aí. Sou incapaz de imaginação, 
e as coisas boas que mencionei vinham destacadas, nunca 
se juntando para formar um ser completo. Lembrei-me de 
senhoras minhas conhecidas: d. Emília Mendonça, uma 
Gama, a irmã de Azevedo Gondim, d. Macela, filha do dr. 
Magalhães, juiz de direito. 

(RAMOS, Graciliano. São Bernardo, Rio de Janeiro: 
Record, 2009, p. 67) 

1) Uma leitura atenta do texto permite ao leitor perceber 
que a técnica de composição empregada pelo autor 
possui um caráter predominantemente: 
a) dissertativo, marcado pela defesa de um ponto de vista 

delimitado pelo contraste de argumentos. 
b) simbólico, pelo qual se destacam os inúmeros elementos 

que representam exemplos de linguagem conotativa. 
c) descritivo, consideravelmente marcado pela presença 

de adjetivos e pela representação verbal de um dado 
momento. 

d) narrativo, por meio do qual se evidencia a progressão 
temporal de ações marcadas pelo dinamismo dos fatos. 

e) apelativo, pelo qual se destaca a interlocução em uma 
tentativa frequente de convencimento do leitor. 

2) Através do texto de Graciliano Ramos, só NÃO é 
possível inferir que o emissor: 
a) é preconceituoso em relação às mulheres.
b) não se considera um sujeito romântico. 
c) apresenta caráter mais materialista. 
d) é dotado de vasta capacidade imaginativa. 
e) não se percebia apaixonado por mulher alguma. 

3) Embora o texto seja marcado pelo predomínio da 
denotação, ocorrem passagens tipicamente conotativas 
pelas quais se percebe o emprego expressivo da 
linguagem. Assinale a opção cujo fragmento aponte 
para um exemplo de conotação. 
a) “Amanheci um dia pensando em casar.” (1º§)
b) “A que eu conhecia era a Rosa do Marciano” (2º§)
c) “Por elas eu julgava todas.” (2º§)
d) “Tentei fantasiar uma criatura alta, sadia” (3º§)
e) “e as coisas boas que mencionei vinham destacadas,” 

(3º§)

 Considere o fragmento abaixo para responder às 
questões 4 e 5 seguintes.

“Não me ocupo com amores, devem ter notado, e sempre 
me pareceu que mulher é um bicho esquisito, difícil de 
governar.” (1º§)

4) Considerando o contexto em que se encontra, a oração 
em destaque cumpre um papel de: 
a) retificação 
b) exemplificação 
c) interlocução 
d) nomeação 
e) enumeração 

5) A expressão “um bicho esquisito”, na oração em que 
se encontra, relaciona-se ao substantivo “mulher” 
desempenhando a função sintática de: 
a) objeto direto 
b) predicativo do sujeito
c) adjunto adnominal 
d) adjunto adverbial 
e) complemento nominal 

6) Em “Lembrei-me de senhoras minhas conhecidas” (3º§), 
nota-se um exemplo de registro formal no emprego do 
verbo. Nesse sentido, conclui-se que a presença da 
preposição “de” justifica-se por uma questão de: 
a) concordância 
b) regência
c) coerência 
d) colocação pronominal 
e) estilo 

Texto II 

É para ter medo?

 Para Gabriel Garcia Márquez (1927-2014), capaz de 
criar inesquecíveis cidades imaginárias e personagens 
fantásticos, delicado mesmo era o olhar para o 
comportamento banal do ser humano. Escreveu o Nobel 
de Literatura em 1980: “O único medo que nós, latinos, 
confessamos sem vergonha e até com um certo orgulho 
machista é o medo de avião. Talvez porque seja um medo 
diferente, que não existe desde nossas origens, como o 
medo do escuro ou o próprio medo de que se perceba que 
sentimos medo. Pelo contrário: o medo de avião é o mais 
recente de todos, pois só existe a partir do momento em 
que se inventou a ciência de voar, há apenas 77 anos”. O 
medo de tubarões é ancestral. Há relatos da ferocidade dos 
cães marinhos em textos da Grécia antiga.  [...]

   (Pieter Zalis e Renata Lucchesi, Veja, 
29/07/15, p.89, fragmento) 

7) Entre as duas últimas frases do texto II, há um ponto 
final. Contudo, percebendo-se a relação semântica que 
existe entre elas, seria possível substituir esse ponto 
criando um período composto relacionado por um 
conectivo: 
a) condicional 
b) temporal 
c) proporcional 
d) concessivo 
e) causal 

8) Em “O único medo que nós, latinos, confessamos sem 
vergonha”, o emprego do presente do indicativo do 
verbo em destaque explicita um valor semântico que 
sugere uma ação que: 
a) seria sempre verdade. 
b) se limitaria ao momento da enunciação. 
c) suaviza um caráter imperativo. 
d) indica um presente histórico.
e) aponta para um futuro próximo. 

9) A referência a “cães marinhos”, no final do texto, revela: 
a) o caráter simbólico dos textos gregos.
b) a semelhança física entre cães e tubarões.  
c) a atração dos gregos pelo mar. 
d) a possibilidade de alguns cães nadarem. 
e) o desconhecimento grego sobre tubarões.
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10) Suponha que uma empresa necessite comunicar, a 
todos os setores, uma alteração no funcionamento 
de seu quadro de horários. Assim, baseando-se na 
redação das correspondências oficiais, o documento 
que deveria ser produzido é:
a) um memorando 
b) uma requisição 
c) um parecer 
d) uma circular 
e) uma ata 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

11) Identifique das tecnologias abaixo a que provê um meio 
de facilmente gerar, controlar, armazenar, compartilhar 
e recuperar informações existentes em documentos. Ou 
seja, permitem aos usuários acessarem documentos, 
previamente digitalizados, de forma ágil e segura, 
normalmente via navegador web por meio de uma 
intranet:
a) ERP
b) CRM
c) GED
d) BI
e) KM

12) O Gerenciador de Tarefas exibe os programas, os 
processos e os serviços que estão sendo executados 
no computador. Uma opção para abrir o Gerenciador de 
Tarefas, no Windows 7, é pressionar simultaneamente 
as teclas:
a) Shift+Alt+Tab
b) Ctrl+Alt+Tab
c) Ctrl+Shift+Esc
d) Alt+Tab+Esc
e) Alt+Shift+Esc

13) Quanto ao conceito de arquivos, pastas e programas, 
segundo a própria Microsoft, analise as afirmativas 
abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou  Falso (F) e assinale 
a alternativa que apresenta a sequência correta (de 
cima para baixo):
(  ) Pasta é um contêiner que serve para armazenar 

arquivos.
(  ) O conceito de bibliotecas é um dos recursos novos do 

Windows 7 para acessar arquivos e pastas.
(  ) Arquivo é um item que contém informações como texto, 

imagens ou música.
a) V - V - V
b) V - V - F
c) V - F - V
d) F - V - V
e) F - F - F

14) Ao estar com o cursor numa linha de texto, digitado 
no MS-Word 2010, e acionar momentaneamente a tecla 
End ocorrerá:
a) o movimento do cursor para o final do documento.
b) o arquivo será gravado e o Word será fechado.
c) o fechamento instantâneo do Word.
d) o fechamento de todos os programas e desligamento da 

máquina.
e) o movimento do cursor para o fim dessa linha.

15) Segundo a Microsoft, quais afirmações abaixo são 
tecnicamente inverdades quanto ao MS-Excel 2010:
I. A largura máxima da coluna é de 255 caracteres.
II. Depois da coluna Z vem logo em seguida a coluna AA.
III. Existem no máximo 1024 linhas no Excel.
a) tanto a afirmação I como a afirmação II são tecnicamente 

inverdades.
b) tanto a afirmação II como a afirmação III são 

tecnicamente inverdades.
c) somente a afirmação I é tecnicamente inverdade.
d) somente a afirmação II é tecnicamente inverdade.
e) somente a afirmação III é tecnicamente inverdade.

16) Pode-se utilizar do recurso da Microsoft denominado 
SmartArt no Office 2010, como por exemplo no 
PowerPoint e no Word. Ao criar um elemento gráfico 
SmartArt, você é solicitado a escolher um tipo como:
a) Preto, Branco ou Colorido.
b) Círculos, Quadrados ou Triângulos.
c) Sub-classe, Classe ou Super-classe.
d) Processo, Hierarquia, Ciclo ou Relação.
e) Unitário, Binário ou Ternário.

17) Quanto a Internet e a Intranet coloque NÃO ou SIM na 
tabela abaixo no lugar dos pontos de interrogação:

a) não - sim - não - sim
b) não - sim - sim - não
c) sim - não - não - sim
d) sim - sim - não - sim
e) não - sim - não - não

18) Simultaneamente ao desenvolvimento e popularização 
da Internet, ocorreu o crescimento de um fenômeno 
que, desde seu surgimento, se tornou um dos 
principais problemas da comunicação eletrônica em 
geral: o envio em massa de mensagens não-solicitadas. 
Tecnicamente, os emails com essas características, 
são denominados como:
a) worm
b) hoax
c) trojan
d) spam
e) spy

19) Para assegurar uma rede de uma tentativa de acesso a 
partir de computadores externos não autorizados, ou 
ainda, um programa que envia dados sigilosos para a 
internet, para tanto, deve-se usar um:
a) repeater
b) hub
c) modem
d) switch
e) firewall
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20) Quanto a Segurança da Informação, segundo os 
padrões internacionais, os atributos básicos da 
AUTENTICIDADE é a:  
a) propriedade que garante a impossibilidade de negar a 

autoria em relação a uma transação anteriormente feita.
b) propriedade que garante que a informação é proveniente 

da fonte anunciada e que não foi alvo de mutações ao 
longo de um processo.

c) propriedade que limita o acesso a informação tão 
somente às entidades legítimas, ou seja, àquelas 
autorizadas pelo proprietário da informação.

d) propriedade que garante que a informação esteja 
sempre disponível para o uso legítimo, ou seja, por 
aqueles usuários autorizados pelo proprietário da 
informação.

e) propriedade que garante que a informação manipulada 
mantenha todas as características originais 
estabelecidas pelo proprietário da informação.

LEGISLAÇÃO

21) Considere as normas da Lei Orgânica do Município de 
Vassouras/RJ e assinale a alternativa correta sobre o 
território do Município.
a) A incorporação, a fusão e o desmembramento do 

Município far-se-á por lei estadual, dentro do período 
determinado por lei complementar federal, e dependerá 
de consulta prévia, mediante plebiscito, à população, 
após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, 
apresentados e publicados na forma da lei.

b) A incorporação, a fusão e o desmembramento do 
Município far-se-á por lei municipal, dentro do período 
determinado por lei complementar federal, e dependerá 
de consulta prévia, mediante plebiscito, à população, 
após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, 
apresentados e publicados na forma da lei.

c) A incorporação, a fusão e o desmembramento 
do Município far-se-á por lei municipal, dentro do 
período determinado por lei estadual, e dependerá 
de consulta prévia, mediante plebiscito, à população, 
após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, 
apresentados e publicados na forma da lei.

d) A incorporação, a fusão e o desmembramento 
do Município far-se-á por lei municipal, dentro do 
período determinado por lei estadual, e dependerá 
de consulta prévia, mediante referendo, à população, 
após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, 
apresentados e publicados na forma da lei.

e) A incorporação, a fusão e o desmembramento do 
Município far-se-á por lei estadual, dentro do período 
determinado por lei complementar municipal, e 
dependerá de consulta prévia, mediante referendo, à 
população, após divulgação dos estudos de viabilidade 
municipal, apresentados e publicados na forma da lei.

22) Considere as normas da Lei Orgânica do Município 
de Vassouras/RJ e assinale a alternativa INCORRETA 
sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito.
a) As Comissões Parlamentares de Inquérito terão poderes 

de investigação próprios das autoridades judiciais além 
de outros previstos no Regimento Interno.

b) As Comissões Parlamentares de Inquérito serão criadas 
mediante requerimento de dois terços dos Vereadores 
que compõem a Câmara Municipal, para apuração de 
fato determinado e por prazo certo.

c) Protocolado qualquer requerimento de abertura de 
Comissão Parlamentar de Inquérito, cabe ao Presidente 
da Câmara enviar ao Procurador Geral da Câmara para 
que este analise a constitucionalidade do requerimento.

d) Verificada a constitucionalidade do requerimento 
cabe ao Presidente da Câmara instalar a Comissão 
Parlamentar de Inquérito nos termos do Regimento 
Interno e da Lei Orgânica. .

e) A Comissão Parlamentar de Inquérito será formada por 
cinco Vereadores, escolhidos por seus pares na forma 
do Regimento Interno.

23) Considere as normas expressas da Lei Orgânica do 
Município de Vassouras/RJ e assinale a alternativa 
correta sobre sessões legislativas da Câmara Municipal.
a) Nas sessões legislativas ordinárias, as reuniões podem 

ser comuns, extraordinárias e emergenciais.
b) Nas sessões legislativas ordinárias, as reuniões podem 

ser ordinárias, extraordinárias e solenes.
c) Nas sessões legislativas ordinárias, as reuniões só 

podem ser comuns e solenes.
d) Nas sessões legislativas ordinárias, as reuniões podem 

ser solenes, emergenciais e comemorativas. 
e) Nas sessões legislativas ordinárias, as reuniões podem 

ser emergenciais e comemorativas.

24) Considere as normas da Lei Orgânica do Município 
de Vassouras/RJ e assinale a alternativa INCORRETA 
sobre a Câmara Municipal.
a) A convocação da Câmara Municipal para a realização 

de reunião em sessão legislativa extraordinária, far-se-á 
pelo Presidente da Mesa Diretora, mediante provocação 
do Prefeito ou de requerimento subscrito pela maioria 
dos Vereadores, em caso de urgência ou de interesse 
público relevante.

b) O Presidente terá o prazo máximo de 48 horas, a contar 
da data de entrada do ofício de convocação da reunião 
em sessão legislativa extraordinária no protocolo da 
Câmara, para realizar, por escrito, a convocação dos 
Vereadores.

c) A convocação da Câmara Municipal para a realização 
de reunião em sessão legislativa extraordinária 
será mediante comunicação pessoal e escrita aos 
Vereadores, com antecedência mínima de 72 (setenta 
e duas) horas.

d) Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara somente 
deliberará sobre a matéria para a qual for convocada, 
garantido o pagamento de parcela indenizatória em 
razão da convocação.

e) As reuniões da Câmara Municipal são públicas e 
somente nos casos previstos na Lei Orgânica o voto é 
secreto.

25) Considere as normas da Lei Orgânica do Município de 
Vassouras/RJ e assinale a alternativa correta sobre o 
funcionamento da Câmara Municipal.
a) É garantido o direito de votar do Vereador que tiver 

interesse pessoal na deliberação.
b) O quorum para deliberação da matéria não levará em 

consideração a presença do Vereador impedido.
c) Salvo justo motivo aceito pela Câmara Municipal, 

considerar-se-á presente à reunião o Vereador que 
assinar o livro de presença até o início da Ordem do Dia 
e participar das votações.

d) As reuniões da Câmara serão instaladas com a presença 
de, no mínimo, 1/4 (um quarto) de seus membros.

e) As reuniões da Câmara Municipal deverão ser realizadas 
em recinto destinado ao seu funcionamento, inclusive, 
nas reuniões solenes.



4

26) Considerando as normas da Lei Orgânica do Município 
de Vassouras/RJ, leia os itens I a IV e assinale a 
alternativa correta em seguida. 
I. Na eleição e destituição da Mesa Diretora e das 

Comissões Permanentes.
II. Quando a matéria exigir, para sua aprovação, o voto 

favorável de 2/3 (dois terços) ou da maioria absoluta 
dos membros da Câmara.

III. Quando houver empate em qualquer votação no 
Plenário.

IV. Quando a matéria exigir escrutínio secreto.
a) O Presidente da Câmara, ou seu substituto, só terá voto 

nos casos dos itens I, II e IV.
b) O Presidente da Câmara, ou seu substituto, só terá voto 

nos casos dos itens I e III.
c) O Presidente da Câmara, ou seu substituto, só terá voto 

nos casos dos itens I, II e III.
d) O Presidente da Câmara, ou seu substituto, só terá voto 

nos casos dos itens I, II, III e IV.
e) O Presidente da Câmara, ou seu substituto, só terá voto 

nos casos dos itens I, III e IV.

27) Considere as normas da Lei Orgânica do Município de 
Vassouras/RJ e assinale a alternativa correta sobre a 
convocação de Secretários Municipais pela Câmara 
Municipal.
a) A Câmara Municipal, mediante apresentação de 

requerimento assinado por vereador ou comissão e 
aprovado em Plenário, poderá convocar Secretários 
Municipais para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
prorrogável por igual período, devidamente motivado, 
vir, pessoalmente, prestar informações sobre assunto 
previamente determinado, nos termos do Regimento 
Interno.

b) A Câmara Municipal, mediante apresentação de 
requerimento assinado por vereador ou comissão e 
aprovado em Plenário, poderá convocar Secretários 
Municipais para, no prazo improrrogável de 10 (dez) 
dias, devidamente motivado, vir, pessoalmente, prestar 
informações sobre assunto previamente determinado, 
nos termos do Regimento Interno.

c) A Câmara Municipal, mediante apresentação de 
requerimento assinado por vereador ou comissão e 
aprovado em Plenário, poderá convocar Secretários 
Municipais para, no prazo de 5 (cinco) dias, prorrogável 
por igual período, devidamente motivado, vir, 
pessoalmente, prestar informações sobre assunto 
previamente determinado, nos termos do Regimento 
Interno.

d) A Câmara Municipal não poderá convocar Secretários 
Municipais para prestar informações sobre qualquer 
assunto.

e) A Câmara Municipal, mediante apresentação de 
requerimento assinado por vereador ou comissão e 
aprovado em Plenário, poderá convocar Secretários 
Municipais para, no prazo de 30 (trinta) dias, 
prorrogável por igual período, devidamente motivado, 
vir, pessoalmente, prestar informações sobre assunto 
previamente determinado, nos termos do Regimento 
Interno.

28) Considere as normas da Lei Orgânica do Município de 
Vassouras/RJ e assinale a alternativa correta sobre os 
Vereadores.
a) O Vereador não poderá, desde a expedição do 

diploma, firmar ou manter contrato com o Município, 
suas autarquias, empresas públicas, sociedades de 
economia mista ou empresas concessionárias de 
serviços públicos, salvo quando o contrato obedecer as 
cláusulas uniformes;

b) O Vereador não poderá, desde a posse, aceitar ou exercer 
cargo ou função ou emprego remunerado, inclusive 
os de que seja demissível ad nutum no Município, 
suas autarquias, empresas públicas, sociedades de 
economia mista ou empresas concessionárias de 
serviços públicos;

c) O Vereador não poderá, desde a expedição do diploma, 
ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que 
goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica 
de direito público integrante da Administração Pública 
deste Município, ou nela exerça função remunerada;

d) O Vereador não poderá, desde a expedição do diploma, 
ser titular de mais de 01 (um) cargo ou mandato eletivo 
federal, estadual ou municipal;

e) O Vereador não poderá, desde a expedição do diploma, 
patrocinar causa em que seja interessado o Município, 
suas autarquias, empresas públicas, sociedades de 
economia mista ou empresas concessionárias de 
serviços públicos.

29) Considere as normas da Lei Orgânica do Município de 
Vassouras/RJ e assinale a alternativa correta sobre a 
iniciativa de projetos de lei.
a) São de iniciativa privativa do Prefeito Municipal os 

projetos de leis que disponham sobre fixação dos 
subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e cargos com status 
de Secretário Municipal.

b) Compete à Câmara Municipal a iniciativa privativa 
das leis que disponham sobre criação, extinção e 
definição das atribuições de cargos, empregos ou 
funções públicas do Poder Executivo e das autarquias e 
fundações públicas municipais.

c) São de iniciativa privativa do Prefeito Municipal os 
projetos de leis que disponham sobre criação, extinção 
e definição das atribuições de cargos, empregos ou 
funções públicas do Poder Executivo.

d) Compete à Câmara Municipal a iniciativa privativa 
das leis que disponham sobre criação e extinção 
das Secretarias e órgãos da Administração Pública 
municipais.

e) São de iniciativa privativa da Câmara Municipal 
os projetos de leis que disponham sobre matérias 
pertinentes às propostas de leis orçamentárias e de 
créditos adicionais, nos termos da referida Lei Orgânica.
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30) Considere as normas da Lei Orgânica do Município de 
Vassouras/RJ e assinale a alternativa correta.
a) É vedado ao Prefeito e ao Vice-Prefeito desde a 

expedição do diploma ser proprietário, controlador 
ou diretor de empresa que goze de favor decorrente 
de contrato com pessoa jurídica de direito público 
municipal, ou nela exerça função remunerada.

b) É vedado ao Prefeito e ao Vice-Prefeito desde a posse 
firmar ou manter contrato com o Município, suas 
autarquias, fundações públicas, empresas públicas e 
sociedades de economia mista, ou com concessionárias 
ou permissionárias de serviços públicos municipais, 
salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes.

c) É vedado ao Prefeito e ao Vice-Prefeito desde a 
expedição do diploma patrocinar causa em que seja 
interessado o Município, suas autarquias, fundações 
públicas, empresas públicas e sociedades de economia 
mista, ou com concessionárias ou permissionárias de 
serviços públicos municipais.

d) É vedado ao Prefeito e ao Vice-Prefeito desde a 
expedição do diploma ser titular de mais de um mandato 
público eletivo.

e) É vedado ao Prefeito e ao Vice-Prefeito desde a 
expedição do diploma residir em outro Município.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31) Segundo Juarez Bahia (1990), a notícia é a base 
do jornalismo. Por meio dela, o jornalista processa 
com rapidez os fatos que devem ser difundidos tão 
completos quanto possível. Neste contexto, avalie as 
afirmações a seguir:
I. Há uma regra rígida e objetiva para estabelecer o que é 

notícia e o que não é notícia. 
II. Para que uma informação vire notícia ela passará, entre 

outros, por um processo de seleção. Outra escolha a 
ser feita diz respeito à forma como ela será noticiada. 

III. Interesse, atualidade e veracidade são requisitos a 
serem levados em consideração na elaboração de uma 
notícia.  

IV. O processo de definição de notícia envolve sempre 
algum grau de subjetividade. 

 É correto apenas o que se afirma em:
a) I e II.
b) III e IV.
c) III. 
d) II, III e IV.
e) IV.

32) Considerando a relação abaixo, assinale, na sequência, 
a opção que se refere exclusivamente a gêneros 
jornalísticos de caráter opinativo.  
I. Artigo
II. Editorial 
III. Notícia
IV. Reportagem
V. Charge/Caricatura
a) I, II e V apenas.
b) II, IV e V apenas.
c) I, III e V apenas.
d) III, IV e V apenas.
e) I, II e III apenas.

33) Leia atentamente o texto a seguir:

 “A imprensa sensacionalista não se presta a informar, muito 
menos a formar. Presta-se basicamente e fundamentalmente 
a satisfazer as necessidades instintivas do público, por 
meio de formas sádica, caluniadora e ridicularizadora das 
pessoas. Por isso, assim como a televisão, o papo no bar, 
o jogo de futebol, servem mais para desviar o público de 
sua realidade imediata do que voltar-se a ela... É o grau 
mais radical de mercantilização da informação: tudo o que 
se vende é aparência e, na verdade vende-se aquilo que 
a informação interna não irá desenvolver melhor do que a 
manchete”. 

MARCONDES FILHO, Ciro. O Capital da Notícia. 
São Paulo, Ática: 1986.

 De acordo com o texto acima, a imprensa 
sensacionalista: 

 Assinale a alternativa correta.
a) Cumpre sua missão jornalística na medida em que leva 

ao público a informação que o público quer, satisfazendo 
sua vontade.   

b) Leva a população a refletir acerca de problemas sociais 
ligados à sua realidade imediata. 

c) Faz o que é preciso, pois um certo grau de 
sensacionalismo é necessário para que os jornais 
possam sobreviver em um mercado tão concorrido 
como o atual.    

d) Cria manchetes chamativas sem que o conteúdo da 
matéria traga informações que legitimem e desenvolvam 
o anunciado.    

e) Tem um importante papel social, assim como a televisão, 
o papo no bar e o jogo de futebol.

34) Em relação às características da linguagem radiofônica, 
podemos afirmar que: 
I. O Imediatismo refere-se à capacidade do rádio de 

transmitir a notícia no exato momento em que ela 
acontece.

II. Instantaneidade refere-se ao fato de que é preciso 
receber a notícia no instante em que a mesma é 
veiculada.

III. A mobilidade está ligada à facilidade de transmissão e 
recepção que o veículo permite.

IV. Sensoriedade refere-se à tecnologia utilizada nas 
antenas de transmissão, baseada em sensores de 
ondas curtas.  

V. Interatividade: refere-se à possibilidade do ouvinte de 
rádio também influenciar e retroalimentar a programação.

 É correto o que se afirma em:
a) II, III e V apenas.
b) I, IV e V apenas.
c) I, II e III apenas. 
d) I, II, III e V apenas.
e) I, II, IV e V apenas.

35) “É onde se planeja a matéria. O ponto de partida. Deve 
conter instruções que orientem o jornalista na sua tarefa, 
especificando detalhes relativos ao encaminhamento 
proposto, a possíveis entrevistados, bem como outras 
informações úteis para a realização da reportagem”.

 A definição acima se refere à: 
a) Apuração 
b) Redação    
c) Pauta   
d) Edição   
e) Release



6

36) Abaixo, estão listadas recomendações sobre 
relacionamentos com jornalistas durante uma 
entrevista, tendo como base princípios de Media 
Training. Leia atentamente cada uma delas e responda 
a questão a seguir: 
I. Dê respostas curtas e objetivas. Respostas sucintas 

correm menos riscos de publicação incorreta. 
II. Evite expressões como “eu acho” e “pode ser”. Se 

não dispuser de um dado solicitado, prometa enviá-lo 
rapidamente ao repórter. E cumpra a promessa. 

III. Procure sempre utilizar expressões técnicas, pois as mesmas 
demostram que você conhece efetivamente do assunto.

IV. Destaque os pontos fundamentais do tema e chame a 
atenção do jornalista para eles.

V. O jornalista tem a obrigação de passar o material de 
uma entrevista para que o entrevistado faça a revisão 
antes de publicá-la. 

 É correto o que se afirma em:
a) I, II, III e V apenas.
b) I, II, e V apenas.
c) I, II e III apenas. 
d) I, II, III e V apenas.
e) I, II, e IV apenas.

37) De acordo com Maristela Mafei (2004), o press release 
é o símbolo por excelência da assessoria de imprensa. 
Criado por Ivy Lee, o “pai” das relações públicas e da 
assessoria de imprensa, significa “informação liberada 
para imprensa”. Um bom press release deve:
I. Ser visto como um folder de propaganda: a intenção é 

chamar a atenção para as qualidades do que se quer 
divulgar. 

II. Primar pela clareza, concisão e correção gramatical. 
III. Ser redigido com palavras simples, frases e parágrafos curtos.
IV. Ter a identificação da empresa e dos contatos da 

assessoria de imprensa.
V. Lembrar os jornalistas que a empresa é um anunciante 

contumaz de sua publicação. 
 É correto o que se afirma em:

a) I, II, III e V apenas.
b) II, III e IV apenas.
c) I, II e III apenas. 
d) I, II e V apenas.
e) I, II, IV e V apenas.

38) O Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, em seu 
capítulo III trata “Da responsabilidade profissional 
do jornalista”. Neste contexto, leia atentamente as 
afirmações abaixo:

 O jornalista deve:
I. Ressalvadas as especificidades da assessoria de 

imprensa, 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 suficientemente 
demonstradas ou verificadas;

II. Manter relações de respeito e solidariedade no ambiente 
de trabalho;

III. Promover a retificação das informações que se revelem 
falsas ou inexatas e defender o direito de resposta às 
pessoas ou organizações envolvidas ou mencionadas 
em matérias de sua autoria, ou por cuja publicação foi o 
responsável;

IV. Defender a soberania nacional em seus aspectos 
político, econômico, social e cultural;

V. Preservar a língua e a cultura do Brasil, respeitando a 
diversidade e as identidades culturais;

 Integram o código de ética dos jornalistas, as 
afirmações:
a) I, II e III apenas.
b) I, III e V apenas.
c) II, III e V apenas.
d) I, III, IV e V apenas.
e) I, II, III. IV e V.

39) “Utilização de texto, som e imagem na construção 
da narrativa jornalística, o que é possível em função 
do processo de digitalização da informação e sua 
posterior circulação e/ou disponibilização em múltiplas 
plataformas e suportes, numa situação de agregação e 
complementariedade”. Esta definição, presente na obra 
Ciberjornalismo, de Carla Schwingel se refere a qual 
das características do ciberjornalismo citadas abaixo:
a) Multimidialidade 
b) Interatividade
c) Hipertextualidade
d) Customização
e) Memória

40) Leia atentamente as afirmações abaixo: 
I. O salto da notícia para a reportagem se dá no momento 

em que é preciso ir além da notificação e se situa no 
detalhamento, no questionamento de causa e efeito, 
na interpretação e no impacto, adquirindo uma nova 
dimensão narrativa e ética. 

II. A notícia se esgota no anúncio; a reportagem, porém, 
só se esgota no desdobramento, na pormenorização, 
no amplo relato dos fatos.

III. A organização da reportagem na forma de pirâmide 
invertida é aquela em que se parte do desenvolvimento 
cronológico dos acontecimentos para se chegar ao 
clímax.  

IV. A reportagem é uma notícia, mas não é uma notícia 
qualquer. Ela impõe ao jornalismo um avanço na medida 
em que só se realiza com a multiplicidade de versões, 
de ângulos, de indagações. 

V. A reportagem está na essência do jornalismo, porque no 
jornalismo são as versões que contam. É fundamental 
ouvir todas as versões de um fato para que a verdade 
apurada não seja apenas a verdade que se pensa que 
é e sim a verdade que se demonstra e, tanto quanto 
possível, se comprova. 

 Pode-se considerar corretas APENAS as sentenças:
a) I, II e III
b) II, III e IV
c) I, II e IV
d) I, II, III e V
e) I, II, IV e V

41) No jargão do jornalismo “barrigada” pode ser entendido 
como:
a) Dar uma notícia/informação falsa ou errada;
b) Dar uma notícia em primeira mão;
c) Escrever uma matéria retomando um tema já noticiado 

por outros veículos;
d) Perder o prazo de fechamento;
e) Revelar o nome da fonte da informação.

42) Em relação ao lead, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Trata-se do relato do fato principal a ser informado. O 

que é mais importante ou mais interessante.
b) Deve estar em sintonia com o título. Se o lead é o 

resumo da matéria, o título é o resumo do lead.
c) Seu uso excessivo pode levar a um texto monótono e 

burocrático.  
d) Todo texto jornalístico deve apresentar, obrigatoriamente, 

logo no primeiro parágrafo, as respostas para as 
perguntas básicas do lead: quem? quando? como? 
onde ? o que? e por que?.

e) O lead surgiu para tornar o texto jornalístico mais 
objetivo, claro e direto.
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43) Durante a ditadura militar no Brasil (1964 – 1985) a 
imprensa _____________ ganha destaque. São criados 
inúmeros jornais de tamanho tabloide e estrutura 
empresarial modesta, que se caracterizaram pela 
oposição ao regime militar, ao modelo econômico, à 
violação dos direitos humanos e à censura. 

 O termo que melhor preenche a lacuna acima é:
a) Brasilianista.
b) Burguesa.
c) Alternativa.
d) Marrom.
e) Governamental.

44) Muito se fala sobre as mudanças que a Internet e as 
mídias sociais trouxeram à prática do jornalismo. Há, 
no entanto, uma série de preceitos básicos da área 
que se mantêm imutáveis, seja qual for a plataforma 
utilizada pelo profissional de imprensa. Alguns desses 
conceitos estão listados abaixo, com exceção da 
alternativa: 
a) Manter uma postura ética em relação ao exercício do 

jornalismo.
b) Sempre buscar ouvir todos os lados envolvidos em uma 

reportagem.
c) Apurar a informação antes de noticiá-la.
d) Incluir hiperlinks em palavras-chaves.
e) Redigir textos claros, objetivos e corretos no que tange 

à ortografia e gramática. 

45) Em relação ao telejornalismo, assinale abaixo a 
alternativa que NÃO faz parte das atribuições do 
coordenador de rede:
a) É responsável pela organização do fluxo das matérias 

geradas pelas sucursais e afiliadas.
b) Quando a emissora tem acordo de troca de imagens 

ou mesmo de reportagens, é o responsável pelo 
intercâmbio do material jornalístico.

c) Informa a redação sobre a previsão de matérias de 
outras praças e o provável horário de recepção.

d) É o responsável pela linha editorial da emissora, já que 
coordena toda a rede de telejornais da empresa.

e) Faz a distribuição de pautas e o acompanhamento das 
reportagens.

46) Assinale a alternativa FALSA em relação à organização 
e convocação de entrevistas coletivas:
a) São indicadas para comunicar - e detalhar - assuntos de 

relevância e, se realizadas adequadamente, funcionam 
como um excelente instrumento de relações públicas e 
de divulgação.

b) Constituem um evento à parte, que depende, entre 
outras providencias, de uma estrutura muito bem 
organizada e um porta voz bem treinado, que possa 
representar o cliente perante os jornalistas,

c) São potenciais fonte de informações exclusivas e, por 
isso, atraem grande número de jornalistas. 

d) Após o seu término, os assessores devem acompanhar 
o clipping para posterior elaboração de relatório 
apontando os resultados da ação.

e) Antecedendo a realização da atividade, é importante 
que os assessores façam um follow up para confirmar a 
presença dos jornalistas.

47) Autores como Max Horkheimer, Theodor Adorno, 
Walter Benjamin e Herbert Marcuse são expoentes da 
chamada:
a) Escola de Frankfurt
b) Teoria Empírica de Campo
c) Escola Funcionalista
d) Escola de Chicago
e) Escola Canadense

48) Ações de marketing que ressaltam, ao mesmo tempo, 
a importância do funcionário no processo produtivo e 
o respeito enquanto ser humano, com potencialidades 
e dificuldades. Esta é uma definição de Maria Alzira 
Pimenta (2000), que se encaixa melhor no conceito de: 
(assinale a alternativa correta)
a) Marketing direto
b) B2B 
c) Endomarketing;
d) Benchmarking
e) Merchandising

49) Enquanto a comunicação  __________ busca levar 
a um grande número de pessoas, rapidamente, uma 
mensagem, atingindo diferentes públicos de forma 
indistinta e simultânea, a comunicação___________ 
tem por finalidade transmitir ou conduzir informações 
para estabelecer comunicação limitada, orientada e 
frequente com um número selecionado de pessoas 
homogêneas e conhecidas. No primeiro caso, temos 
o exemplo  ___________. Já em relação ao segundo, 
pode-se citar  _____________. Assinale abaixo a opção 
que melhor preenche as lacunas acima:
a) Institucional / indoor / das revistas / os outdoors.
b) Mercadológica / oficial / dos sites / os pronunciamentos 

oficiais.
c) Jornalística / publicitária / da assessoria de imprensa / 

os anúncios.
d) De massa / dirigida / dos jornais / as newsletters.
e) Governamental / publicitária / das redes sociais / os 

press releases. 

50) De acordo com Bernice Hurst (2003), as publicações 
corporativas podem tomar várias formas, dependendo, 
entre outros fatores, do público a que se destinam, 
da própria mensagem a ser transmitida ou das razões 
que justificam sua criação. Segundo ela, informativos, 
jornais e revistas internas ainda podem ser importantes 
meios de divulgar notícias da empresa, pois: 
a) Podem ser manipuladas de acordo com os interesses 

da empresa.
b) Ajudam a evitar rumores e fofocas, que constituem o 

mais antigo, mais potente e mais impreciso meio de 
comunicação: o boato. 

c) São lidas por todos os funcionários da empresa.
d) São importantes ferramentas de marketing, pois atraem 

leitores quando produzidos como peças de propaganda 
oficial da empresa. 

e) São veículos apropriados para veicular elogios à 
estrutura da empresa, em sintonia com projetos de 
relações públicas. 






