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•
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Leia, atentamente, as instruções gerais que se encontram no
verso desta capa.
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INSTRUÇÕES GERAIS:
1. Este caderno de provas contém um total de 50 (cinquenta) questões objetivas, sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de Raciocínio Lógico, 10 de Legislação e 20 de Conhecimentos Específicos. Confira-o.
2. As provas terão duração de, no mínimo, 1 (uma) hora e, no máximo, de
4 (quatro) horas, incluído o tempo destinado à transcrição de suas respostas no gabarito oficial.
3. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha
de respostas, usando caneta esferográfica azul ou preta.
4. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro
do candidato.
5. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com a folha de
respostas no gabarito oficial, devidamente preenchidos e assinados.
6. Os candidatos só poderão se ausentar do recinto de realização das provas
decorrida 1 (uma) hora do início de aplicação das mesmas, por motivo de
segurança.
7. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a
mesma poderá ser destacada.
8. As questões e os gabaritos oficiais das Provas Objetivas de Múltipla Escolha serão divulgados no endereço eletrônico www.fumarc.com.br, no 2º
(segundo) dia útil subsequente à realização das provas.
9. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa
prova.
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Prezado(a) candidato(a):
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:
Nº de Inscrição

Nome

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

O HOMEM QUE CONHECEU O AMOR
Affonso Romano de Sant’Anna
Do alto de seus oitenta anos, me disse: “na verdade, fui muito amado.” E
dizia isto com tal plenitude como quem dissesse: sempre me trouxeram flores,
sempre comi ostras à beira-mar.
Não havia arrogância em sua frase, mas algo entre a humildade e a petulância sagrada. Parecia um pintor, que, olhando o quadro terminado, assina seu
nome embaixo. Havia um certo fastio em suas palavras e gestos. Se retirava de
um banquete satisfeito. Parecia pronto para morrer, já que sempre estivera pronto
para amar.
Se eu fosse rei ou prefeito teria mandado erguer-lhe uma estátua. Mas, do
jeito que falava, ele pedia apenas que no seu túmulo eu escrevesse: “aqui jaz um
homem que amou e foi muito amado”. E aquele homem me confessou que amava
sem nenhuma coerção. Não lhe encostei a faca no peito cobrando algo. Ele que
tinha algo a me oferecer. Foi muito diferente daqueles que não confessam seus
sentimentos nem mesmo debaixo de um “pau de arara”: estão ali se afogando de
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paixão, levando choques de amor, mas não se entregam. E no entanto, basta-lhes
a ficha que está tudo lá: traficante ou guerrilheiro do amor. Uns dizem: casei várias
vezes. Outros assinalam: fiz vários filhos. Outro dia li numa revista um conhecido
ator dizendo: tive todas as mulheres que quis. Outros ainda, dizem: não posso
viver sem fulana (ou fulano). Na Bíblia está que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou
Jacó e Jacó gerou as doze tribos de Israel. Mas nenhum deles disse: “Na verdade,
fui muito amado”.
Mas quando do alto de seus oitenta anos aquele homem desfechou sobre
mim aquela frase, me senti não apenas como o homem que quer ser engenheiro
como o pai. Senti-me um garoto de quatro anos, de calças curtas, se dizendo:
quando eu crescer quero ser um homem de oitenta anos que diga: “amei muito, na
verdade, fui muito amado.” Se não pensasse nisto não seria digno daquela frase
que acabava de me ser ofertada. E eu não poderia desperdiçar uma sabedoria que
levou 80 anos para se formar. É como se eu não visse o instante em que a lagarta
se transformara em libélula.
Ouvindo-o, por um instante, suspeitei que a psicanálise havia fracassado;
que tudo aquilo que Freud sempre disse, de que o desejo nunca é preenchido, que
se o é, o é por frações de segundos, e que a vida é insatisfação e procura, tudo
isto era coisa passada. Sim, porque sobre o amor há várias frases inquietantes por
aí... Bilac nos dizia salomônico: “eu tenho amado tanto e não conheci o amor”. O
Arnaldo Jabor disse outro dia a frase mais retumbante desde “Independência ou
morte” ao afirmar: “o amor deixa muito a desejar”. Ataulfo Alves dizia: “eu era feliz
e não sabia”.
Frase que se pode atualizar: eu era amado e não sabia. Porque nem todos
sabem reconhecer quando são amados. Flores despencam em arco-íris sobre sua
cama, um banquete real está sendo servido e, sonolento, olha noutra direção.
Sei que vocês vão me repreender, dizendo: deveria ter nos apresentado o
personagem, também o queríamos conhecer, repartir tal acontecimento. E é justa
a reprimenda. Porque quando alguém está amando, já nos contamina de jasmins.
Temos vontade de dizer, vendo-o passar - ame por mim, já que não pode se deter
para me amar a mim. Exatamente como se diz a alguém que está indo à Europa:
por favor, na Itália, coma e beba por mim.
Ver uma pessoa amando é como ler um romance de amor. É como ver um
filme de amor. Também se ama por contaminação na tela do instante. A estória é
de outro, mas passa das páginas e telas para a gente.
Todo jardineiro é jardineiro porque não pode ser flor.
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Reconhece-se a 50m um desamado, o carente. Mas reconhece-se a 100m
o bem-amado. Lá vem ele: sua luz nos chega antes de suas roupas e pele.
Sim, batem nas dobras de seu ser. Pássaros pousam em seus ombros e
frases. Flores estão colorindo o chão em que pisou.
O que ama é um disseminador.
Tocar nele é colher virtudes.
O bem-amado dá a impressão de inesgotável. E é o contrário de Átila: por
onde passa renascem cidades.
O bem-amado é uma usina de luz. Tão necessário à comunidade, que
deveria ser declarado um bem de utilidade pública.
Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=A7NcBAAAQBAJ&pg=PT116&lpg=PT116&dq=o+homem+que+conheceu+o+amor+cronica&source Acesso em: 06 ago. 2018.

QUESTÃO 01
O propósito do texto é
(A)
(B)
(C)
(D)

apresentar quem realmente foi amado.
demonstrar a importância de ser amado.
mostrar que se deve amar.
refletir sobre o que é o amor.

QUESTÃO 02
Ao afirmar que dizia isto com tal plenitude como quem dissesse: sempre me trouxeram flores, sempre comi ostras à beira-mar, o locutor do texto nos faz entender
que o velho senhor
(A)
(B)
(C)
(D)

apreciava receber flores e comer ostras.
experimentou tudo que há para comer.
foi extremamente feliz, pois soube viver os melhores momentos.
teve noção do que deve fazer para viver a vida com prazer.

6
QUESTÃO 03
As palavras destacadas estão corretamente interpretadas entre parênteses, EXCETO em:
(A) “E aquele homem me confessou que amava sem nenhuma coerção.” (coação)
(B) “E dizia isto com tal plenitude como quem dissesse: sempre me trouxeram
flores, sempre comi ostras à beira-mar.” (completude)
(C) “Havia um certo fastio em suas palavras e gestos.” (satisfação)
(D) “Sei que vocês vão me repreender, dizendo: deveria ter nos apresentado o
personagem, também o queríamos conhecer, repartir tal acontecimento. E é
justa a reprimenda.” (advertência)

QUESTÃO 04
As palavras estão utilizadas em sentido conotativo em:
(A)
(B)
(C)
(D)

“Não lhe encostei a faca no peito cobrando algo.”
“Parecia pronto para morrer, já que sempre estivera pronto para amar.”
“Se eu fosse rei ou prefeito teria mandado erguer-lhe uma estátua.”
“Sim, porque sobre o amor há várias frases inquietantes por aí...”

QUESTÃO 05
Em: “Parecia pronto para morrer, já que sempre estivera pronto para amar.”, o
verbo destacado, se flexionado no pretérito imperfeito do indicativo, ficaria:
(A)
(B)
(C)
(D)

estava
esteja
esteve
estivesse
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QUESTÃO 06
Em: “Ouvindo-o, por um instante, suspeitei que a psicanálise havia fracassado;
que tudo aquilo que Freud sempre disse, de que o desejo nunca é preenchido, que
se o é, o é por frações de segundos, e que a vida é insatisfação e procura, tudo
isto era coisa passada.”, as palavras destacadas são, respectivamente,
(A) artigo definido – artigo definido – pronome pessoal do caso oblíquo – pronome
demonstrativo.
(B) pronome demonstrativo – pronome pessoal – artigo definido – artigo definido.
(C) pronome pessoal do caso oblíquo – artigo definido – artigo definido – pronome
pessoal do caso oblíquo.
(D) pronome pessoal do caso oblíquo – artigo definido – pronome pessoal do caso
oblíquo – pronome pessoal do caso oblíquo.

QUESTÃO 07
Há oração sem sujeito em:
(A)
(B)
(C)
(D)

“Havia um certo fastio em suas palavras e gestos.”
“Se retirava de um banquete satisfeito.”
“Sim, batem nas dobras de seu ser.”
“Também se ama por contaminação na tela do instante.”

QUESTÃO 08
A colocação do pronome oblíquo está correta, EXCETO em:
(A)
(B)
(C)
(D)

Chamar-lhe-ia, se pudesse.
Não lembro-me de você.
Nunca me queixei dos problemas.
Vou avisá-lo da festa.

8
QUESTÃO 09
A regência verbal está correta, EXCETO em:
(A)
(B)
(C)
(D)

Aspiramos o ar puro.
Assistia à cirurgia do lado de fora da sala.
Este trabalho acarretará promoção na empresa.
Não pise na grama.

QUESTÃO 10
___, entre pesquisadores, que, se a população mundial ___ esta postura em relação ao meio ambiente, ___ sérios problemas a serem resolvidos.
As lacunas na frase acima são preenchidas corretamente por:
(A)
(B)
(C)
(D)

Comentam-se; manter; haverá.
Comenta-se; mantesse; haverão.
Comenta-se; mantiver; haverá.
Comenta-se; mantiver; haverão.
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PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO
QUESTÃO 11
O crescimento exponencial de uma determinada cultura de bactérias em função
do tempo de observação se expressa por f(t) =
sendo e constantes positivas e t é o tempo em horas. Se, no instante inicial da observação, estão presentes
1.500 bactérias, e esse total duplica em 4 horas, então é CORRETO afirmar que o
total de bactérias presentes ao final de seis horas de observação é igual a
(A) 1.500√2

(B) 3.000√2

(C) 30.000√2
(D) 90.000√2

QUESTÃO 12
Se a sequência

+

= 1 e

, , ,
é uma Progressão Aritmética crescente na qual
+ = 9, então é CORRETO afirmar que o terceiro termo dessa

progressão é um número
(A)
(B)
(C)
(D)

inteiro maior que 2
irracional maior que 2
natural menor que 2
racional maior que 2
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QUESTÃO 13
Se

=

.

+

em que x, y e z representam a solução do sistema linear a seguir,

+ + = 2
2 +3 +3 =7
3 + +2 = 2

então é CORETO afirmar que o valor de

é igual a

− 0,5
(B) −1,5
(C) 1,5
(D) 0,25
(A)

QUESTÃO 14
Os termos da sequência (314, 157, 154, 77, 74, 37,...) são obtidos por um critério
lógico de formação. Assim, segundo esse critério, é CORRETO afirmar que a soma
do sétimo e oitavo termos dessa sequência é igual a
(A)
(B)
(C)
(D)

31
41
51
71
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QUESTÃO 15
Se a sequência de números reais representada por (x, y, z, w) é uma Progressão
Geométrica, na qual w + y = 60 e x + z = 20, então é CORRETO afirmar que o
valor de x e a razão dessa Progressão são, respectivamente, iguais a
(A)
(B)
(C)
(D)

2e3
2e4
3e2
4e2

QUESTÃO 16
Se todos os números da tabela abaixo foram dispostos segundo um mesmo critério
lógico, então é CORRETO afirmar que o valor de x nessa tabela é tal que:
(A)
(B)
(C)
(D)

80 < x < 90
90 < x < 100
x < 80
x > 90

26
12
38

54
39
15

77
28
105

x
68
69
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QUESTÃO 17

Se todo professor é estudioso e existem artistas que são professores, então, partindo dessas premissas lógicas, é CORRETO concluir que
(A)
(B)
(C)
(D)

existem artistas que são professores.
existem professores que não são estudiosos.
todo artista é professor.
todo estudioso é artista.

QUESTÃO 18
No universo dos números naturais, consideram-se duas propriedades p e q:
p: n é um número natural múltiplo de 3
q: a soma dos algarismos de n é um número natural divisível por 3.
Nessas condições, é CORRETO afirmar que a relação de implicação lógica entre
as propriedades p e q é:
(A)
(B)
(C)
(D)

~p⇒q
p⇒q
p⇔q
q⇒p
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QUESTÃO 19
O gráfico a seguir registra a temperatura de aquecimento simultâneo, a partir de
duas massas iguais de óleo e água em função do tempo de observação.
120

Temperatura oC

100
80
60

Água

40

Óleo

20
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Tempo (min)

Se a água ferve a 100 oC, então é CORRETO afirmar que, no instante em que a
água ferve, a temperatura atingida pelo óleo será de
(A)
(B)
(C)
(D)

120 oC
130 oC
160 oC
200 oC
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QUESTÃO 20
Considere os argumentos lógicos I, II e III a seguir:
I.
II.
III.

Se todos os estudantes gostam de Matemática, e nenhum atleta é estudante, concluímos que ninguém que goste de Matemática seja um atleta.
Todos os engenheiros são estudiosos. Nenhum trabalhador braçal é estudioso. Concluímos que nenhum trabalhador braçal é engenheiro.
Se as leis são boas e seu cumprimento é rigoroso, a criminalidade diminui.
Se o cumprimento rigoroso das leis diminui a criminalidade, então nosso
problema atual é de ordem prática. Portanto, nosso problema atual é de
ordem prática.

Diante desses argumentos, é CORRETO afirmar que
(A)
(B)
(C)
(D)

apenas II é um argumento válido.
apenas III é um argumento válido.
I e II são argumentos válidos.
I e III são argumentos válidos.
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PROVA DE LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 21
A Câmara Municipal reunir-se-á extraordinariamente quando convocada pelo
(A) Juiz da Comarca; pelo Presidente da Câmara; a requerimento de 1/3 (um
terço) dos membros da Câmara.
(B) Prefeito Municipal; pelo Presidente da Câmara; a requerimento da maioria dos
membros da Câmara.
(C) Prefeito Municipal; pelo Presidente da Câmara; a requerimento de 1/3 (um
terço) dos membros da Câmara.
(D) Presidente da Câmara; a requerimento de 1/3 (um terço) dos membros da Câmara; pela sociedade civil, observados os requisitos da iniciativa popular de
lei.
QUESTÃO 22
Sobre a denominada Tribuna Livre, prevista no Regimento Interno da Câmara, é
CORRETO afirmar que
(A)
(B)
(C)
(D)

é instrumento disponibilizado para o cidadão.
pode ser usada nas reuniões ordinárias e extraordinárias.
seu uso é prerrogativa dos vereadores e seus respectivos assessores.
seu uso independe de inscrição.

QUESTÃO 23
A inviolabilidade do vereador, por suas opiniões, palavras e votos, PRESSUPÕE
que a manifestação do vereador tenha sido emitida
(A)
(B)
(C)
(D)

no exercício do mandato e na circunscrição do território nacional.
no exercício do mandato e na circunscrição do Município.
no exercício do mandado e na circunscrição da Câmara Municipal.
na circunscrição do Município, estando ou não o vereador no exercício do mandato.
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QUESTÃO 24
NÃO constitui causa de perda do mandato de vereador a investidura no cargo de:
(A) Deputado Estadual.
(B) Presidente de autarquia municipal, mediante livre nomeação do Prefeito Municipal.
(C) Secretário Municipal.
(D) Vice-prefeito.

QUESTÃO 25
Sobre a publicidade dos atos municipais, é CORRETO afirmar:
(A) A escolha do órgão de imprensa para a divulgação das leis e dos atos administrativos independe de licitação.
(B) A publicação dos atos do Município pode ser dispensada por decisão do Prefeito Municipal ou do Presidente da Câmara, conforme a matéria.
(C) A publicidade dos atos, normativos ou não normativos, poderá ser resumida.
(D) Nenhum ato produzirá efeito antes de sua publicação.

QUESTÃO 26
A prática de racismo e injúria racial no exercício do mandato CONSTITUI
(A) conduta isenta de punição por força de norma regimental.
(B) conduta não alcançada pelo Regimento Interno por não ser ilícita.
(C) opinião protegida pela inviolabilidade se proferida na circunscrição do Município.
(D) violação do decoro parlamentar, ensejando a aplicação de penalidade nos termos do Regimento Interno.
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QUESTÃO 27
Sobre o vencimento do servidor público, é CORRETO afirmar que se trata de retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público,
(A) acrescida das vantagens, prevista em lei ou por decisão administrativa, nunca
inferior a um salário mínimo, reajustada, periodicamente, de modo a preservarlhe o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação.
(B) com valor fixado em lei, nunca inferior a um salário mínimo, reajustada, periodicamente, de modo a preservar-lhe o poder aquisitivo, sendo vedada a sua
vinculação.
(C) com valor fixado pela pessoa jurídica ou pelo órgão a que pertença o servidor,
nunca inferior a um salário mínimo, reajustada, periodicamente, de modo a
preservar-lhe o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação.
(D) prevista em lei, não sujeita a limites máximos.

QUESTÃO 28
O servidor público possui direito de petição?
(A) Sim, em defesa de direito ou interesse legítimo.
(B) Sim, mas não abrange a possibilidade de constituir procurador.
(C) Sim, mas tal direito veda a correção de ilegalidade de ofício pela Administração
Pública.
(D) Não. Tal direito não alcança a pessoa física na condição de servidor.
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QUESTÃO 29
Sobre a responsabilidade do servidor público pelo exercício irregular de suas atribuições, é INCORRETO afirmar que
(A) a responsabilidade administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função.
(B) as sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, por serem independentes entre si.
(C) se restringe à esfera administrativa, não respondendo nas esferas civil e penal.
(D) tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o funcionário perante a
Fazenda Pública em ação regressiva.

QUESTÃO 30
A aplicação de penalidade de demissão a servidor da Câmara Municipal é de competência do(a)
(A)
(B)
(C)
(D)

Mesa Diretora da Câmara.
Plenário da Câmara.
Prefeito Municipal.
Presidente da Câmara Municipal.

19

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31
São características específicas das assessorias de imprensa das empresas governamentais:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Atuar mais nas áreas de informação sobre prestação de serviços.
Ter atuação comunicacional mais proativa.
Aparecer mais nas ocasiões de eventos ou anúncios públicos.
Cuidar do uso da publicidade e da propaganda pela empresa.
Defender e proteger a imagem da empresa e de seus dirigentes.

Estão CORRETOS os itens:
(A)
(B)
(C)
(D)

1-2-3
1-3-5
2-3-4
2-4-5

QUESTÃO 32
O que se espera de um assessor de imprensa é que
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

assuma o papel de porta-voz da instituição.
esteja conectado com os acontecimentos nacionais e internacionais.
chame coletivas quando o assunto for realmente de interesse da instituição;
retorne com rapidez e eficiência as informações solicitadas.
seja transparente nas relações com a imprensa.

Estão CORRETOS os itens:
(A)
(B)
(C)
(D)

3-4-5
2-4-5
2-3-4
1-3-4
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QUESTÃO 33
Ordene CORRETAMENTE as etapas do planejamento da comunicação organizacional:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Relacionamento dos projetos e programas específicos.
Montagem do orçamento geral.
Estabelecimento de filosofias e política.
Esboço das estratégias gerais.
Determinação de objetivos e metas.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

2-3-5-4-1
3-4-1-2-5
3-5-4-1-2
5-1-2-3-4

QUESTÃO 34
Sobre os critérios dos veículos de comunicação para aproveitamento dos releases
recebidos das assessorias de imprensa, numere corretamente a coluna da direita
de acordo a da esquerda.
(1) Se a notícia interessa ao público do editor, do programa, do colunista.
(2) Se o assunto ainda não foi abordado pela imprensa.
(3) Se existe informação suficiente sobre o assunto.
(4) Se a informação é interessante e está sendo oferecida apenas a determinado jornalista ou veículo.
(5) A postura editorial de cada veículo deve ser considerada na individualização do relacionamento.
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

1-3-4-5-2
1-5-3-2-4
3-1-2-4-5
4-5-1-2-3

( ) Disponibilidade
( ) Exclusividade
( ) Adequação
( ) Interesse público
( ) Ser novidade
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QUESTÃO 35
Ordene corretamente os dez mandamentos do veículo jornalístico empresarial:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Criar o comitê de redação.
Definir o projeto gráfico
Definir a periodicidade e a distribuição
Definir o público-alvo nosso leitor
Criar o perfil editorial
Distribuir os gêneros jornalísticos e o espaço das editorias
Responder à questão: por que um jornal de empresa?
Definir as estratégias de avaliação e prever evoluções para a publicação
Definir a linguagem
Definir os recursos

A sequência numérica CORRETA é:
(A)
(B)
(C)
(D)

2-3-1-4-9-8-7-10-6-5
4-6-7-10-2-8-5-1-9-3
7-4-5-6-2-9-3-10-1-8
9-10-2-4-5-1-3-8-6-7

QUESTÃO 36
Sobre a tipologia de releases, numere corretamente a coluna da direita de acordo
a da esquerda.
(1) Predomina a informação sobre fatos, produtos e eventos.
(2) Geralmente maior, com depoimentos, fontes e contextualização.
(3) Informa detalhes específicos de interesse da imprensa
sobre um evento.
(4) Informa sobre fatos relativos a um evento já ocorrido
aos veículos que não compareceram.
(5) Geralmente formatado em linguagem especializada.
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

2-5-4-1-3
1-5-3-4-2
3-4-2-5-1
1-2-4-3-5

( ) Cobertura
( ) Padrão
( ) Segmentado
( ) Convocação
( ) Especial
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QUESTÃO 37
De acordo com a Lei nº 12.527/2011, que regulamenta o direito constitucional de
acesso às informações públicas, numere corretamente a coluna da direita de
acordo a da esquerda.
(1) Dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento,
contidos em qualquer meio, suporte ou formato.
(2) Qualidade da informação que pode ser conhecida e
utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas
autorizados.
(3) Qualidade da informação que tenha sido produzida,
expedida, recebida ou modificada por determinado
indivíduo, equipamento ou sistema.
(4) Qualidade da informação não modificada, inclusive
quanto à origem, ao trânsito e ao destino.
(5) Qualidade da informação coletada na fonte, com o
máximo de detalhamento possível, sem modificações.
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

1-2-4-3-5
1-5-3-4-2
3-4-2-5-1
5-4-1-3-2

( ) Autenticidade

( ) Primariedade

( ) Integridade

( ) Disponibilidade
( ) Informação
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QUESTÃO 38
De acordo com a Lei nº 12.527/2011, que regulamenta o direito constitucional de
acesso às informações públicas, cabe aos órgãos e às entidades do poder público,
observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:
(1) Gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua
divulgação.
(2) Proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e
integridade.
(3) Proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua
disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso.
(4) O combate a todas as formas de corrupção, em especial quando exercidas
com o objetivo de controlar a informação.
(5) A defesa dos princípios constitucionais e legais, base do estado democrático
de direito.
Estão CORRETOS os itens:
(A)
(B)
(C)
(D)

1-2-3
2-3-4
2-3-5
3-4-5

QUESTÃO 39
O princípio “A divulgação da informação precisa e correta é dever dos meios de
comunicação e deve ser cumprida independentemente da linha política de seus
proprietários e/ou diretores ou da natureza econômica de suas empresas” fundamenta, corretamente,
(A)
(B)
(C)
(D)

a Lei de Acesso à Informação Pública.
o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros.
o Código de Ética dos Profissionais da Propaganda.
o Código de Ética dos Profissionais de Relações Públicas.
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QUESTÃO 40
Sobre os critérios de noticiabilidade, numere corretamente a coluna da direita de
acordo a da esquerda.
(1) É um abalo moral, causado nas pessoas por acontecimentos chocantes ou impressionantes.
(2) Tudo o que se refere a pessoas importantes encontra interessados.
(3) Uma epidemia que ocorra na China ou no Japão
será publicada com destaque se houver possibilidade de chegar ao Brasil.
(4) O que foge da rotina é interessante.
(5) A impressa cobriu com destaque o trabalho de resgate do time Javalis Selvagens numa gruta da Tailândia.

( ) Consequências
( ) Impacto
( ) Raridade

( ) Interesse humano
( ) Proeminência

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

1-2-4-5-3
1-3-4-5-2
2-5-1-3-4
3-1-4-2-5

QUESTÃO 41
As expressões “cenas dantescas”, “branco como a neve”, “ilustre visitante”, “pobreza franciscana” e “última morada” devem ser evitadas no texto jornalístico por
constituírem:
(A)
(B)
(C)
(D)

Arcaísmos.
Brocardos.
Expressões chulas.
Lugares-comuns.
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QUESTÃO 42
Sobre a valorização dos elementos da notícia, numere corretamente a coluna da
direita de acordo com a da esquerda:
(1) Com três tiros de revólver, Zequinha da Serra matou
Jorge da Silva, casado, aposentado, residente à Rua
Ubiraitá, 1.034, ontem às 21 horas, na esquina das
ruas Imbiaçá com Ibirapitanga, porque a vítima, ao ser
assaltada, tinha em sua carteira apenas uma nota de
cinco reais.
(2) Ontem às 21 horas, na esquina ruas Imbiaçá com Ibirapitanga, Zequinha da Serra matou, com três tiros de
revólver, o aposentado Jorge da Silva, casado, residente à Rua Ubiraitá, 1.034, porque, ao assaltá-lo, encontrou em sua carteira apenas uma nota de cinco reais.
(3) Por haver encontrado apenas uma nota de cinco reais
na carteira de Jorge da Silva, aposentado, residente à
Rua Ubiraitá, 1.034, a quem assaltara, Zequinha da
Serra o matou com três tiros de revólver, ontem às 21
horas, na esquina das ruas Imbiaçá com Ibirapitanga
(4) No cruzamento das ruas Imbiaçá com Ibirapitanga, Zequinha da Serra matou, ontem às 21 horas, com três
tiros de revólver, Jorge da Silva, casado, aposentado,
residente à Rua Ubiraitá, 1.034, porque, ao assaltá-lo,
encontrou em sua carteira apenas uma cédula de
cinco reais.
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

1-4-2-3
3-1-4-2
3-2-1-4
4-3-1-2

( ) Valorização do
por que

( ) Valorização
do como

( ) Valorização
do onde

( ) Valorização
do quando
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QUESTÃO 43
As três maiores vantagens dos jornais impressos sobre o rádio e a televisão são:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Periodicidade
Tempo
Espaço
Durabilidade
Imediaticidade

Estão CORRETOS os itens:
(A)
(B)
(C)
(D)

1-2-4
1-3-4
2-3-4
3-4-5

QUESTÃO 44
O lead que anuncia vários fatos importantes, abrindo a notícia, se denomina:
(A)
(B)
(C)
(D)

Composto.
Documentário.
Integral.
Simples.

QUESTÃO 45
A teoria que trata da construção da realidade engendrada pela mídia, a partir da
seleção temática de assuntos que merecem ser discutidos publicamente, por serem portadores do status de notícia, se denomina:
(A)
(B)
(C)
(D)

Agenda setting.
Efeitos limitados.
Newsmaking.
Valores-notícia.
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QUESTÃO 46
Em relação ao texto jornalístico para rádio, são recomendações para redatores,
repórteres e editores:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

O uso do ontem no lead envelhece a notícia no rádio.
Evite os gerúndios, pois deixam as frases longas e enfraquecem o texto.
Os artigos devem ser suprimidos, especialmente nas manchetes.
A adjetivação reforça a densidade indispensável ao texto jornalístico.
Evite o lead com uma negativa, o que dificilmente interessará ao ouvinte.

Estão CORRETOS os itens:
(A)
(B)
(C)
(D)

1-2-3
1-2-5
2-3-4
3-4-5

QUESTÃO 47
Sobre a terminologia do jornalismo, numere corretamente a coluna da direita de
acordo a da esquerda.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Assuntos mais destacados em uma reportagem.
Levantamento de informações para redação da matéria.
Esboço da página futura de um jornal ou revista.
Espaço ao lado do cabeçalho com informações variadas
Sequência de um assunto em edições seguintes do jornal.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

1-2-4-3-5
1-3-4-5-2
3-4-5-2-1
5-4-1-2-3

(
(
(
(
(

) Espelho
) Orelha
) Suíte
) Apuração
) Abordagem
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QUESTÃO 48
De acordo com Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, o jornalista, explicitamente, não pode:
(1) Disseminar informações falsas ou enganosas ou permitir a difusão de notícias que não possam ser comprovadas por meio de fatos conhecidos e demonstráveis.
(2) Impedir a manifestação de opiniões divergentes ou o livre debate de ideias.
(3) Permitir o exercício da profissão por pessoas não habilitadas.
(4) Deturpar ou apresentar de maneira capciosa elementos de pesquisa ou estatísticas.
(5) Submeter-se a diretrizes contrárias à precisa apuração dos acontecimentos
e à correta divulgação da informação.
Estão CORRETOS os itens:
(A)
(B)
(C)
(D)

1-3-4
2-3-4
2-3-5
3-4-5

QUESTÃO 49
São características básicas do Jornalismo na internet:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Hipertextualidade.
Acessibilidade.
Personalização de conteúdo.
Interdiscursividade.
Multimidialidade.

Estão CORRETOS os itens:
(A)
(B)
(C)
(D)

1-3-5
2-3-5
2-3-4
3-4-5
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QUESTÃO 50
A pauta da reportagem no jornalismo online apresenta o seguinte roteiro:
(1) Indicação de fontes preliminares a serem ouvidas.
(2) Elementos webjornalísticos que serão utilizados para a construção da reportagem.
(3) Estrutura hipertextual preliminar.
(4) Título da reportagem.
(5) Indicação de nome de pessoa a ser entrevistada.
(6) Parágrafo de sete a dez linhas discorrendo sobre o aspecto da cidade que
será enfocado e justificando-o.
A sequência numérica que ordena CORRETAMENTE o roteiro é:
(A)
(B)
(C)
(D)

2-1-6-5-4-3
2-3-5-6-1-4
3-4-5-1-2-6
4-6-2-5-1-3
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