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INSTRUÇÕES PARA O CANDIDATO
1. O caderno de prova contém 40 (quarenta) questões objetivas, numeradas de 01 (um) a 40 (quarenta). Confira-o, se ele não estiver completo, chame o
fiscal.
2. Para evitar possíveis enganos no preenchimento do cartão-resposta oficial, anote, primeiramente no caderno de prova, as alternativas que entender
corretas, para, somente então, proceder o preenchimento definitivo. Observe atentamente as instruções de preenchimento.
3. Somente serão consideradas para avaliação as questões respondidas no cartão-resposta.
IMPORTANTE
A. O CARTÃO-RESPOSTA NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO. Portanto, somente marque a resposta quando você tiver certeza que ela é correta.
B. O cartão-resposta não pode ser rasurado, sob pena de anulação das respostas.
C. Você deve marcar uma e apenas uma letra em cada questão objetiva, de todas as questões, de 01 (um) a 40 (quarenta), no cartão-resposta.
D. Não é admitido usar qualquer outro material estranho ao caderno de prova, mesmo para rascunho.
E. Você dispõe de 4 (quatro) horas para concluir a prova.
F. Ao final da prova você deverá devolver ao fiscal, este caderno de prova e o cartão-resposta devidamente assinado, sob pena de caracterização de sua
desistência no Concurso.
G. O IESES, responsável pelo planejamento e execução desse concurso público, deseja-lhe BOA PROVA.
1. Qual alternativa apresenta um exemplo de ambigüidade?
a)
b)
c)
d)

Os fins justificam os meios.
O vereador conversou com a adversária na sua cidade.
Homens e mulheres têm direitos iguais.
Regras não devem ser descumpridas.

6. O índice de desigualdade social é chamado de:
a)
b)
c)
d)

PIB.
Ides.
IDS.
Gini.

2. Qual alternativa reúne TODAS as palavras com grafia correta?
a)
b)
c)
d)

abscesso, introspecção, reivindicar
abcesso, introspecção, revindicar
abscesso, introspeção, revindicar
abcesso, emtrospecção, reivindicar

3. Assinale a alternativa INCORRETA:
a)
b)
c)
d)

As notas estavam sobre o balcão.
Daqui a cerca de um ano viajarei aos Estados Unidos.
Ficou sobre cuidados médicos.
Estava sob sua proteção.

4. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas:
...........anos que não vejo um bom programa de debates; ..........algum
problema com a emissora.
a)
b)
c)
d)

Faz, deve haver
Fazem, deve haver
Faz, devem haver
Fazem, devem haver

5. Preencha V para Verdadeiro e F para Falso e em seguida assinale a
alternativa que corresponde à sequência correta:
( )

( )
( )

( )

a)
b)
c)
d)

Os preços mantiveram-se estáveis na zona do euro - grupo de
países que utilizam o euro como moeda única - nos últimos 12
meses, o que nunca tinha ocorrido antes na história do indicador.
Segundo o primeiro cálculo divulgado pelo Eurostat em 29 de
maio de 2009, o escritório estatístico comunitário, o índice de
inflação anualizado nos países que compartilham a moeda única
se situou em maio em 0%, contra alta de 0,6% de abril.
O aumento dos preços do petróleo preocupa o governo dos EUA
porque pode prejudicar a recuperação da economia do país.
A dívida pública federal - que engloba os endividamentos interno e
externo - caiu 1,02% em abril na comparação com março, para R$
1,384 trilhão, segundo dados do Tesouro Nacional. A queda se
deve ao resgate de títulos e à recente valorização do real ante o
dólar.
A economia subterrânea aumentou em 13,6% sua participação no
Produto Interno Bruto (PIB, soma de todos os bens e serviços
produzidos no país) entre setembro e dezembro do ano passado,
período em que a crise internacional começou a atingir o Brasil.
V, F, V, F.
V, V, V, V.
V, F, F, V.
F, V, F, F.

7. Assinale a alternativa correta:
a) É vedado ao servidor público civil o direito à livre associação
sindical, salvo com expressa autorização da autoridade a que
estiver subordinado.
b) O prazo de validade do concurso público será de até três anos,
prorrogável uma vez, por igual período.
c) Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas e
privadas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias,
confessionais ou filantrópicas, definidas em lei.
d) A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá, entre outros, aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
8. Assinale a alternativa correta:
a) É assegurado ao servidor o direito de requerer aos Poderes
Públicos, em defesa de direito ou interesse legítimo.
b) O servidor responde apenas civil e administrativamente pelo
exercício irregular de suas atribuições.
c) É direito do servidor público da união promover manifestação de
apreço ou desapreço no recinto da repartição.
d) Não será aplicada ao servidor público da união a pena de cassação
de aposentadoria ou disponibilidade.
9. Assinale a alternativa correta:
a) Quando a matéria do processo administrativo envolver assunto de
interesse geral, o órgão competente poderá, sem motivação, abrir
período de consulta pública para manifestação de terceiros.
b) Os atos do processo administrativo poderão ser concluídos depois
do horário normal, quando já iniciados e cujo adiamento prejudique
o curso regular do procedimento.
c) Antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, diante da
relevância da questão, não poderá ser realizada audiência pública
para debates sobre a matéria do processo administrativo.
d) O interessado poderá, mesmo depois da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres bem como aduzir alegações referentes à
matéria objeto do processo administrativo.
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10. Assinale a alternativa correta:
a) Toda ausência do servidor de seu local de trabalho é fator de
desmoralização do serviço público, o que sempre conduz à
desordem nas relações humanas.
b) Não é dever do servidor público procurar prioritariamente resolver
situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de
qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo
setor em que exerça suas atribuições.
c) Não é dever do servidor público manter-se atualizado com as
instruções, as normas de serviço e a legislação pertinentes ao
órgão onde exerce suas funções.
d) A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos
direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se
exige que a moralidade administrativa se integre no Direito, como
elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade,
erigindo-se, como conseqüência, em fator de legalidade.
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18. O fluxo contínuo na internet está relacionado à qual alternativa?
a) Notícias escritas por jornalistas sem vínculo empregatício com o
veículo de comunicação.
b) Veiculação de notícias produzidas originalmente para TV.
c) Atualização da notícia em tempo real.
d) Seleção de notícias sobre comportamento.
19. Assinale a alternativa que completa a afirmação “A fotografia analógica
perdeu espaço no fotojornalismo diário por vários motivos, entre
eles...............
a) As imagens desfocadas e mal enquadradas.
b) A obrigatoriedade do uso do Photoshop para tratamento das
imagens.
c) A obrigatoriedade de veiculação dos créditos do fotógrafo na
imagem publicada.
d) O processo de revelação dos filmes.

11. A convergência de mídias é:
a)
b)
c)
d)

Disputa pela audiência entre os telejornais.
A segunda edição dos jornais impressos.
Uma das possibilidades da internet na área da comunicação.
A grade de programação de uma emissora de rádio on line.

12. Uma das características do telejornalismo é a relação texto/imagem.
Para viabilizar esta característica podem ser usados:
a)
b)
c)
d)

Colors bars e áudio a BG.
Áudio a BG retranca e colors bars.
Reconstituição e quadro de caracteres.
De acordo com a Lei de Imprensa, apenas imagens factuais.

13. O Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros determina:
a) O jornalista não tem o direito de resguardar o sigilo da fonte.
b) Jornalistas podem aceitar remuneração em desacordo com o piso
salarial desde que tenham menos de três anos de experiência
profissional.
c) Jornalistas não precisam informar claramente à sociedade quando
suas matérias tiverem caráter publicitário ou decorrerem de
patrocínios ou promoções.
d) O jornalista é responsável por toda a informação que divulga,
desde que seu trabalho não tenha sido alterado por terceiros.
14. Com relação aos títulos de textos jornalísticos factuais é correto
afirmar:
a)
b)
c)
d)

Devem conter apenas verbos no presente.
Devem conter apenas verbos no futuro.
Não podem apresentar verbos de ação.
Devem divulgar o gancho da notícia.

15. É correto afirmar sobre redação de artigos científicos:
a)
b)
c)
d)

Não pode citar resultados de pesquisas de campo.
Só pode ser feita por doutores.
Podem ser usadas citações diretas e indiretas.
Deve ser explorado apenas o conhecimento empírico.

16. Sobre a atividade de Relações Públicas é correto afirmar:
a) O público alvo não interfere na definição das estratégias de
Relações Públicas.
b) A atividade de Relações Públicas exerce uma função estratégica
nas organizações porque planeja e executa sua comunicação e
relacionamentos com diversos públicos.
c) A atividade de Relações Públicas é apenas executada por
profissionais liberais.
d) A atividade de Relações Públicas não se preocupa com a opinião
pública.
17. Qual alternativa pode ser relacionada com newsletter?
a) Newsletter é um produto jornalístico utilizado apenas em momentos
de crise para divulgar a opinião do assessorado.
b) Newsletter só pode conter notícias de instituições governamentais.
c) Uma das estratégias de Relações Públicas é a veiculação de
newsletter.
d) Newsletter é uma estratégia jornalística que ainda não está
implantada no Brasil.

20. São características do radiojornalismo:
a) Uso de gerúndio, frases longas e não identificação de fontes
oficiais.
b) Uso de rimas e não identificação de fontes oficiais.
c) Linguagem coloquial e evitar uso de rimas.
d) Linguagem rebuscada e uso de termos técnicos.
21. No radiojornalismo e no telejornalismo a função da “nota pé” é:
a) Completar ou atualizar as informações de uma notícia.
b) Definir o horário de veiculação da notícia na grade de
programação.
c) Suspender a veiculação da vinheta de abertura do programa.
d) Determinar o tempo de veiculação de uma notícia.
22. No telejornalismo “escalada” corresponde a:
a)
b)
c)
d)

Entrevista Coletiva
Veiculação das manchetes na abertura do telejornal.
Presença do repórter em uma reportagem.
Bloco que reúne notícias policiais.

23. No radiojornalismo e no telejornalismo a palavra “esqueleto” significa:
a)
b)
c)
d)

Reportagem que apresenta apenas uma entrevista.
Estrutura da reportagem.
Reportagem sem entrevistas.
Reportagem com problemas de edição.

24. No Jornalismo impresso “sublead” significa:
a)
b)
c)
d)

Revisão feita pelo editor para evitar possíveis erros.
Intertítulo.
O segundo parágrafo de uma notícia.
Título da notícia.

25. A expressão “gatekeeping” em Jornalismo significa:
a)
b)
c)
d)

Decisões sobre quais notícias devem ou não ser publicadas.
Tradução de notícias produzidas por agências internacionais.
Contratação de correspondentes internacionais.
Notícias veiculadas na internet.

26. Realizar a “suíte” de uma notícia, em qualquer veículo de comunicação,
corresponde a:
a) Cortar o nome do repórter responsável pela notícia.
b) Veicular a continuação da cobertura de um fato dando destaque
aos desdobramentos da notícia.
c) Reduzir o tamanho da notícia para que ela se enquadre em um
determinado espaço ou tempo.
d) Suprimir todas as fontes primárias e secundárias de um texto
jornalístico.
27. O infográfico publicado em um jornal impresso pode ser definido como:
a)
b)
c)
d)

Software para editoração das páginas de um jornal impresso.
Informação jornalística veiculada em linguagem gráfica.
Arquivo enviado para impressão em gráfica.
Conjunto de pautas que serão cumpridas pelos repórteres de uma
editoria.
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28. A função do fotômetro na produção de uma fotografia é:
a) Medir a intensidade luminosa e auxiliar na escolha correta da
velocidade/abertura para uma cena específica.
b) O fotômetro não auxilia o trabalho do fotógrafo.
c) Eliminar vírus nos softwares de tratamento de imagens.
d) Atualizar softwares de tratamento de imagens.
29. O press-kit reúne:
a) As editorias de uma revista semanal.
b) Equipamentos que viabilizam participações ao vivo durante um
telejornal.
c) Textos, fotos, folders e outros materiais importantes para
divulgação de um evento ou estratégia de comunicação.
d) Páginas pré-diagramadas de um jornal impresso.
30. Nos veículos de comunicação os valores/notícia podem ser definidos
como:
a) Custo da publicidade veiculada nos intervalos dos programas
jornalísticos.
b) Direito de resposta concedido por um veículo de comunicação.
c) Créditos de uma fotografia.
d) Critérios de seleção que definem o que deve ser divulgado ou não.
31. Uma das características do editorial é:
a)
b)
c)
d)

Divulgar a posição do veículo de comunicação sobre um tema.
Deve obrigatoriamente ter citações diretas.
Não deve ser publicado em jornais de pequena circulação.
Deve obrigatoriamente ser escrito por leitores da publicação.

32. Hipertexto pode ser relacionado com:
a)
b)
c)
d)

Pauta mal elaborada.
Notícias com número excessivo de dados incorretos.
Manchete.
Leitura não-linear.

33. House organs podem ser considerados:
a)
b)
c)
d)

Produto jornalístico de empresas e entidades.
Seleção de fontes primárias e secundárias.
Documentários veiculados em TV aberta.
Sinônimo de cobertura internacional.

34. O termo “Pirâmide Invertida” pode ser relacionado com:
a)
b)
c)
d)

Redação do lide da notícia.
Fotografias na capa de um jornal impresso.
Técnica aplicada apenas em notícias veiculadas na internet.
A notícia mais importante de uma publicação.

35. A editoração eletrônica de revistas e jornais impressos pode ser
executada pelo software:
a)
b)
c)
d)

Dreamweaver.
Win Design.
ProJuris.
Power Point.

36. “As notícias veiculadas pelos meios de comunicação são os fatos de
maior importância social” é o conceito de:
a)
b)
c)
d)

Twitter.
TV Pública.
Blogs.
Agenda setting.

37. A edição analógica de imagens realizada em emissoras de TV é:
a)
b)
c)
d)

Linear.
Não-linear.
Impossível de ser realizada.
Digital.
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38. Uma das principais diferenças na publicação do texto produzido para
ser veiculado em um site de notícias em relação ao que será publicado
em um jornal impresso é:
a) O texto produzido para internet tem limitação de espaço.
b) Ausência de fotos.
c) Possibilidade de oferecer links que contenham áudio, vídeo e
notícias publicadas anteriormente sobre o tema.
d) Não há diferença na publicação do texto produzido para internet
em relação ao texto impresso.
39. Na redação de um off que antecede a sonora de um secretário
municipal, veiculada pela primeira vez em uma reportagem, o repórter
pode escolher não identificar a fonte durante a narração porque:
a)
b)
c)
d)

É proibido identificar as fontes oficiais em reportagens.
O cinegrafista fará enquadramento em plano americano.
Será usado microfone de lapela.
O GC (gerador de caracteres) fará a identificação da fonte
informando o nome completo, cargo ou profissão.

40. Projeto gráfico pode ser relacionado com qual alternativa?
a) Definição das pautas que serão cumpridas em uma publicação.
b) Definição das características visuais de uma publicação que
deverão ser repetidas a cada edição.
c) Gramatura do papel.
d) Espaço entre duas linhas de um texto.
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