PORTUGUÊS
Texto
Os grilhões do passado e o presente
BORIS FAUSTO

A conhecida frase de Marx nas primeiras linhas de "O 18 Brumário de Luís
Bonaparte" fez fortuna e atravessou décadas e séculos: "Os homens fazem sua própria
história, mas não a fazem como querem; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e
sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado".
Embora o peso atribuído na frase ao determinismo seja maior do que o campo de
possibilidades das ações humanas, ela sintetiza um dilema crucial, com incidência nas
opções do presente. Mesmo assim, pela via do senso comum, da retórica ou do pendor por
estabelecer leis da história, há quem, na prática, negue a dialética do texto. Curiosamente,
dessa perspectiva se deduzem conclusões conservadoras ou salvacionistas.
Tomando o caso brasileiro, de um lado, explícita ou implicitamente, alguns sustentam
o papel decisivo desempenhado pelo passado em nossos destinos, anulando as
possibilidades do presente; outros tendem a apagar a presença do passado, em nome da
famigerada "vontade política".
A primeira versão é marca registrada do conservadorismo cético, que muitas vezes
corresponde à sustentação ideológica de interesses enraizados. Um bom exemplo é o da
atitude fatalista diante da corrupção a que se refere o historiador José Murilo de Carvalho, no
artigo "Sobre pizzas e panetones" ("O Estado de S. Paulo", 1/1/05). Essa atitude, diz ele,
consiste em naturalizar a corrupção, que seria tão brasileira quanto o feijão com arroz, quase
genética, um atributo da raça. Não haveria, pois, muito a fazer nesse campo, a não ser dar de
ombros ou engrossar as fileiras da corrupção.
A segunda versão se vincula à crença no papel decisivo desempenhado por um líder
salvador, ou ao "complexo de Pedro Álvares Cabral", que emana hoje das mentes palacianas.
Em poucas palavras, tudo estaria por ser feito, mas tudo está ao alcance de nosso guia e de
seus coadjuvantes.
Se admitirmos a disjuntiva contida na frase de Marx, surge dela uma questão central.
Qual o papel que devemos atribuir aos "grilhões do passado"? Qual, por sua vez, o espaço
ocupado pelas decisões do presente?Não há fórmula matemática para responder a essas
perguntas. Existem linhas de pensamento que enfatizam o peso estrutural negativo do
passado -como é o caso de Raymundo Faoro- e outras que vão em sentido contrário, a
exemplo de Bolívar Lamounier.
Em seu livro "Da Independência a Lula: Dois Séculos de Política Brasileira",
Lamounier não só relativiza os constrangimentos do passado na construção das instituições
políticas e da cidadania como também encara o passado sob uma ótica menos pessimista . A
certa altura, ele se pergunta: "Como acreditar que a democracia pudesse ter chances
razoáveis em um país moldado, no campo econômico, pela exploração colonial, monocultora
e escravista e, no aspecto político e administrativo, pelo absolutismo e pelo patrimonialismo
do Estado português?".
A resposta, muito sucintamente, vai no sentido de que o patrimonialismo centralizador
não teve a força pretendida por muitos autores, resultando numa combinação de
patrimonialismo fraco e de poder privado. Se as condições brasileiras não favoreceram, por
essas e outras razões, a emergência da democracia, permitiram, porém, diz Lamounier, a
construção de um sistema representativo desde a Independência.
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Penso que, nesse plano, o autor tem razão. Se as instituições políticas e a
representação foram limitadas por exclusões legais, pela negação da humanidade dos
escravos, pela fraude, pela subserviência ante os poderosos em certas regiões do país, elas
não representaram um simples "verniz", simulacro de liberalismo, como tantos insistem em
afirmar. Aí está o exemplo de um processo que desembocou positivamente numa democracia
de massas, com muitas imperfeições, por certo, mas passível de ser reformada, desde que, aí
sim, as elites políticas tenham disposição para tanto.
Levar em conta o processo histórico nos permite descartar a contínua "invenção da
roda" e dimensionar tanto o que se construiu quanto os entraves legados pelo passado. E nos
permite considerar também as limitações do presente, advindas, para o bem ou para o mal,
principalmente, de um mundo estreitamente relacionado.
As limitações do passado e do presente não são barreira intransponível desde que
saibamos buscar transformações ao mesmo tempo ousadas e graduais. Há um razoável
consenso em torno dos objetivos dessas transformações: reduzir a desigualdade social, ou
pelo menos a pobreza, expandir a educação e melhorar sua qualidade, controlar a violência,
aperfeiçoar as instituições, diminuir o nepotismo e a corrupção na simbiose da vida pública e
dos negócios privados.
Apesar do consenso nos enunciados, nem por isso o caminho a ser trilhado é fácil,
constituindo tarefa de várias gerações. Se governos e setores organizados da sociedade
conseguirem percorrê-lo, com rumos programáticos transparentes, com seriedade e
continuidade, estaremos progredindo verdadeiramente e estaremos melhor preparados para
enfrentar as vicissitudes da vida social, que sempre existirão.
Disponível em www.folha.com.br , Tendências e Debates, segunda-feira, 23 de janeiro de 2006.

Questão 1
Depois de lido o texto, opte pela questão que o comenta com acerto:
a) ensaio opinativo em que o autor defende a tese de que, embora o passado
atue sobre o presente, as limitações por ele impostas podem ser vencidas.
b) ensaio informativo em que o autor defende a tese de que, embora o passado
atue sobre o presente, as limitações por ele impostas podem ser vencidas.
c) crônica em que o autor defende a tese de que, embora o passado atue sobre
o presente, as limitações por ele impostas podem ser vencidas.
d) ensaio opinativo em que o autor defende a tese de que o passado atua sobre
o presente e as limitações por ele impostas não podem ser vencidas.
e) reportagem em que o autor defende a tese de que o passado atua sobre o
presente e as limitações por ele impostas não podem ser vencidas.
Questão 2
Quando o autor afirma "Se admitirmos a disjuntiva contida na frase de Marx,
surge dela uma questão central.", ele quer dizer que na frase de Marx há pensamentos:
a)
b)
c)
d)
e)

convergentes.
equânimes.
contrastantes.
semelhantes.
incongruentes.
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Questão 3
Nesse trecho "Aí está o exemplo de um processo que desembocou positivamente
numa democracia de massas, com muitas imperfeições, por certo, mas passível de ser
reformada, desde que, aí sim, as elites políticas tenham disposição para tanto." vê-se que
o autor:
a) afirma que o presente prescinde do passado, como a democracia brasileira
prova.
b) rejeita a interferência do passado no presente, porque o presente é mais forte.
c) contesta a interferência do passado no presente, já que o passado é só
história.
d) limita a interferência do passado no presente, porque não se pode viver de
passado.
e) aceita o equilíbrio entre o presente e o passado, se houver vontade política.
Questão 4
No trecho "Tomando o caso brasileiro, de um lado, explícita ou implicitamente", o
elemento grifado é:
a)
b)
c)
d)
e)

conjunção aditiva, exclusiva.
conjunção aditiva, inclusiva.
conjunção adversativa.
conjunção alternativa, exclusiva.
conjunção alternativa, inclusiva.

Questão 5
A expressão "complexo de Pedro Álvares Cabral" usada pelo autor funciona
como:
a) um elogio ao governo atual que tem construído um Brasil novo a cada dia,
como divulgado pela imprensa.
b) uma ironia referente ao fato de o governo atual desconsiderar completamente
o passado.
c) um desejo dos brasileiros de redescobrirem o Brasil, como fez Pedro Álvares
Cabral, em 1530.
d) uma ironia referente ao fato de pessoas do governo parecerem estar
descobrindo o Brasil e que dele tomará posse.
e) um elogio referente ao fato de o governo atual desconsiderar completamente o
passado.
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Questão 6
Observe a frase abaixo e, depois, escolha a alternativa que corrige e explica seus
erros.
"As 5 bilhões de pessoas que vivem na pobreza (...) têm necessidades
inatendidas, muitas aliás.”
F. de S. Paulo, 01 de fevereiro de 2005.

a) "Os 5 bilhões" - bilhões é numeral masculino; "inatendidas" - a palavra não
existe na língua portuguesa.
b) "Os 5 bilhões" - bilhões é numeral masculino; "inatendidas" - a palavra não tem
registro, ainda, nos dicionários da língua portuguesa.
c) "Os 5 bilhões", bilhões é numeral masculino.
d) "inatendidas" - a palavra não tem registro, ainda, nos dicionários da língua
portuguesa.
e) "que vivem na pobreza" - a concordância verbal está incorreta.
Questão 7
A única opção que corrige o texto abaixo é:
"Os dois casos [cisnes mortos pela gripe aviária] da Áustria tratam-se de cisnes
encontrados ontem perto da central hidroelétrica de Melach bei Graz, no Estado federado
de Estiria, fronteiriço com a Eslovênia, onde se encontrou outro cisne morto pela gripe
aviária no último domingo.”
Folha on line, 14/02/2006.

a)
b)
c)
d)
e)

os dois casos [cisnes mortos pela gripe aviária] da Áustria referem-se a cisnes
os dois casos [cisnes mortos pela gripe aviária] da Áustria trata-se de cisnes
no Estado federado de Estiria, da fronteira com a Eslovênia
no Estado federado de Estiria, no limite com a Eslovênia
no qual se encontrou outro cisne morto pela gripe aviária no último domingo.

Questão 8
Leia a seguinte piada :
Quando Costa e Silva era candidato (!) à Presidência da República, um jornalista
lhe perguntou:
− Se houver adversário, o senhor disputa?
− Digo.
In: Possenti, 2002

O humor existe no texto porque houve um problema de:
a)
b)
c)
d)
e)

sinonímia.
homografia.
paronímia.
ironia.
homofonia.
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Questão 9
Observe a charge de Jean:

Agora escolha a alternativa correta, quanto à correção/incorreção do texto:
a)
b)
c)
d)
e)

incorreto; o verbo usar tem regência indireta.
incorreto; o verbo parar ("não pára") está grafado errado.
incorreto; o verbo lassear está grafado erradamente.
incorreto; depois do adjunto adverbial, há vírgula.
correto; o texto está bem escrito.

MATEMÁTICA

Questão 10
43 livros foram distribuídos entre 3 crianças de 8, 10 e 14 anos. A de 10 anos
recebeu 5 livros a mais que a de 8 anos e a de 14 anos recebeu o dobro do que recebeu
a de 10 anos. Então a criança de 10 anos recebeu:
a)
b)
c)
d)
e)

10 livros
13 livros
12 livros
7 livros
11 livros
5

Questão 11
Considere as asserções:
6
que corresponde a 0,6.
100

I)

6% corresponde a

II)

15% corresponde a

III)

140% corresponde a

IV)

22,5% corresponde a

15
que corresponde a 1,5.
100

140
que corresponde a 1,4.
100
225
que corresponde a 0,225.
100

Podemos afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

apenas I é verdadeira.
apenas III é verdadeira.
somente I e II são verdadeiras.
II e IV são verdadeiras.
I, II e III são verdadeiras.

Questão 12
Uma pesquisa de opinião encomendada por um jornal ouviu 500 pessoas e
resultou no seguinte:
173 pessoas lêem o jornal A,
325 pessoas lêem o jornal B,
98 pessoas lêem os jornais A e B.
Quantas pessoas dentre as 500 ouvidas não lêem nenhum dos jornais acima
citados?
a)

229

b)

2

c)

100

d)

77

e)

96
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Questão 13
Uma pesquisa de opinião feita entre os consumidores de cerveja de marcas A, B
e C resultou na seguinte tabela:
Marca
A
B
C
Outras marcas

Número de
consumidores
36
45
54
45

Então o gráfico que representa essa preferência dos consumidores é:
Outras
marcas

Outras
marcas

A

A

d)

a)
C

B

B

C

Outras
marcas

b)

Outras
marcas

A

C

A

e)
C

B

Outras
marcas

B

A

c)
C

B
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Questão 14
Três jornalistas receberam um prêmio de R$12 000,00 que deve ser dividido em
partes diretamente proporcionais às idades deles que são: 26, 34 e 40 anos. Então o
jornalista mais novo recebeu:
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 2 040,00
R$ 4 080,00
R$ 4 800,00
R$ 1 560,00
R$ 3 120,00

Questão 15
As dimensões de um sítio que tem a forma retangular são: 1800 m de comprimento
por 1200 m de largura. Sabendo-se que um hectare é igual a 10.000 m², a área desse sítio é
de:
a)
b)
c)
d)
e)

216 ha.
21,6 ha.
21,16 ha.
0,216 ha.
2160 ha.

Questão 16
Numa entrevista coletiva dada por um chefe de estado estavam presentes 10
jornalistas de jornais locais e 8 correspondentes estrangeiros. A chefia de gabinete solicitou
que fossem formadas comissões de 8 jornalistas nas quais poderiam figurar apenas 1
correspondente estrangeiro. De quantos modos diferentes é possível formar estas
comissões?
a)
b)
c)
d)
e)

120
960
840
5040
720

Questão 17
A sucursal de um jornal tem 10 jornalistas sendo 4 mulheres e 6 homens. Para se
fazer a cobertura de um evento serão sorteados 3 jornalistas. Qual a probabilidade de serem
sorteados 3 homens?
a)

1
5

d)

3
5

b)

3
25

e)

1
6

c)

2
3
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ATUALIDADES
Questão 18
O presidente Mahmoud Ahmadinejah ordenou a retirada dos lacres das instalações
do programa de enriquecimento de urânio, que estava interrompido há mais de um ano e que
foi retomado com a justificativa de que ele se faz necessário para a produção de eletricidade.
A noticia desagradou os Estados Unidos e a União Européia que temem o desenvolvimento
da tecnologia nuclear para fins militares e, em represália, estudam adoção de sanções
econômicas contra:

a)
b)
c)
d)
e)

a Índia.
o Iraque.
o Irã.
a Nigéria.
o Paquistão.

Questão 19
No mês de Abril, a Petrobrás vai inaugurar a mais importante plataforma de sua
história recente. Essa plataforma deve atingir o seu pico de produção com 180 mil barris por
dia. A plataforma tem 21 metros de altura e 337 metros de comprimento e é resultado da
conversão do navio-tanque Felipe Camarão, que já fazia parte da frota da Petrobrás. Com a
sua produção estará assegurada a auto-suficiência de petróleo para o Brasil. A plataforma P50 será instalada na Bacia de:

a)
b)
c)
d)
e)

Campos.
Santos.
Caciporé.
Marajó.
Ceará.

Questão 20
O reitor da Grande Mesquita de Paris, Dalil Boubakeur, admitiu estar disposto a
recorrer às instâncias judiciais européias, se os tribunais franceses não condenarem os
jornais que publicaram as polêmicas caricaturas do profeta Maomé. As caricaturas foram
responsáveis por violentos protestos no mundo islâmico contra o que consideram um
insulto aos muçulmanos. As 12 caricaturas do profeta foram publicadas originalmente pelo
periódico de maior circulação da:
a)
b)
c)
d)
e)

Noruega.
Dinamarca.
Suécia.
Islândia.
Escócia.
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Questão 21
A Organização Mundial da Saúde está em alerta porque o vírus H5N1 pode sofrer
mutação, tornando-se assim transmissível entre humanos, e causar uma pandemia capaz de
matar milhões de seres humanos. O vírus já matou 85 pessoas no mundo e mais
recentemente foi detectado na Itália e na Nigéria. O vírus H5N1 é responsável pela:
a)
b)
c)
d)
e)

febre aftosa.
hepatite C.
meningite.
gripe aviária.
cólera.

Questão 22
O Ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, criticou a Comissão de Comércio
Internacional dos EUA por sobretaxar um produto de exportação brasileiro em até 60,92%. A
diplomacia brasileira apelará para a Organização Mundial do Comércio depois de uma
avaliação detalhada da medida e verificar se a decisão foi baseada em regras compatíveis
com a regulamentação antidumping. A sobretaxa americana recai sobre um produto em que o
Brasil é o maior produtor do mundo. Esse produto é:
a)
b)
c)
d)
e)

a carne de frango.
a soja.
o café.
a carne suína.
o suco de laranja.

Questão 23
No dia 02 de fevereiro, o presidente George W. Bush fez, no Senado, o seu mais
importante pronunciamento de 2006, porque, tradicionalmente, esse encontro com os
senadores marca o lançamento da agenda do governo para os próximos 12 meses. Em um,
dos 72 períodos do discurso, o presidente americano elogia o Brasil por uma iniciativa que
pode ser a solução para grave problema enfrentado pelos EUA. Trata-se do programa de:
a) combate à AIDS.
b) substituição de combustíveis fósseis por álcool.
c) antecipação do pagamento da dívida externa.
d) medicamentos genéricos.
e) criação de usinas de biodiesel.
Questão 24
A Universidade Nacional de Seul decidiu impedir temporariamente o cientista Hwang
Woo-Suk e outros seis professores de sua equipe de lecionar e freqüentar as dependências
laboratoriais da instituição. Hwang está sendo acusado de ter fabricado resultados para dois
artigos publicados em 2004 e 2005 que afirmavam que ele e sua equipe haviam obtido, em
laboratório,
a)
b)
c)
d)
e)

embriões humanos.
a clonagem de seres humanos.
drogas inibidoras do Mal de Alzheimer.
células-tronco.
vacina contra o HIV.
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Questão 25
As próximas eleições parlamentares em Israel, no dia 28 de março, contarão com
candidatos vinculados a 31 partidos. Os candidatos competirão pelas 120 cadeiras do
Parlamento, na 17ª Legislatura. Segundo as pesquisas, o partido fundado recentemente por
Ariel Sharon, que está hospitalizado e afastado do cargo de Primeiro-Ministro, é aquele que
deverá fazer o maior número de parlamentares. Esse partido é o:
a)
b)
c)
d)
e)

Kadima.
Trabalhista.
Likud.
Knesset.
Conservador.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 26
Clóvis de Barros Filhos (Ética na Comunicação, Ed. Moderna, 2001, pág. 169)
concorda com autores americanos no que se refere à “hipótese segundo a qual a mídia, pela
seleção, disposição e incidência de suas notícias, vem determinar os temas sobre os quais o
público falará e discutirá". Essa hipótese é conhecida por:
a)
b)
c)
d)
e)

gate keeper.
agenda setting.
espiral do silêncio.
mediação.
noticiabilidade.

Questão 27
“O jornalista pode negar-se a revelar como, onde, quando e por meio de quem obteve
determinada informação.” Esse direito é assegurado pela Constituição Brasileira (artigo 5º,
inciso XIV), e no jornal aparece como uma informação:
a)
b)
c)
d)
e)

on the record.
sigilosa.
engajada.
editorializada.
off the record.

Questão 28
Assinale o conceito correto em relação a crimes contra a honra:
a)
b)
c)
d)
e)

Injuriar é ofender a dignidade ou o decoro de alguém.
Denunciar é um ato de acusação formal apresentada por um Delegado de Polícia.
Caluniar é imputar fato ofensivo à reputação de alguém.
Difamar é atribuir falsamente a alguém fato definido como crime.
Indiciar é um ato discricionário do Ministério Público qualificando uma pessoa
como suspeita de crime.
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Questão 29
“E o camarão se mexeu. O danado estava vivo! Posso parecer um pouco caipira, já
tinha comido peixe cru em restaurante japonês, mas cru e vivo, nunca! Foi só pegar no bicho
com os tais pauzinhos e vuupt, o camarão deu um salto de samurai de volta para o prato. E
assim progredia a visita ao Japão... “
Esse texto foi publicado pela Folha de S. Paulo em 28.07.1991. Pelas características
de estilo podemos afirmar que se trata de:
a)
b)
c)
d)
e)

uma crônica.
uma crítica.
um conto.
um comentário.
um relato.

Questão 30
No jargão jornalístico, cozinhar é:
a)
b)
c)
d)
e)

ampliar o texto para cobrir o espaço gráfico que lhe está determinado.
reduzir o texto para adequá-lo ao espaço gráfico que lhe está determinado.
reescrever texto publicado em outro veículo.
redigir um lead que recorde ao leitor o fato que está sendo reportado.
usar texto frio para substituir uma matéria com apuração deficiente.

Questão 31
Dizemos que uma notícia atende ao critério de empatia com os leitores quando ela:
a)
b)
c)
d)
e)

se reporta a fatos inéditos, não veiculados por jornais concorrentes.
pode afetar um grande número deles (leitores).
desperta curiosidade.
consegue que os leitores se identifiquem com o personagem e a situação.
se refere a um fato ocorrido próximo a espaço geográfico conhecido pelo leitor.

Questão 32
Em uma Assessoria de Imprensa, um jornalista foi demitido porque se valeu de
“inside information” para obter vantagens pessoais. Isto é, ele:
a)
b)
c)
d)
e)

tentou ser promovido com a divulgação de matérias de autoria de outrem.
usou de informações sigilosas a que teve acesso, para auferir vantagens.
apresentou pautas inverídicas que comprometiam a reputação de seus desafetos.
extorquiu a fonte para não divulgar um fato.
extorquiu a fonte para fazer uma matéria a seu favor.

Questão 33
Em 1976 a Justiça brasileira admitiu a culpa da União pela morte de Vladimir Herzog,
visto com vida pela última vez no dia 24 de outubro de 1975, quando se apresentou às
autoridades da ditadura para dar explicações a respeito de suas atividades políticas. Vlado
tornou-se um símbolo da defesa dos direitos humanos e sua morte é considerada um marco
no processo de abertura política. Os responsáveis pela sua morte anunciaram que o
jornalista:
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a)
b)
c)
d)
e)

foi morto porque resistiu à prisão.
ingeriu veneno para suicidar-se.
foi morto quando tentou fugir da prisão.
morreu por causa de um ataque cardíaco.
enforcou-se na cela em que estava detido.

Questão 34
Um jornalista discutia uma pauta com seu editor tentando convencê-lo de que o
jornal deveria ter uma matéria do gênero “feature” para oferecer aos leitores um texto
mais humano. Esse gênero de matéria caracteriza-se por:
a) conter uma informação interpretada pelo autor, que assina a matéria.
b) expressar a opinião do jornal a respeito de determinado assunto.
c) apresentar a notícia em dimensões que vão além de seu caráter factual e
imediato.
d) avaliar trabalho artístico, acadêmico ou desempenho esportivo e é sempre
assinada.
e) relatar a informação da maneira mais objetiva possível e quase nunca é
assinada.
Questão 35
O editor de um boletim interno de uma das faculdades criticou a redação de uma
matéria com gerúndio. Assinale a frase que não agradou ao editor.
a)
b)
c)
d)
e)

O diretor resolveu editar uma portaria para solucionar a questão.
“O assunto está encerrado”, disse o Reitor a respeito da punição.
O requerimento está no âmbito da Ouvidoria da Universidade.
O acidente com a viatura da Faculdade não deixou vítimas.
O Reitor liberou verbas considerando que a situação é de emergência.

Questão 36
Um professor de Português do Centro de Comunicações e Artes de uma
Universidade criticou uma matéria do jornal interno por usar uma figura de linguagem que
é condenada pelos jornalistas por pecar contra a precisão. A frase criticada pelo docente
afirmava que “um número incalculável de estudantes esteve presente na recepção aos
calouros de 2006”. A figura de linguagem usada pelo redator é:
a)
b)
c)
d)
e)

a metáfora.
a metonímia.
a catacrese.
a hipérbole.
o pleonasmo.
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Questão 37
Um Diretório Acadêmico solicitou ao Diário de Notícias a veiculação de matéria que
tratava de uma licitação aberta pela entidade. O periódico aceitou o texto para publicação
cobrando do Diretório o valor da área ocupada. O chapéu que identificará o texto será:
a)
b)
c)
d)
e)

informe publicitário.
utilidade pública.
atendimento à comunidade.
press information.
press release.

Questão 38
“A astronomia já viveu grandes revoluções em sua história. Das esferas de cristal,
que sustentavam os astros em seus postos fixos, à revolução de Nicolau Copérnico (14731543) e às elipses de Johannes Kepler (1571-1630), muitos séculos de observação foram
necessários para mudar a imagem do céu.”
“O século 20 não poderia fugir à regra. Uma descoberta anunciada na semana
passada pela revista britânica “Nature” confirma o padrão.....”
O Manual da Redação da Folha de S. Paulo apresenta essa abertura como um
exemplo de:
a)
b)
c)
d)
e)

lead.
abre histórico.
nariz-de-cera.
abre científico.
texto-resumo.

Questão 39
A Universidade A vai abrir mais vagas. Para a cerimônia do anúncio da ampliação do
número de estudantes, a Assessoria de Imprensa da Reitoria mobilizou os jornalistas e
estagiários para obter retorno, por telefone, do envio de press releases e da convocação de
jornalistas para a entrevista coletiva. Essa ação é conhecida no meio jornalístico por:
a)
b)
c)
d)
e)

follow up.
mailing list.
press kit.
media training.
clipping.

Questão 40
O webmaster do site da Universidade A, na página destinada às notícias usou de
tecnologia de recuperação de dados que permite aos usuários fazer ligações entre
informações através de uma variedade de vias e conexões. Essa tecnologia permite que o
usuário organize aleatoriamente a informação de um modo que esteja de acordo com as suas
próprias necessidades. Essa técnica é chamada de:
a)
b)
c)
d)
e)

hiperlink.
packet.
worm.
hipertext.
newbies.
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Questão 41
O Presidente do Diretório Central dos Estudantes, com base na Constituição
Nacional, artigo 5º, inciso V, e na vigente Lei da Imprensa, artigo 29, obteve o direito de
resposta a uma matéria publicada no jornal São Carlos News. O texto preparado pelo DCE,
de acordo com a lei,
a) será publicado na primeira página da edição seguinte à publicação da matéria
considerada ofensiva.
b) deverá ser publicado no mesmo espaço e com os mesmos caracteres tipográficos
usados na matéria considerada ofensiva.
c) obedecerá os critérios de diagramação usados pelo São Carlos News para
matérias relativas a direito de resposta.
d) será publicada em página e com os tipos escolhidos pelos editores do jornal São
Carlos News.
e) deverá ser publicado na página destinada ao editorial e às matérias de opinião do
jornal.
Questão 42
“O frenético movimento de peões, sempre cercados por estonteantes cowgirls,
marcou o encerramento da fantástica XX Festa do Peão de Boiadeiro de Brejo Seco,
acontecida no último e ensolarado domingo, na monumental Praça dos Voluntários, que
estava feericamente iluminada.”
Esse texto de abertura foi vetado pelo editor do Jornal de Brejo Seco sob a alegação
de que ele:
a)
b)
c)
d)
e)

continha muitas vírgulas e isso impedia o ritmo da leitura.
citava o evento, anulando o impacto da matéria.
tinha muitos adjetivos para um texto noticioso.
não tinha uma angulação definida.
dava ênfase aos atores e não ao evento.

Questão 43
O “Manual de Redação e Estilo” de O Estado de S. Paulo alerta os seus profissionais
para que tenham cuidado com a encampação. Assinale o título que apresenta essa forma de
construção jornalística:
a)
b)
c)
d)
e)

São Carlos Futebol Ltda. vence, mas não convence.
Presidente da Sancarlense não sabia da contratação de Marcelinho Carioca.
Corinthians ganha do Santos e perde Ricardinho.
A série A3 tem três jogos que terminam em WO.
FPF dá pontos para a Mauaense. São José jogou com goleiro sem registro.

Questão 44
Nas repercussões de matérias, a notícia deve ser iniciada com o fato mais importante
e não apenas com a lembrança de que o fato prosseguiu. No meio jornalístico a sucessão de
matérias sobre um mesmo fato é chamada de:
a)
b)
c)
d)
e)

box.
balanço.
retrospectiva.
2º clichê.
suíte.
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Questão 45
Assinale o título construído com “muleta”.
a)
b)
c)
d)
e)

Ministro Luiz Marinho inaugura curso Técnico em Manutenção Aeronáutica.
Farmácia Popular atende 120 por dia.
Vizinhos vivem drama familiar após o crime.
Zoológico da cidade já tem um urso panda.
Prefeito entrega viaturas à Guarda Municipal.

Questão 46
A técnica de observação usada na pesquisa de mercado consiste em:
a) captar o fenômeno social no seu ambiente natural com observações transversais
ou longitudinais.
b) criar um ambiente quase-artificial para tentar controlar fatores espúrios e
manipular variáveis.
c) usar questionário para testar hipótese específica envolvendo um grande número
de respondentes.
d) usar formulário para mapear a população e o público alvo de forma a permitir
comparação entre os dois universos.
e) fazer entrevistas aleatórias para criar uma base de dados que será usada para
determinar o mercado-alvo.
Questão 47
Assinale a figura que representa o plano americano.

a)

d)

b)

e)

c)

SQUIRRA, S. Aprender Telejornalismo, São Paulo, Brasiliense, 1993
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Questão 48
Aponte o título construído com aliteração.
a)
b)
c)
d)
e)

Casa Euclides da Cunha recebe verba do CONDEPHAT.
Lima Neto nega negociação.
Perre anuncia aumento de IPTU.
Micheloni diz que Prefeitura vai canalizar córrego.
Pires Leal será candidato a Deputado Estadual.

Questão 49
“Petrônio Mesquita voltou para a prisão. Ele foi detido pela Polícia Militar, ontem,
às 4 da madrugada, “entalado” em um duto de ar condicionado, tentando invadir as
dependências do Supermercado Carinhoso. Essa é a segunda tentativa do meliante no
mesmo estabelecimento. No mês passado ele foi preso pelos seguranças no mesmo
duto, sem roupa e com o corpo coberto de graxa, para “escorregar nos tubos”. Mesquita
já foi funcionário da empresa.”
Pelas características do fato jornalístico, essa matéria deve ser classificada como:
a)
b)
c)
d)
e)

opinativa.
interpretativa.
color story.
fait-divers.
ilustrativa.

Questão 50
Segundo Armand e Michèlle Mattelart (História das teorias da comunicação, pág.
78), “_________________ fixa de maneira exemplar a derrocada da cultura, sua queda
na mercadoria. A transformação do ato cultural em valor suprime sua função crítica e nele
dissolve os traços de uma experiência autêntica..”
O termo que completa o pensamento dos autores é:
a)
b)
c)
d)
e)

a dialética do esclarecimento.
o duplo fluxo da comunicação.
a crítica do difusionismo.
o imperialismo cultural.
a indústria cultural.
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