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Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas respostas.
Nas questões que avaliam conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que: todos
os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português; o mouse está configurado para pessoas destras; expressões
como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse; teclar corresponde à operação de
pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não há restrições de proteção, de
funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
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A despeito da retórica que chama atenção para
avanços obtidos pelo país no plano econômico, é mais do que
evidente que o Brasil ainda se enquadra no elenco dos
chamados países em desenvolvimento, com índices
verdadeiramente escandalosos em termos de qualidade de vida,
saúde e educação, com significativa parcela da população
alijada do que os estudiosos costumam designar como mínimo
existencial para uma vida digna.
Ressalte-se que a doutrina diverge quando se trata de
estabelecer a acepção do termo democracia. Apesar das
divergências acerca de conceitos, teses ou doutrinas, há
consenso de que a democracia constitui a melhor forma de
governo de um Estado, visto que impede atos de violência e de
intolerância, buscando a integração e a inclusão. Cumpre
acrescentar que, no enfrentamento do desafio de inclusão
social, emerge cristalina a necessidade de fortalecer as
instituições democráticas.
Nessa linha de pensamento em que se procura reverter
um processo de descrença, a defensoria pública, erigida na
Constituição Federal de 1988 (CF) à condição de instituição
essencial à justiça, precisa preencher relevante espaço no
compromisso constitucional de redução das desigualdades, com
promoção do integral acesso à justiça. Assim definida, cabe-lhe
não só a assistência judiciária, pois pouco, ou nada, valem
direitos formalmente reconhecidos, sem que se concretizem na
vida das pessoas e dos grupos sociais. Aquilo de que se precisa,
de uma vez por todas, compreende igualmente um conjunto de
atividades extrajudiciais e de informação, extremamente
imprescindível em um país de analfabetos e semianalfabetos,
com o intuito de proporcionar aos necessitados consciência de
seus direitos, fazendo-os se verem como partes integrantes
desse país, ou seja, como cidadãos.
Tatiana de Carvalho Camilher. O papel da defensoria pública
para a inclusão social rumo à concretização do estado
democrático de direito. Internet: <www.conpedi.org> (com adaptações).

QUESTÃO 1

Com base nas informações apresentadas no texto, assinale a opção
correta.
A Constitui o escopo da defensoria pública o acesso integral à
justiça, o que se traduz na elevação do indivíduo analfabeto e
semianalfabeto à condição de cidadão.
B Como em todos os países em desenvolvimento, a população
brasileira não tem acesso à informação.
C Regimes democráticos de governo estorvam condutas
denotadoras de coação e de preconceito.
D No Brasil, a CF é elemento garantidor suficiente para asseverar
o tratamento igualitário dos cidadãos pelo Estado.
E O Brasil não constitui, de fato, um governo de Estado
democrático, uma vez que necessita de ações promotoras da
redução do índice de desigualdades sociais.
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QUESTÃO 2

Considerando que as opções a seguir apresentam propostas de
reescrita dos trechos do texto indicados entre aspas, assinale a
opção que, além de estar gramaticalmente correta, mantém o
sentido original do texto.
A “Cumpre acrescentar (...) instituições democráticas” (R.14-17):
Convém acrescentar que se evidencia claramente a
imprescindibilidade de aprimoramento das instituições
democráticas no confronto com a difícil busca da inclusão
social.
B “A despeito (...) em desenvolvimento” (R.1-4): Em face à
exaltação dos avanços econômicos do Brasil, este é ainda um
país em desenvolvimento.
C “com significativa (...) vida digna” (R.6-8): mais de 50% da
população brasileira nunca teve acesso a bons índices de
qualidade de vida, saúde e educação, o que equivale a dizer
que nunca fizeram jus a uma vida digna.
D “Ressalte-se (...) termo democracia” (R.9-10): Destaque-se a
divergência doutrinária no que pertine ao conceito de
democracia.
E “Apesar das (...) de governo” (R.10-13): O regime democrático
de governo sempre foi considerado o mais adequado, não
obstante as disparidades conceituais, doutrinárias e de teses.
QUESTÃO 3

A respeito de aspectos sintáticos do texto, assinale a opção correta.
A A forma verbal “compreende” (R.27) concorda com o
respectivo sujeito: “um conjunto de atividades extrajudiciais e
de informação” (R.27-28).
B Na linha 16, o deslocamento do vocábulo “cristalina” para
imediatamente depois de “necessidade” não interfere no
sentido nem na estrutura sintática do trecho.
C Na linha 18, o vocábulo “que” retoma “linha de pensamento”
e pode, juntamente com a preposição que o antecede e sem
prejuízo gramatical ou de sentido para o texto, receber artigo
definido masculino e ser reescrito da seguinte forma: no qual.
D O pronome “lhe” (R.23) faz referência a “defensoria pública”
(R.19).
E O termo “direitos formalmente reconhecidos” (R.25) exerce
função de complemento de ambas as formas verbais “valem”
(R.24) e “concretizem” (R.25).
QUESTÃO 4

Quanto à pontuação empregada no texto, assinale a opção correta.
A As vírgulas que isolam o segmento “ou nada” (R.24) são
obrigatórias.
B O emprego de vírgula logo após o vocábulo “Brasil” (R.3)
manteria a correção gramatical do texto.
C Caso se desejasse intensificar a ênfase ao que se destaca no
texto, seria correto empregar vírgula logo após o termo
“Ressalte-se” (R.9).
D A vírgula empregada logo após o vocábulo “que” (R.15) é
obrigatória.
E A supressão da vírgula logo após “pública” (R.19) manteria a
correção gramatical e o sentido original do texto.
–1–

UnB/CESPE – DPU/ADM

Texto para as questões 5 e 6
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O direito que se realiza pacificamente é o ideal —
praticamente inatingível — de uma sociedade que se queira
justa. Justiça, a seu turno, exige efetivação de direitos
humanos, configuração da verdadeira cidadania, a qual
abrange, obrigatoriamente, direitos civis, sociais e políticos;
adoção de políticas públicas amplas e eficazes. Justiça não é
simplesmente acesso ao Poder Judiciário, o qual, por mais
estruturado e eficiente que seja, não a promove sozinho.
Não se pode exercer, pacífica ou contenciosamente,
um direito de que não se sabe titular. E a grande maioria da
população brasileira não exerce seus direitos simplesmente
porque os desconhece — o que é mais grave —, em uma
ignorância hábil para provocar grande parte das mazelas
sociais que lotam os jornais brasileiros contemporâneos.
Dizimar tal ignorância é papel essencial da defensoria pública.
Amélia Soares da Rocha. Defensoria pública e igualdade material
no acesso à justiça. Internet: <www.adital.com.br> (com adaptações).

Texto para as questões de 7 a 9
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QUESTÃO 5

Com relação às ideias e à estrutura do texto, assinale a opção
correta.

22

25

A De acordo com o texto, a parcela da população brasileira que
não exerce seus direitos não tem acesso à defensoria pública.
B De acordo com o texto, justiça e Poder Judiciário são matérias
complementares.
C O texto é imparcial com relação ao tema tratado, limitando-se
a descrever os conceitos de direito e justiça; é, por isso,
essencialmente descritivo.
D O texto, por defender uma tese — a de que a cidadania só pode
ser exercida de forma plena quando os indivíduos têm
conhecimento de seus direitos e deveres —, é
predominantemente dissertativo-argumentativo.
E Não exercer os direitos que se tem por desconhecê-los é
bastante grave, segundo o texto, porque esse é um caso muito
difícil de ser resolvido.
QUESTÃO 6

Com relação ao vocabulário e à estrutura gramatical do texto,
assinale a opção correta.
A O vocábulo desigualdades pode substituir “mazelas” (R.13) no
texto, mantendo seu sentido original e sua correção gramatical.
B Na linha 1, a palavra “ideal” é um adjetivo que caracteriza
“direito”.
C Na linha 7, a expressão “o qual” retoma “acesso ao Poder
Judiciário”.
D O pronome “a” em “não a promove sozinho” (R.8) retoma a
expressão “verdadeira cidadania” (R.4).
E O trecho “pacífica ou contenciosamente” (R.9) apresenta ideias
opostas.
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A ideia de democracia tem seu nascedouro nas
cidades-Estados gregas e consubstancia-se na tomada de
decisões mediante a participação direta dos cidadãos. Como se
pode depreender, o conceito era restrito, pois excluía, por
exemplo, as mulheres e os escravos. Na trajetória da Grécia,
com sua experiência de democracia primária ou de assembleia,
ao mundo moderno, alguns fatores se apresentaram como
inviabilizadores da participação política direta: número de
cidadãos, extensão territorial e tempo (noção cada vez mais
modificada diante dos avanços tecnológicos).
Diante da impossibilidade de reunião de todos os
envolvidos — aqueles que, de alguma forma, sentem os
reflexos das decisões tomadas — e sendo cada vez mais
urgente a tomada de decisões em tempo recorde, identificou-se
a necessidade de eleger representantes. Assim nasceu a
democracia representativa, com seus prós e contras.
A rigor, em uma sociedade composta de milhares de
pessoas, apenas mediante a representação por um grupo
escolhido é possível que os diferentes interesses se façam
presentes no momento de decidir; porém, é certo que nem
sempre esse grupo representa os interesses do todo e nem
sempre todos os interesses de uma sociedade plural chegam a
ter representantes, ficando alguns alijados do processo
decisório. Um governo que se propõe como democrático busca
estabelecer mecanismos para que sejam garantidas ao máximo
as possibilidades de os cidadãos participarem das decisões
políticas, mas há um “lado sombrio”, identificado por Robert
Dahl nos seguintes termos: “sob um governo representativo,
muitas vezes os cidadãos delegam imensa autoridade arbitrária
para decisões de importância extraordinária.”. Segundo o autor,
as eleições periódicas garantem certo compromisso dos
representantes com os representados, obrigam as elites a
“manter um olho na opinião do povo”. Apesar do “lado
sombrio”, a democracia alicerçada sobre o pilar da eleição
periódica de representantes é a única viável nos Estados
contemporâneos.
Tatiana de Carvalho Camilher. O papel da defensoria pública
para a inclusão social rumo à concretização do estado
democrático de direito. Internet: <www.conpedi.org> (com adaptações).

QUESTÃO 7

Assinale a opção correta de acordo com as ideias apresentadas no
texto.
A Da argumentação do texto, conclui-se que a realização de
eleições periódicas garante que os representantes escolhidos
cumpram os compromissos assumidos com os seus
representados.
B Nos dias de hoje, fatores como contingente populacional e
extensão territorial não obstam a participação direta dos
cidadãos nas decisões governamentais.
C A democracia representativa derivou da negligência de certos
grupos da sociedade nas decisões do Estado.
D A escolha de representantes no sistema de governo
democrático garante o atendimento às necessidades de toda a
população.
E O “lado sombrio” (R.27) do governo democrático é assim
denominado porque, nesse regime, os interesses dos cidadãos
podem estar sob a responsabilidade de indivíduos detentores
de poder excepcional.
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QUESTÃO 8

Com relação à estrutura do texto e ao vocabulário nele empregado,
assinale a opção correta.
A A substituição de “sobre” (R.34) por sob alteraria o sentido
original do texto, mas manteria sua coerência e sua correção
gramatical.
B O trecho entre travessões nas linhas 12 e 13 explica a
expressão “todos os envolvidos” (R.11-12).
C O vocábulo “recorde” (R.14) também poderia ser corretamente
grafado com acento — récorde.

QUESTÃO 11

Com relação ao sistema operacional e ao ambiente Linux, assinale
a opção correta.
A O Linux pode ser acessado a partir da área de trabalho do
Gnome apenas, pois o KDE é uma GUI que só pode ser
utilizada em computador que tiver instalado o Windows para
uso simultâneo.
B Debian é uma das distribuições do Linux mais utilizadas no

D A substituição de “composta de” (R.17) por constituída de
acarretaria prejuízo de sentido ao texto.

mundo; no entanto, sua interface não suporta a língua

E A palavra indivíduos está implícita logo após o vocábulo
“alguns” no trecho “ficando alguns alijados do processo
decisório” (R.23-24).

acesso.

QUESTÃO 9

Considerando as estruturas do texto, assinale a opção correta no que
diz respeito à concordância.
A A inserção da forma verbal manterem no lugar de “manter”,
em “manter um olho na opinião do povo” (R.33), acarretaria
prejuízo sintático ao texto.
B A oração existia alguns fatores inviabilizadores parafraseia
de modo gramaticalmente correto o trecho “alguns fatores se
apresentaram como inviabilizadores” (R.7-8).
C Ainda que o vocábulo “necessidade” (R.15) estivesse
flexionado no plural, a forma verbal “identificou” (R.14)
deveria permanecer no singular.
D A alteração de “sejam garantidas” (R.25) para seja garantido
não interfere na correção gramatical do período.
E As formas verbais “garantem” (R.31) e “obrigam” (R.32)
concordam com “eleições periódicas” (R.31).
QUESTÃO 10

portuguesa, sendo necessário conhecimento de inglês para
C O Linux oferece facilidade de interação entre software de
diversas plataformas; no entanto, não permite que sejam
criados drivers de configuração para que outros hardware
possam rodar no Linux.
D O kernel é um software que se instala dentro do Linux e faz
com que o Linux possa ser distribuído gratuitamente.
E O Linux oferece a opção de que um novo usuário possa abrir
uma sessão de uso do ambiente para utilizar seus aplicativos
mesmo que outro usuário esteja logado no sistema.
QUESTÃO 12

Assinale a opção correta a respeito da edição de textos, planilhas e
apresentações em ambiente Linux.
A O Calc é uma ferramenta útil na construção de fórmulas
matemáticas para cálculo, possui as mesmas funcionalidades
do Excel da Microsoft, mas possui sintaxe de fórmulas
diferente das utilizadas por este.

Considerando as normas de redação oficial, assinale a opção
correta.

B O BROffice é uma suíte de aplicativos que possui versões

A O uso do padrão culto da língua deve ser evitado nas redações
oficiais, pois dificulta o entendimento dos textos por parte da
população em geral.
B A redação de um documento oficial deve visar
primordialmente o entendimento da mensagem pelo seu
remetente, para quem, de fato, ela é importante.
C O registro de impressões pessoais nas comunicações oficiais
não deve ocorrer, ainda que o expediente apresente signatário
e destinatário identificados nominalmente.
D Como forma de uniformizar as comunicações oficiais,
emprega-se o mesmo vocativo em todas elas,
independentemente de seu destinatário.
E Todos os expedientes oficiais devem seguir a mesma
diagramação.

executá-lo no Windows, é necessário fazer logoff e acessar o
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específicas para Linux e para Windows; no entanto, para
Linux para utilizá-lo.
C No Impress, é possível criar uma nova apresentação de slides
e salvá-la no formato padrão nativo de arquivos para esse
aplicativo.
D Atualmente, o formato padrão dos arquivos do Writer é o
SXW, em substituição ao ODT, que apresentava diversas
limitações de compatibilidade.
E Um arquivo editado pelo BROffice em formato nativo pode ser
aberto por qualquer outro aplicativo do mercado, pois ele foi
feito para ser aberto e compatível com todos os ambientes, no
entanto o contrário não é verdadeiro.
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QUESTÃO 13

Com relação ao uso e às opções do Mozilla Firefox, tendo como base a figura acima que mostra uma página acessada com esse navegador,
assinale a opção correta.
A Na opção Código-Fonte, do menu
, é possível ter acesso ao código html do documento e fazer alterações necessárias, caso
haja algum erro de carregamento na página.
B Por padrão, ao se clicar o botão

, será aberta uma nova tela, com o mesmo conteúdo da tela mostrada na figura.

C A opção
da barra de menus exibe as versões anteriores das páginas do sítio da DPU, já publicadas.
D Caso um cadeado fechado tivesse sido apresentado no rodapé dessa página, ele indicaria que o Firefox está conectado a um servidor
web que provê suporte ao HTTP seguro.
E Usando o botão
, é possível ter acesso imediato aos dez sítios mais acessados em toda a Internet e ficar por dentro dos
principais acontecimentos. Também é possível configurar essa opção por assunto ou área temática, para se listar os principais sítios
correlatos.
QUESTÃO 14

QUESTÃO 15

Com relação aos aplicativos para edição de textos, planilhas e
apresentações em ambiente Windows, assinale a opção correta.

Assinale a opção correta a respeito de conceitos básicos,
ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet.

A Ao se inserir em um documento do Word um índice analítico,
é necessário que todas as entradas do índice estejam marcadas
por meio de um estilo específico.
B O comando Fórmula de uma tabela do Word permite acionar
o Excel para que possa ser incluída, dentro do documento, uma
tabela do Excel com campos pré-formatados para cálculos
numéricos.
C A extensão de arquivos .DOCX do Windows é uma alternativa
para que sejam salvos textos que possam ser abertos em outros
ambientes operacionais, como o Linux, por exemplo.
D No Word, pode-se inserir uma quebra de página após a última

A O correio eletrônico é um serviço de troca de mensagens de
texto, que podem conter arquivo anexado. Esse serviço utiliza
um protocolo específico denominado FTP.
B Um modem ADSL é um equipamento que permite que uma
linha telefônica seja compartilhada simultaneamente por
tráfego analógico de voz e outro digital de dados.
C Se a conta de e-mail está localizada em um servidor do tipo
Exchange Server, quando o usuário acessar as suas mensagens,
elas são automaticamente baixadas para a máquina usada pelo
usuário para fazer o acesso à conta, não ficando cópia das
mensagens acessadas nos servidor.
D Usando a ferramenta Telnet, pode-se verificar se uma máquina
está ou não no ar, e até mesmo obter o endereço IP dessa
máquina.
E O uso do modelo OSI permite uma melhor interconexão entre
os diversos protocolos de redes, que são estruturados em sete
camadas, divididas em três grupos: entrada, processamento e
saída.

linha digitada teclando-se simultaneamente

§ e ´.

E No modo de apresentação de slides do MSPowerPoint, que



ou do botão
,
pode ser acionado por meio da tecla
é possível visualizar os slides de uma apresentação em
conjuntos de quatro slides por tela.
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QUESTÃO 16

QUESTÃO 20

É função da Defensoria Pública

No que concerne aos DPs da União, assinale a opção correta.

A promover a ação penal pública.

A DPs da União podem requisitar, de autoridade pública ou
privada e de seus agentes, exames, certidões, perícias,
vistorias, diligências, processos, documentos, informações,
esclarecimentos e providências necessários ao exercício de
suas atribuições.

B promover, prioritariamente, a solução judicial dos conflitos em
favor dos mais necessitados.
C exercer com exclusividade a curadoria especial.
D exercer a defesa dos direitos e interesses individuais, difusos,
coletivos e individuais homogêneos e dos direitos do
consumidor, conforme previsto na CF.
E defender judicialmente e administrativamente os direitos e
interesses das populações indígenas.
QUESTÃO 17

A Defensoria Pública
A é dirigida pelo ministro da Justiça.
B tem por princípios institucionais a unidade, a indivisibilidade
e a independência funcional.
C tem por função gerenciar os sistemas internacionais de
proteção dos direitos humanos.

B Os DPs da União possuem vitaliciedade.
C É livre o ingresso dos DPs da União em estabelecimentos
policiais, prisionais e de internação coletiva, desde que
previamente agendado.
D Aos DPs da União é reservado o mesmo tratamento concedido
aos magistrados e demais titulares dos cargos das funções
essenciais à justiça.
E Entre as funções dos DPs da União, inclui-se representar a
parte em feito administrativo ou judicial, independentemente
de mandato, mesmo nos casos para os quais a lei exija poderes
especiais.
QUESTÃO 21

D defere aos seus membros, com fulcro na LC 80, a prerrogativa
de se manifestar por cota em autos judiciais, não nos
administrativos.

Com relação à classificação das normas constitucionais, assinale a
opção correta.

E tem, por primazia, o objetivo de promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou de quaisquer
outras formas de discriminação.

A Normas constitucionais de eficácia limitada são aquelas por
meio das quais o legislador constituinte regulou
suficientemente os interesses relativos a determinada matéria,
mas deixou margem à atuação restritiva por parte da
competência discricionária do poder público, nos termos em
que a lei estabelecer ou nos termos dos conceitos gerais por ele
enunciados.

QUESTÃO 18

Os membros da Defensoria Pública da União (DPU)
A gozam de independência funcional.
B não podem exercer a advocacia.
C sujeitam-se, precipuamente, ao regime da Lei n.º 8.112/1990.
D devem ter idade mínima de 35 anos.
E podem participar de sociedade comercial, exceto como cotista.
QUESTÃO 19

As prerrogativas e garantias deferidas aos defensores públicos
(DPs) da União incluem
A o direito de recolhimento a prisão especial ou a sala de Estado
Maior, mesmo após sentença condenatória transitada em
julgado.
B a autoridade para requisitar força policial para assegurar a
incolumidade física dos membros da DPU, quando estes se
encontrarem ameaçados em razão do desempenho de suas
atribuições institucionais.
C o poder para determinar correições extraordinárias.
D a autoridade para convocar o Conselho Superior da DPU.
E a inamovibilidade, salvo se apenados com remoção
compulsória.
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B As normas constitucionais de eficácia plena são completas, não
necessitando de qualquer outra disciplina legislativa para terem
total aplicabilidade. Entre elas, encontram-se, por exemplo, as
declaratórias de princípios organizativos (ou orgânicos), que
contêm esquemas gerais e iniciais de estruturação de
instituições, órgãos ou entidades.
C Normas constitucionais de eficácia contida têm aplicação
direta e imediata, mas possivelmente não integral, pois, embora
tenham condições de produzir todos os seus efeitos, podem ter
sua abrangência reduzida por norma infraconstitucional. Como
regra geral, elas criam órgãos ou atribuem competências aos
entes federativos.
D A eficácia da norma contida pode ser restringida ou suspensa
pela incidência de outras normas constitucionais, a exemplo da
liberdade de reunião, que, mesmo consagrada no art. 5.º da
Constituição Federal de 1988 (CF), está sujeita a restrição ou
suspensão em períodos de estado de defesa ou de sítio.
E Muitas vezes, uma regra prevista na Constituição utiliza
expressões como nos termos da lei e na forma da lei,
evidenciando não ter aplicabilidade imediata. São as chamadas
normas constitucionais de eficácia contida.
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QUESTÃO 22

QUESTÃO 23

É comum o emprego da expressão jurisdição constitucional
para designar a sindicabilidade desenvolvida judicialmente tendo
por parâmetro a CF e por hipótese de cabimento o comportamento
em geral, principalmente, do poder público, contrário àquela norma
paramétrica.
A fiscalização do cumprimento da CF tem como
pressuposto básico a ideia desta como conjunto normativo
fundamental, que deve ser resguardado em sua primazia jurídica,
vale dizer, em que se impõe a rigidez constitucional. Requer-se,
ainda, a CF em sentido formal.
André

Ramos

Tavares.

Curso

de

direito

constitucional, 6.ª ed., p. 240 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial, assinale a opção
correta, acerca do controle de constitucionalidade.
A O controle de constitucionalidade preventivo é realizado
durante a etapa de formação do ato normativo, com o objetivo
de resguardar o processo legislativo hígido. Caso haja proposta
de emenda constitucional tendente a abolir direito fundamental,
qualquer dos legitimados poderá ajuizar, ainda durante o
processo legislativo, ação direta de inconstitucionalidade para
impedir o trâmite dessa emenda.
B O sistema jurisdicional instituído com a Constituição Federal
de 1891, influenciado pelo constitucionalismo norteamericano,

acolheu

o

critério

de

controle

de

Conforme o art. 6.º, da Lei Complementar n.º 70/1991, é prevista
para as sociedades civis de prestação de serviços de profissões
legalmente regulamentadas, isenção do recolhimento de
contribuição para o financiamento da seguridade social. O art. 56
da Lei Ordinária n.º 9.430/1996, no entanto, revogou referida
isenção. Tendo por base essa situação e levando em consideração
o princípio constitucional da hierarquia das normas e a
jurisprudência dos tribunais superiores, assinale a opção correta.
A Não havendo hierarquia entre lei complementar e lei ordinária,
o conflito não se resolve por critérios hierárquicos, e sim pela
análise de critérios constitucionais acerca da materialidade
própria de cada uma dessas espécies normativas.
B A referida revogação é inválida, pois a lei complementar é
hierarquicamente superior à lei ordinária, não podendo por ser
suprimida.
C A revogação é válida, pois a lei ordinária é hierarquicamente
superior à lei complementar, extinguindo-a do mundo jurídico
quando ambas forem incompatíveis entre si.
D A revogação é inválida, pois lei complementar e lei ordinária
são espécies normativas materialmente distintas, cabendo à
primeira regulamentar no plano infraconstitucional as matérias
constitucionais mais relevantes, como aquelas relacionadas aos
direitos fundamentais.
E A revogação é válida, pois, consoante regra geral de direito
intertemporal, lei posterior revoga lei anterior.
QUESTÃO 24

Considerando os direitos fundamentais contidos na CF, assinale a
opção correta.

constitucionalidade difuso, ou seja, por via de exceção, que
permanece até a Constituição vigente. No entanto, nas
constituições posteriores à de 1891, foram introduzidos novos
elementos e, aos poucos, o sistema se afastou do puro critério
difuso, com a adoção do método concentrado.
C A CF mantém regra segundo a qual somente pelo voto de dois
terços de seus membros ou dos membros do respectivo órgão
especial podem os tribunais declarar a inconstitucionalidade de
lei ou ato normativo do poder público. Essa norma se refere à
reserva de plenário.
D A inobservância da competência constitucional de um ente
federativo para a elaboração de determinada lei enseja a
declaração da inconstitucionalidade material do ato normativo.
E A inconstitucionalidade formal se verifica quando a lei ou ato
normativo apresenta algum vício em seu processo de formação.
O desrespeito a uma regra de iniciativa exclusiva para o
desencadeamento do processo legislativo constitui exemplo de
vício formal objetivo.
Cargo 10: Técnico em Comunicação Social – Área 1: Jornalismo

A A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas
independem de autorização, sendo vedadas a dissolução
compulsória dessas instituições ou a suspensão de suas
atividades.
B A CF assegura plena liberdade para o exercício de trabalho,
ofício ou profissão, sendo vedadas restrições de qualquer
natureza.
C Os tratados e convenções internacionais acerca dos direitos
humanos que forem aprovados, em cada casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos
respectivos membros, serão equivalentes às emendas
constitucionais.
D No caso de iminente perigo público, a autoridade competente
poderá fazer uso de propriedade particular, assegurada ao
proprietário indenização, independentemente da ocorrência de
dano.
E Todos têm direito a receber dos órgãos públicos quaisquer
informações de seu interesse particular, ou de interesse
coletivo ou geral, que têm de ser prestadas no prazo da lei, sob
pena de responsabilidade.
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QUESTÃO 25

A respeito dos princípios e normas que regem a administração
pública brasileira, assinale a opção correta.
A A proibição constitucional de acumular cargos públicos
alcança os servidores de autarquias e fundações públicas, mas
não os empregados de empresas públicas e sociedades de
economia mista.
B O princípio da publicidade se verifica sob o aspecto da
divulgação externa dos atos da administração, não propiciando
o conhecimento da conduta interna dos agentes públicos.
C Apenas os brasileiros, por preencherem os requisitos
estabelecidos em lei, podem assumir cargos, empregos e
funções públicas.
D O servidor público da administração direta, autárquica e
fundacional, no exercício de mandato eletivo federal, estadual
ou distrital, fica afastado de seu cargo, emprego ou função, e
pode optar pela sua remuneração.
E O princípio da irredutibilidade dos vencimentos alcança todos
os servidores, inclusive os que não mantêm vínculo efetivo
com a administração pública.
QUESTÃO 26

Com relação aos atos administrativos, assinale a opção correta.
A Valendo-se de seu poder de autotutela, a administração pública
pode anular o ato administrativo, sendo que o reconhecimento
da desconformidade do ato com a lei produz efeitos a partir da
própria anulação.
B Pelo atributo da presunção de veracidade, a validade do ato
administrativo não pode ser apreciada de ofício pelo Poder
Judiciário.
C Os atos administrativos discricionários, por sua própria
natureza, não admitem o controle pelo Poder Judiciário.
D Quanto à exequibilidade, o denominado ato administrativo
perfeito é aquele que já exauriu seus efeitos, tornando-se
definitivo e não podendo mais ser impugnado na via
administrativa ou na judicial.
E No que se refere às espécies de atos administrativos, a
aprovação e a homologação são atos administrativos com igual
significado e extensão.
QUESTÃO 27

No que se refere ao processo administrativo e aos poderes da
administração, assinale a opção correta.
A O princípio da gratuidade não se aplica ao processo
administrativo, considerando-se a necessidade de cobertura das
despesas decorrentes da tramitação.
B O princípio da obediência à forma e aos procedimentos tem
aplicação absoluta no processo administrativo, razão pela qual
os atos do referido processo sempre dependem de forma
determinada.
C O denominado princípio da oficialidade não tem aplicação no
âmbito do processo administrativo, pois a instauração do
processo depende de provocação do administrado.
D O poder disciplinar é aquele pelo qual a administração pública
apura infrações e aplica penalidades aos servidores públicos e
a pessoas sujeitas à disciplina administrativa, sendo o processo
administrativo disciplinar obrigatório para a hipótese de
aplicação da pena de demissão.
E Prevalece no processo administrativo a aplicação do princípio
da tipicidade, pelo qual a configuração de infração de natureza
administrativa depende de descrição precisa na lei.
Cargo 10: Técnico em Comunicação Social – Área 1: Jornalismo

QUESTÃO 28

Quanto à responsabilidade civil da administração, assinale a opção
correta.
A O nexo de causa e efeito não constitui elemento a ser aferido
na apuração de eventual responsabilidade do Estado.
B O Brasil adotou a teoria da responsabilidade subjetiva do
Estado, segundo a qual a administração pública somente
poderá reparar o prejuízo causado a terceiro se restar
devidamente comprovada a culpa do agente público.
C A reparação do dano, na hipótese de prejuízo causado a
terceiros pela administração, pode ser feita tanto no âmbito
administrativo quanto no judicial.
D As empresas prestadoras de serviços públicos não respondem
pelos prejuízos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros. Em tal hipótese, o ressarcimento do terceiro
prejudicado deve ser feito diretamente pelo agente causador
do dano.
E A teoria da irresponsabilidade do Estado é aplicável no direito
brasileiro.
QUESTÃO 29

Acerca da administração indireta na organização administrativa
brasileira, assinale a opção correta.
A As autarquias estão sujeitas a controle administrativo exercido
pela administração direta, nos limites da lei.
B A empresa pública é pessoa jurídica de direito privado
organizada exclusivamente sob a forma de sociedade anônima.
C A autarquia é pessoa jurídica de direito público dotada de
capacidade política.
D A fundação instituída pelo Poder Público detém capacidade de
autoadministração, razão pela qual não se sujeita ao controle
por parte da administração direta.
E A sociedade de economia mista pode ser organizada sob
quaisquer das formas admitidas em direito.
QUESTÃO 30

De acordo com o disposto na Lei n.º 8.112/1990, na hipótese de
inassiduidade habitual, a penalidade disciplinar a ser aplicada ao
servidor público é de
A multa.
B suspensão de até 15 dias.
C demissão.
D advertência.
E suspensão de até 30 dias.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal de 1988 (CF)
acerca da propriedade de empresa jornalística, assinale a opção
correta.
A A propriedade de empresa jornalística é privativa de pessoas
jurídicas brasileiras.
B Brasileiros natos, brasileiros naturalizados há mais de
dez anos e pessoas jurídicas brasileiras com sede no país e
constituídas sob as leis brasileiras podem ser proprietárias de
empresas jornalísticas.
C A propriedade de empresa jornalística de rádio e televisão é
vedada a pessoas jurídicas, mesmo que constituídas sob as
leis brasileiras e com sede no país.
D Empresas estrangeiras com sede em território brasileiro e
com, no mínimo, 50% do capital votante podem ser
proprietárias de empresas jornalísticas.
E Pessoas jurídicas estrangeiras não sofrem qualquer restrição
para ser proprietárias de empresas jornalísticas.
QUESTÃO 32

Com base no que estabelece a CF e emendas posteriores a
respeito da gestão e controle da programação de empresas

QUESTÃO 33

O conteúdo do artigo é de responsabilidade do autor e
expressa a sua visão sobre assuntos atuais.
Advertências, como a que se tem acima, são comuns em publicações
variadas. A respeito dessa prática, assinale a opção correta.
A De acordo com o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, os
conteúdos creditados não podem ser objeto de edição.
B Ao vedar o anonimato, a CF impõe que conteúdos opinativos
sejam assinados.
C Na ausência de advertência desse tipo, a empresa ou
organização, por meio da individualização hierárquica de seus
prepostos, torna-se responsável pelos artigos publicados.
D Advertências como a apresentada não se aplicam às autorias
pertencentes aos quadros remunerados da empresa.
E A falta de salvaguarda em relação à responsabilidade por
conteúdos opinativos implica transgressão do disposto nos
estatutos das entidades da categoria.
QUESTÃO 34

O coordenador de rede de um telejornal é o responsável
A por colocar no ar, durante o transcurso de um telejornal, tanto as
matérias ao vivo quanto os conteúdos pré-gravados.

jornalísticas brasileiras, assinale a opção correta.

B pela escalação de cada repórter e pelo controle quantitativo da
produção de cada um, ouvidas as sucursais e afiliadas.

A A gestão de empresas jornalísticas e de radiodifusão e o

C legal da emissora por todos os conteúdos por ela veiculados, e
sua assinatura é obrigatória ao final de cada programação.

controle da programação são privativos de brasileiros natos
e brasileiros naturalizados há mais de dez anos.
B A gestão de empresas jornalísticas e de radiodifusão e o
controle da programação podem ser exercidos por empresa
estrangeira, desde que proprietária de, pelo menos, 40% do
capital votante da empresa.
C Estrangeiros podem exercer a gestão de empresas
jornalísticas e de radiodifusão, mas não o controle da
programação.
D A gestão de empresas jornalísticas e de radiodifusão e o
controle da programação podem ser exercidos por
estrangeiros, desde que consorciados com brasileiros
mediante o sistema de joint-venture.
E Pessoa jurídica estrangeira e constituída sob lei estrangeira,
mas com sede no país há mais de dez anos, pode participar
da gestão e do controle da programação de emissora de rádio
e TV, desde que proprietária de 70% do capital votante da
empresa emissora.
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D pela organização das matérias geradas pelas sucursais e afiliadas,
além da distribuição de pautas e acompanhamento da realização
das reportagens.
E legal designado pelo proprietário da empresa para adaptação dos
conteúdos opinativos à linha editorial por ela adotada.
QUESTÃO 35

As funções desempenhadas pelo jornalista incluem a de repórter,
o qual
A deve redigir, condensar, titular, interpretar, corrigir e coordenar
a matéria a ser divulgada.
B tem o encargo de redigir editoriais, crônicas ou comentários,
além das incumbências de redação comum.
C tem a incumbência de organizar e conservar cultural e
tecnicamente o arquivo redatorial, procedendo à pesquisa dos
respectivos dados para elaboração de notícias.
D responde legalmente pelos conteúdos editoriais de cada edição,
perante eventuais questionamentos jurídicos.
E cumpre a determinação de colher notícias ou informações,
preparando ou redigindo matérias para divulgação.
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QUESTÃO 36

QUESTÃO 39

No contexto de difusão e apresentação de fato jornalístico, é correto
afirmar que a Internet é

Na videorreportagem, é função do repórter

A uma hipermídia no que se refere à polissemia própria dos
meios audiovisuais, mas não no que se refere aos conteúdos
noticiosos, já que continua seguindo o padrão standard das
agências internacionais.
B o maior de todos os meios de comunicação de massa
tradicional, devido à quantidade de internautas existentes em
todo o mundo e à difusão de conteúdos jornalísticos em tempo
real.
C uma hipermídia, na qual a notícia pode ser apresentada por
meio de uma sucessão de hiperlinks e de acordo com um novo
contexto, o do hipertexto.
D a maior de todas as mídias abertas (broadcast), em decorrência
de sua capacidade de prover conteúdos a la carte, acessáveis
por meios de links, hiperlinks e redes sociais.
E uma hipermídia, mesmo sem ter ocasionado modificação
significativa no que se refere à estrutura da pirâmide invertida
de transmissão dos fatos.

A recorrer aos cortes de edição para compor um número variado

QUESTÃO 37

Em uma empresa jornalística, há vários profissionais que podem
modificar os conteúdos elaborados pelos repórteres. Essas
alterações, no entanto, podem ter implicações deontológicas. Com
base no que estabelece o Código de Ética dos Jornalistas
Brasileiros, assinale a opção correta, acerca desse assunto.
A O terceiro que altera conteúdo de um texto é o responsável
pela alteração.
B Compete ao superior hierárquico imediato ao repórter
responder solidariamente pelas alterações editoriais que se
fizerem necessárias.
C As alterações textuais promovidas pelo editor-chefe não têm
implicações deontológicas negativas, uma vez que ele é o
responsável natural por toda edição.
D Quando um conteúdo é alterado por terceiros, o crédito da
matéria deve ser dividido com o eventual coautor.
E Quando um conteúdo é alterado por terceiros, o leitor,
mediante nota da redação, deve ser informado dessa alteração.
QUESTÃO 38

Considerando a função precípua do jornalismo exercido no âmbito
do serviço público, assinale a opção correta.
A A produção jornalística de prova documental admite, no setor
público, o uso de microfones ocultos.
B Os pressupostos da investigação jornalística são universais e,
portanto, válidos tanto para o setor público quanto para o setor
privado.
C A investigação jornalística no âmbito da administração pública
não deve recorrer a métodos ocultos, bem como a informações
caracterizadas pelas fontes como off-the-record.
D Para efeitos de investigação jornalística, os chefes de Estado e
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário estão
protegidos pelo expediente jurídico denominado exceção da
prova da verdade.
E O uso de disfarces, câmera oculta e off-the-record, recursos
consagrados pelo jornalismo investigativo, é permitido em
veículos de comunicação de massa de propriedade estatal.
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de sequências.
B narrar em cima dos fatos que estão acontecendo, sendo a
informação e a emoção menos importantes que a estética.
C cobrir o fato e, depois, redigir e gravar a matéria na rua ou em
uma cabine de off.
D narrar os fatos com base em imagens de VT pré-gravadas ou de
arquivo.
E combinar imagens ao vivo com intervenções pré-gravadas de
telespectadores.
QUESTÃO 40

Assinale a opção que apresenta a sequência correta das
características da notícia radiofônica.
A frases de impacto, prefixos musicais de identidade do
programa e preferência à ambientação realista
B blocos de informações, recursos estilísticos, riqueza de
detalhes e adjetivações como âncoras retóricas
C entusiasmo narrativo, linguagem envolvente, afetividade nos
relatos dramáticos e subjetividade inerente aos fatos narrados
D sonoplastia atraente, reconstituição dramática da fala dos
personagens e recursos aos chamados argumentos de
autoridade
E períodos curtos, linguagem direta, simplicidade sem
adjetivações e objetividade
QUESTÃO 41

No contexto da sociedade da informação, o gatekeeper
A mantém contato direto com as fontes primárias, o que limita a
atuação dos repórteres.
B encontra-se diante do desafio de resgatar as informações úteis
em meio a um número elevado de informações disponíveis,
muitas delas irrelevantes.
C depara-se com material informativo de alta qualidade e em
grande quantidade, o que facilita seu trabalho.
D é a prova cabal do fracasso da sociedade da informação, a qual
pode ser denominada, atualmente, sociedade da desinformação.
E desapareceu da maioria das redações, pois, com a figura do
repórter multimídia, tudo já vem pré-selecionado para o
consumidor direto.
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QUESTÃO 42

QUESTÃO 45

A respeito da função da infografia no tratamento técnico e estético

Depois dos jornalistas multimídia, surgiram os chamados jornalistas

das notícias, assinale a opção correta.

móveis, para os quais já há até um apelido, os mojos (mobiles

A Enquanto o texto rigoroso exige muito trabalho de apuração,
a infografia cumpre apenas função ornamental, de bom humor

journalists). Com relação ao jornalismo móvel e aos mojos, assinale
a opção correta.

e de leveza face à aridez, por exemplo, de um noticiário
econômico.

A A vanguarda tecnológica disponível em alguns países já

B Em uma era em que as notícias são tratadas como produtos

permite coberturas de mojos para distribuição de imagens por

publicitários e os jornais são cada vez mais parecidos com uma

múltiplas plataformas, com o envio direto do local ou para

tela de TV, o papel de infografia é tornar os conteúdos mais

tratamento posterior.

imagéticos.
C Situada entre o jornalismo e o design, a infografia exige rigor
e responsabilidade, de modo a passar para o leitor uma
informação de qualidade e fidedigna.

B O jornalismo móvel ainda não dispõe de plataformas de envio
de vídeos, pois as imagens em movimento ainda carregam
entrecortadas por congelamentos.

D A infografia é um elemento comprobatório da hipótese de que

C O jornalismo móvel ainda enfrenta limitações no que se refere

a galáxia do visual suplantou a galáxia de Gutenberg,

à adaptação dos conteúdos entre as telas de envio e as telas dos

instalando definitivamente o paradigma da cultura do

desktops e notebooks.

simulacro (Baudrillard).
E A infografia é um dos maiores avanços em matéria de
entretenimento de animação, mas comumente impede a
compreensão racional das informações contidas no texto.
QUESTÃO 43

D A incipiência do jornalismo móvel deve-se ao fato de que as
bandas largas em 3G ainda não foram adaptadas para a
emissão de conteúdos em tempo real.
E A plataforma de atuação dos mojos requer que os conteúdos
sejam enviados em forma bruta, ficando a sua edição fora do

Assinale a opção correspondente às categorias cognitivas do
jornalismo.

controle do repórter-emissor.
QUESTÃO 46

A pirâmide normal, pirâmide invertida, pirâmide mista e pirâmide
literária

Diferentes suportes midiáticos apontam para soluções específicas

B o que, quem, quando, como, onde e por quê

em termos de imagens. A partir dessa informação, assinale a opção

C quem diz o que para quem com que finalidade

correta.

D emissor-receptor-canal-mensagem-receptor-feeback
E lead, sublead, corpo, desfecho
QUESTÃO 44

Assinale a opção correta no que se refere ao uso de trocadilhos no
texto jornalístico.

A Imagens para mídia impressa (offset) requerem total tratamento
analógico, sob pena de prejuízos para a nitidez dessas imagens.
B Uma imagem originalmente produzida para um sítio da Internet
pode ser selecionada, cortada e colada diretamente para a
edição em meio impresso (offset), sem perda de qualidade.

A Jogos de palavras são artifícios retóricos inerentes à síntese
jornalística dos fatos.
B Jogos de palavras são de mau gosto, mas dão ibope e tornam
os fatos menos chatos.
C Pesquisas empíricas revelaram elevados índices de rejeição a
trocadilhos nos títulos.
D Títulos devem ser engraçados, desde que a matéria não deixe
de retratar a verdade.
E É preferível uma boa imagem ou um título tradicional a um
criativo jogo de palavras.
Cargo 10: Técnico em Comunicação Social – Área 1: Jornalismo

C Meios impressos (offset) exigem maior definição de imagens
digitais em comparação com a Internet, sob pena de
serrilhamento das imagens.
D Com a explosiva oferta generalizada de memória residente nos
computadores de última geração, o peso das imagens tornou-se
irrelevante, seja qual for o suporte de percepção.
E São as baixas taxas de compressão do formato JPEG que o
tornam adequado para a edição de imagens no meio impresso
(offset).
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QUESTÃO 47

QUESTÃO 49

Assinale a opção correta com relação a divulgação científica e

As novas tecnologias trouxeram a possibilidade da partida da

jornalismo científico.

apuração jornalística ou, como na expressão pioneira de Gillmor,
distributed journalism. Com base no conceito de apuração

A A relação do jornalismo científico com a ciência e com os fatos

distribuída, assinale a opção correta.

produzidos pelos cientistas deve basear-se estritamente na

A As tendências atuais apontam para o uso do data-mining no

tradução desses fatos para o público, pois não é seu papel fazer

jornalismo em base de dados, embora essa metodologia seja

leitura crítica da ciência.

limitada, pois possibilita que se obtenham respostas apenas a

B Uma das funções do jornalismo científico é a transferência de
informações científicas e tecnológicas, transcritas em códigos
especializados, a um público seleto, formado por especialistas.
C Quando a divulgação científica se apropria da cultura e dos
meios jornalísticos, o jornalismo científico torna-se um gênero

uma pergunta específica.
B A apuração distribuída pode ser considerada um tipo de
crowdsourcing aplicado ao jornalismo, uma vez que significa
a terceirização de tarefas ligadas à produção de conhecimento
para uma coletividade reunida por redes de computadores.
C Quando se adota a prática da apuração distribuída, não é
necessário que os jornalistas se utilizem de bancos de dados

da divulgação científica.
D O jornalismo científico é o meio de que dispõe a ciência para
tornar públicas, em um contexto de interpares, as produções

para produzir conteúdo próprio.
D Nesse sistema de apuração, os próprios leitores indicam os
casos mais propensos a se tornarem notícias, assumindo a

mais recentes do meio científico.

função dos sistemas de busca e tratamento de informações, o

E São mídias do jornalismo científico os veículos não
tradicionais como histórias em quadrinhos, fascículos, livros,
incluindo os didáticos, exposições e dias de campo.

que dispensa a checagem posterior dessa apuração por
repórteres profissionais.
E A presença de uma personalidade editorial no gerenciamento
do processo de apuração distribuída é desnecessária, uma vez

QUESTÃO 48

que configura elemento de censura e de controle que pode

A respeito da atividade jornalística e das técnicas de pesquisa em
jornalismo, assinale a opção correta.

afetar a participação dos leitores.
QUESTÃO 50

O termo jornalismo de verificação surge com Bill Kovach e Tom
A Uma técnica de pesquisa em jornalismo é a observação, na
qual o repórter se converte em

testemunha de um

acontecimento ou situação.
B A atividade diária do jornalismo, com seus prazos cada vez
mais curtos, obriga o jornalista a trabalhar com informações
superficiais e generalistas.

Rosenstiel (Os Elementos do Jornalismo) e retrata mudanças no
jornalismo, entre elas, a técnica da prosecutorial editing, ou edição
cética. Acerca dessa técnica, assinale a opção correta.
A Esse método privilegia o uso de fontes anônimas, uma vez que
avalia com ceticismo o recurso às fontes oficiais de
informação.

C A hierarquização das fontes é desnecessária porque os critérios

B É eficaz para identificar os jornalistas não comprometidos,

de noticiabilidade impõem a própria hierarquia ao noticiário.

uma vez que seu objetivo é desvendar interesses ocultos pelo

A pesquisa garante que o jornalismo de precisão, acoplado ao

redator.

D

método científico derivado da análise do discurso, proponha-se
a quantificar variáveis.
E As técnicas tradicionais da pesquisa social não são adequadas
à pesquisa jornalística, uma vez que o repórter, diante do fato
jornalístico, obedece mais à intuição do que à reflexão,
precisando contar com técnicas diferentes.
Cargo 10: Técnico em Comunicação Social – Área 1: Jornalismo

C A edição cética é uma espécie de cocriação, porque possibilita
ao leitor e(ou) espectador avaliar a matéria antes de ela ser
publicada.
D Essa técnica foi elaborada para remover, sobretudo os erros
inconscientes de afirmação e narrativa.
E Para garantir a exatidão e a precisão das informações, a cada
edição cética acrescenta-se mais informação ao texto.
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QUESTÃO 51

QUESTÃO 54

Com relação à pauta na prática jornalística, assinale a opção
correta.
A Para respeitar o deadline, o repórter deve confiar nas
orientações da pauta e centrar sua apuração nas fontes
previamente identificadas e catalogadas, uma vez que outros
pontos de vista e comentários podem desviar o foco da matéria.
B Esgota todas as possibilidades acerca de um fato jornalístico,
ficando o repórter orientado sobre fontes, ângulos, ênfases e
opiniões, porque é montada mediante raciocínio dedutivo, o
que garante espaço para a formulação de novas hipóteses.
C Pode servir de guia investigativo; quando isso ocorre, não é
necessário que o repórter consulte tratamentos diferentes a
respeito do mesmo evento nem pesquise e relacione fatos
antecedentes.
D É impossível seguir um fio condutor para uma investigação
jornalística, portanto, não há como se estabelecer metas nem
direcionar o propósito da reportagem por meio da pauta.
E Em vez de funcionar como um mapeamento sobre o caso em
questão ou um planejamento investigativo, a pauta, por vezes,
se torna tão detalhista e extensa que se apresenta como uma
receita completa de como cada repórter deve conduzir a sua
reportagem.

Diagrama de Reportagem Hipermídia (Carole Rich, 1998)
som e(ou)
vídeo
página principal
título +
subtítulo +
índice

interação
com o leitor

informação
contextual
relatos
relacionados
declarações de
fontes e outros
atores

mapas +
infografia

fonte
principal

outras
fontes

Ramón Salaverría e Javier de Díaz Noci.
Manual de redacción ciberperiodístico, 2003.

A imagem acima descreve, em forma de diagrama, o processo de
reportagem hipermídia. Com relação às características desse tipo de
reportagem, assinale a opção correta.

QUESTÃO 52

A respeito das fontes jornalísticas e das informações que elas
repassam, assinale a opção correta.
A O pedido de algumas fontes para que determinadas
informações não sejam publicadas denomina-se off total. No
entanto, nos jornais, permite-se publicar esse tipo de
informação quando se caracteriza como furo jornalístico.
B Nos veículos de comunicação, em geral, há orientação explícita
para que o tipo de fonte off-the-record seja descartado.
C Quando uma fonte oficial não pode formalizar uma
informação, na maioria das vezes, ela delega a
responsabilidade para uma fonte autorizada. Essa nova fonte
geralmente substitui o porta-voz.
D O porta-voz está impedido de expressar de forma não oficial
posições da sua organização.
E As fontes mais confiáveis são as dotadas de autoridade
intelectual e ocupantes de cargos mais elevados.
QUESTÃO 53

O empresário Eduardo da Silva, 43 anos de idade, foi
encontrado morto no interior de um veículo que estava estacionado
em frente ao Fórum Municipal de Fernandópolis, no noroeste de
São Paulo. Como não foram encontrados vestígios de disparos, e
todos os documentos e pertences estavam com a vítima, a polícia
suspeita de que a morte tenha sido provocada por mal súbito.
O corpo foi removido para o IML local para autópsia e
identificação das possíveis causas da morte.
Nilson Lage e Mário Erbolato. Técnicas de codificação em jornalismo — Redação,
captação e edição no jornal diário. São Paulo: Ática, 2004 (com adaptações).

O texto em tela corresponde ao lide
A
B
C
D
E

contraste.
narrativo.
clássico.
relâmpago.
composto.
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A O modelo hipermídia evidencia a necessária separação entre os
sistemas de apuração, de publicação e de distribuição, em
função da sistemática da produção jornalística e,
principalmente, da instantaneidade ou atualização próprias do
jornalismo digital.
B O repórter hipermídia considera que o leitor procede à
navegação pelos conteúdos por meio das seguintes estratégias
de leitura: rastreamento, busca, exploração e divagação.
C O modelo se caracteriza por uma reportagem ao mesmo tempo
multilinear ou arbórea, pois a redação final deve-se estruturar
como pirâmide invertida hipertextual.
D Trata-se de um modelo linear de estruturação da informação,
que leva em consideração os hábitos tradicionais dos leitores.
E O repórter se configura como um arquiteto de informação que
se responsabiliza por elaborar um sistema de publicação que
contemple modelos estruturados de narratividade e priorize a
lógica da pirâmide invertida.
QUESTÃO 55

Com relação à edição jornalística, assinale a opção correta.
A A edição em telejornalismo concentra-se na seleção e
montagem de imagens em movimento.
B Consiste na finalização e transformação do material redigido
em produto de comunicação. Nessa etapa, a coordenação de
conteúdo e a hierarquização são dispensadas.
C A diagramação, disposição gráfica do conteúdo, é exclusiva da
edição de impressos.
D A edição confere sentido geral às informações coletadas nas
etapas anteriores, de tal forma que ela pode substituir as
demais etapas sem prejuízo para a construção da informação.
E No radiojornalismo, editar significa cortar e justapor trechos
sonoros a textos de locução.
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QUESTÃO 56

São características de uma reportagem
A a predominância da forma narrativa, a objetividade dos fatos
narrados, a humanização do relato e o texto de natureza
impressionista.
B a forma discursiva, a presença de um ou mais personagens
centrais e a ênfase em aspectos emocionais.
C a forma dissertativa, o texto objetivo, a análise em
profundidade e a recorrência a personagens.
D a lide circunstancial, o relato humanizado e o texto objetivo.
E a predominância da forma narrativa, o texto de natureza
expressionista e a objetividade dos fatos narrados.
QUESTÃO 57

A atuação de uma assessoria de imprensa caracteriza-se pela adoção
de procedimentos que são estratégicos para os resultados
almejados. As características da assessoria de imprensa incluem
A preocupação centrada na imagem corporativa e não no
conteúdo e na informação.
B definição de foco com ações concentradas, evitando a
diversidade de pautas.
C monitoração e avaliação do relacionamento com os jornalistas
e veículos, com a intenção de privilegiar aqueles veículos mais
influentes.
D o recurso a pautas não institucionais, que olhem também para
fora da organização.
E adoção de política de redução de perdas e danos na gestão de
crise, evitando divulgar notícias negativas.
QUESTÃO 58

Com relação aos produtos e serviços de uma assessoria de
comunicação, assinale a opção correta.
A O position paper deve ser acionado prioritariamente em temas
relevantes, polêmicos ou complexos.
B No apoio a eventos, o assessor de imprensa é responsável pelo
planejamento, pela organização e pela avaliação.
C A produção de artigos só deve ser conduzida quando o
assessorado tiver tempo e disposição para escrever o texto, não
se admitindo que o assessor atue como ghost-writer.
D A pauta exclusiva é um recurso oportuno porque, no meio
jornalístico, não há restrições à prática de se garantir
exclusividade a determinado jornalista ou veículo de
comunicação.
E O publieditorial, ou informe publicitário, por conter material
jornalístico, deve ser redigido e apresentado de forma
congruente e igual à linha editorial e gráfica do veículo de
comunicação em que está sendo publicado.
Cargo 10: Técnico em Comunicação Social – Área 1: Jornalismo

QUESTÃO 59

A respeito da comunicação interna nas organizações e ao uso de
veículos de difusão de informações, assinale a opção correta.
A O e-mail, por possibilitar a seleção e a catalogação de
mensagens, é o meio de comunicação mais eficaz atualmente,
porque resolveu o problema do excesso de informação.
B A comunicação direta entre chefes imediatos ou gerentes e os
empregados é a fonte de informação preferida destes.
C A intranet é o meio mais utilizado e propagado nas empresas,
porque, no ambiente de trabalho, elas garantem ampla
liberdade de expressão aos funcionários e pleno acesso destes
a esse meio.
D O jornal mural é o veículo mais difundido e empregado nas
empresas, devido à falta de acesso destas aos recursos digitais.
E A intranet possibilita que sejam usados em escala crescente
vídeos e videoconferências, porque o custo de produção é
baixo e a forma de divulgação é simplificada.
QUESTÃO 60

As organizações estão constantemente expostas ao risco da eclosão
de uma crise institucional com a mídia e com a opinião pública.
Com relação às crises e à sua gestão, assinale a opção correta.
A Por questão de segurança de informação, na gestão de crises,
admite-se o encobrimento de responsabilidades quando os
fatos já foram apurados.
B Gerenciar crise de comunicação é estruturar um plano de
contingência para situações especiais.
C O momento mais importante de uma crise é o presente, uma
vez que a mídia raramente acompanha os desdobramentos
subsequentes.
D Na gestão de crises não basta uma boa explicação; uma
resposta só deve ser dada se for convincente.
E O uso de nota paga é sempre eficaz, porque possibilita à
organização dizer o que precisa, sem que esta corra o risco de
ser mal interpretada.
QUESTÃO 61

Assinale a opção correta acerca de estratégia de comunicação em
ambientes organizacionais.
A O planejamento estratégico da ação comunicativa
organizacional deve possibilitar a tomada de posições a
respeito de questões críticas e motivar, associar e integrar os
diversos públicos.
B Uma estratégia de comunicação consiste em desenvolver
sistemas informacionais que possibilitem atingir pequenos
objetivos, que são mais fáceis de alcançar a curto prazo.
C O ponto de partida para se atingir uma boa estratégia é o
retorno do investimento por meio da instrumentalização da
comunicação organizacional.
D A geração de um modelo de planejamento estratégico de
comunicação organizacional prioriza a opção política do
gestor.
E A comunicação estratégica deve ser entendida como um
instrumento de controle das ações, mais do que a simples
coordenação de ações.
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QUESTÃO 62

QUESTÃO 63

lugar de interlocução

centro

interlocutor
contexto

periferia

sentidos sociais

Inesita S. de Araújo. Mercado simbólico: um modelo de comunicação para políticas
públicas. Interface Botucatu [online], 2004, v. 8, n.º 14, p. 165-178.

A imagem acima traduz um modelo reticular, multipolar,

Um dos papéis atribuídos à gestão da comunicação nas
organizações é o da gestão da reputação institucional. A respeito
desse tema, assinale a opção correta.
A Gestores de comunicação que se dedicam a planejar a imagem
de organizações concentram-se, sobretudo, em propagar
percepções.
B O discurso institucional possui todas as características que
possibilitam identificar e diferenciar uma empresa de outra,
uma vez que, só pelo seu discurso, pode-se conhecer a
organização.
C Reputações não se sustentam em circunstâncias abstratas,
porque são defendidas, expostas, destacadas, assim como
entram em declínio, em função de contextos sociais e
históricos.
D A imagem de uma marca ou de uma instituição resulta
diretamente do seu discurso institucional.
E A cultura corporativa influencia a organização, mas não afeta
a forma como essa organização é percebida por seus públicos
nem o modo como constrói sua identidade.

multidirecional, desenvolvido para compreensão da prática
QUESTÃO 64

comunicativa no campo das políticas públicas. Considerando a
necessidade de divulgação e de negociação das políticas junto aos
públicos, assinale a opção correta.

A O modelo reforça as noções de emissor e receptor, que
permanecem no circuito produtivo que caracteriza a prática
comunicativa, e que se materializam nos nós da rede.
B O circuito produtivo, mediado por uma permanente
negociação, pode ser operado por comunidades discursivas ou
por indivíduos, considerados no modelo como públicos-alvo de
ações de transferência de informação.
C Os fatores de mediação de ordem pessoal, grupal, coletiva ou
organizacional, material ou simbólica ocorrem em contextos
nos quais o controle do processo deve ficar a cargo da
organização pública.
D O conhecimento do contexto situacional que envolve os
interlocutores é uma garantia de sucesso das ações de
persuasão.
E O modelo apresentado, como instrumento de planejamento da
comunicação, pretende opor-se às forças centrípetas de
concentração de poder, na medida em que percebe os lugares
de interlocução móveis e negociáveis.
Cargo 10: Técnico em Comunicação Social – Área 1: Jornalismo

Com relação ao plano de comunicação organizacional, assinale a
opção correta.
A O plano de comunicação, por ser uma instância tática, não
precisa estar atrelado à estratégia organizacional.
B O plano de comunicação não se confunde com um plano de
ação, ou seja, um plano de execução.
C O plano de comunicação é um documento operacional cujo
propósito é mobilizar e sensibilizar a gestão.
D O plano de comunicação pode ser difundido, sem que isso
implique necessariamente riscos para a segurança da
informação institucional.
E O plano de comunicação deve levar em consideração as
expectativas expressas pelos gestores da organização, em uma
perspectiva consensual.
QUESTÃO 65

A respeito de características da fotografia, assinale a opção correta.
A A abertura do diafragma e a redução da distância do foco
aumentam a nitidez da imagem.
B A profundidade é um efeito produzido na fotografia pelo uso
da contraluz, que ilumina toda a área em torno do objeto
iluminado.
C A profundidade na fotografia é uma zona ilusória de sombra,
produzida pelo efeito da contraluz, e que destaca o fundo do
cenário.
D A profundidade de campo se estende para aquém do objeto em
foco na foto e diminui na razão direta da abertura do
diafragma.
E A profundidade de foco é uma faixa desfocada que varia com
o uso da luz e que ilumina mais o objeto do fundo da cena.
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QUESTÃO 66

Acerca da técnica de produção fotolegenda, um dos recursos da
narrativa jornalística, assinale a opção correta.
A Esse recurso é empregado quando o acontecimento não foi
presenciado por um repórter de texto.
B A fotolegenda é uma manchete conjugada com a fotografia ou
a qualquer ilustração ou publicação.
C Em uma fotolegenda, não se deve ultrapassar duas linhas de 70
caracteres, com espaços, para identificar os personagens
envolvidos na cena fotografada.
D Usualmente, uma fotolegenda é a combinação de texto com
fotografia, empregados de modo complementar com seus
conteúdos.
E Trata-se de um recurso de programação visual, mais utilizado
para complementar os espaços que não foram preenchidos por
matérias informativas.
QUESTÃO 67

Quanto a características do fotojornalismo, assinale a opção correta.
A Nas matérias, as imagens fotográficas são mais importantes
que as demais formas de expressão jornalística e, por isso,
devem sempre ser destacadas.
B A imagem tem papel preponderante no registro dos
acontecimentos e, por isso, tem mais importância documental
que o texto.
C No processo de edição, se as palavras silenciam acerca do que
não interessa informar, as imagens podem ser igualmente cegas
em relação a certos fatos.
D Se uma imagem vale mais que mil palavras, não é necessário,
na edição jornalística, identificar textualmente a cena mostrada
pela fotografia.
E As fotos podem mostrar apenas certos ângulos da cena, mas o
leitor/observador sempre percebe o enquadramento.
QUESTÃO 68

A respeito da recuperação de fotos a partir de bancos de dados de
imagens e filmes, assinale a opção correta.

QUESTÃO 69

Assinale a opção correta com relação ao uso de fotografias no
jornalismo impresso.
A Somente a publicação de uma sequência de imagens é capaz de
completar a narrativa de um acontecimento.
B O olhar do repórter fotográfico é sempre isento na apreensão
de imagens.
C A principal função do uso de imagens é estética.
D O retoque, ou adulteração de conteúdo de uma imagem, é uma
prática aceitável para corroborar a linha editorial da
publicação.
E A imagem estática, tomada individualmente, recorta valores
empíricos do autor que permitem ao leitor/observador
depreender significados complementares.
QUESTÃO 70

Acerca dos critérios de seleção de fotografias na edição jornalística,
assinale a opção correta.
A As fotos podem receber cortes em qualquer área da cena
fotografada, sem perda de sentido.
B As fotos em uma edição jornalística devem contar histórias.
C Em cada página de um jornal, é obrigatório usar pelo menos
duas fotos.
D Para mostrar detalhes da cena, recomenda-se o uso de fotos de
plano longo.
E A foto a ser editada é escolhida pelo repórter de texto.
QUESTÃO 71

Quanto ao uso e armazenamento da imagem, assinale a opção
correta.
A A fotografia é o fato representado de maneira efêmera, a
memória somente é preservada em alguns fotogramas.

A As imagens de arquivo, ou obtidas em bancos, contextualizam,
simbolicamente, o tempo histórico.
B As imagens fotográficas do mundo são produzidas e
distribuídas por agências de notícias e podem ser usadas
livremente para fins de publicação de informação de serviço.
C O editor pode utilizar bancos de imagens para selecionar fotos
e ilustrar notícias; nesse caso, não é preciso citar a fonte,
bastando inserir a legenda sobre o assunto retratado.
D Com o uso das câmeras digitais, normalmente as fotos não
utilizadas são arquivadas pelo centro de documentação das
redações, o que representa um trabalho precioso de
preservação da memória.
E As tecnologias atuais permitem transformar o fotograma de
uma cena filmada em fotografia para publicação.
Cargo 10: Técnico em Comunicação Social – Área 1: Jornalismo

B A imagem fotográfica é indiciária, permitindo a descoberta de
pistas sobre os acontecimentos que não foram vivenciados ou
experimentados diretamente pelo leitor/observador.
C O conjunto de informações escritas e visuais não permite datar
nem localizar geograficamente as micro-histórias.
D As imagens fotográficas podem ser armazenadas em bancos de
dados digitais, única forma de recuperação das informações
visuais.
E Durante a gravação da imagem, o fotorrepórter não faz
conexão com o fato real, apenas coleta as imagens, que terão
uso estético nas páginas de jornais, revistas ou publicações
virtuais.
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QUESTÃO 72

Quanto à produção e edição jornalística da fotografia, assinale a
opção correta.

QUESTÃO 74

Erich Salomon foi o pioneiro na comercialização de
fotografias no mundo, inicialmente como free-lancer e, a partir de
1930, fundando a primeira agência de fotojornalismo. Ele foi um

A No processo de edição, o texto e a imagem não podem
interferir um no outro.
B Na foto jornalística, a cena viva se acomoda a um contexto,
que é definido na redação e seguido à risca pelo fotógrafo.
C No processo de edição, o texto pode perder a importância na

dos primeiros fotógrafos a revelar ao público bastidores da política
e seus personagens e também da vida privada das celebridades. Os
métodos que usava — entrada em locais proibidos, perseguição, uso
de equipamentos escondidos — fizeram dele um precursor dos
paparazzi. Salomon assegurou a constituição de direitos sobre as
imagens.

página se não for acompanhado por uma fotografia.
D Uma matéria frágil pode ter destaque na página, se a foto que
a acompanha receber tratamento adequado nos elementos que

Tendo as informações acima como referência inicial, assinale a
opção correta.

interessem ao leitor.
E Para produzir sentido, a imagem publicada depende do
repertório de quem fotografa.
QUESTÃO 73

O caráter comercial da fotografia foi conquistado na década de 40
do século XIX, com as ilustrações fotográficas. Nesse período,
também foram utilizadas como material jornalístico, como na
assinatura do tratado de paz entre China e França, em 1843, e no
conflito entre norte-americanos e mexicanos, em 1846, cobertos
com o daguerreótipo. A esse respeito, é correto afirmar que a

A O fotojornalismo tem como um dos princípios fazer que a
atividade política seja levada a sério.
B A cultura das celebridades não existiria se não fossem os
fotógrafos paparazzi.
C As iniciativas de Erich Salomon forneceram meios para a
valorização do discurso imagético dentro do jornalismo.
D O surgimento das agências especializadas em fotojornalismo
teve como consequência o desemprego de profissionais de
imagens, em todos os locais em que eles atuavam.
E Uma vez que os fotojornalistas registram realidades
constituídas por outras pessoas, eles não podem usufruir do

apropriação da fotografia pelo jornalismo

A ocorreu rapidamente, porque o manejo dos equipamentos
era fácil.
B foi possível, principalmente, devido à função testemunhal dos
registros imagéticos.
C constituiu mudança paradigmática imediata na narrativa
jornalística, fazendo que os textos jornalísticos passassem a
servir de suporte descritivo da imagem.
D foi uma necessidade, porque, no período citado, os jornais
impressos estavam em crise de credibilidade, em especial
no Brasil.
E retardou a profissionalização dos jornalistas, porque qualquer
um era capaz de fotografar.
Cargo 10: Técnico em Comunicação Social – Área 1: Jornalismo

direito autoral.
QUESTÃO 75

Acerca da relação entre foto e texto, assinale a opção correta.
A A imagem domina e é mais informativa, por isso, não tem
importância para o tema do texto.
B Quando a imagem é superior ao texto, ela é redundante e
apenas complementa o texto.
C Quando é inferior ao texto, a imagem domina e tem função
informativa.
D Quando a imagem e o texto têm a mesma importância, os
elementos ficam integrados e se complementam.
E Repórter e fotógrafo competem para definir o que terá
destaque na edição.
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UnB/CESPE – DPU/ADM
QUESTÃO 76

QUESTÃO 78

Acerca da estrutura de composição da fotografia, assinale a opção
correta.

A Na estrutura extra quadro, o fotografado olha para um
elemento da foto, o que permite ao leitor/observador da
imagem buscar paradigmas para conceituar o acontecimento.
B Na estrutura extraquadro, o fotografado olha para um elemento
fora da foto, e o que ele olha pode ser compreendido pelo
leitor/observador da página.
C O assujeitamento do fotografado em uma cena é marcado por
uma situação dramática, em que o personagem fotografado

Com relação a edição de imagens e autoria, assinale a opção
correta.
A O veículo que publica assinatura de imagem como divulgação
ou cortesia é passível de processo.
B Textos e imagens publicados em house organs de assessoria
não precisam receber crédito nem constar de expediente.
C Textos e imagens enviados aos jornais por assessorias
prescindem de identificação, sendo suficiente assinar
divulgação ou cortesia.
D As redações não precisam dar crédito à autoria de imagens
produzidas por assessorias de imprensa.
E As redações não precisam dar crédito à autoria de imagens
produzidas por assessorias de celebridades.
QUESTÃO 79

encara a câmera.
D A perspectiva, no fotojornalismo, é a certeza da terceira
dimensão da imagem.
E A cena fotografada pode ser complementada pela sutura, que
é a estrutura que exclui o fotógrafo da ação.

Acerca do processo evolutivo de produção de imagens, assinale a
opção correta.
A A pintura é sempre a representação imagética, construção fiel,
da cena retratada.
B A pintura é um processo artesanal de criação da imagem e
depende do autor/criador.

QUESTÃO 77

O advento da fotografia no século XIX consolidou a
presunção de que ela é o decalque, a reprodução fiel da imagem do
mundo, uma prova incontestável da existência.
L.C. Pereira Jr. Guia para a edição jornalística. Editora Vozes, p. 121.

Acerca do assunto tratado no fragmento de texto acima, assinale a
opção correta.

A O advento da fotografia no final do século XIX consolidou,
naquele período, a ideia de que a imagem poderia reinventar as
concepções de mundo.
B A máquina capta imagens por meios mecânicos e, portanto,
elas são neutras.
C Durante o século XX, a produção e compreensão da fotografia
não foram afetadas pelo uso de produtos químicos, de lentes e
de filtros.
D No início do século XXI, os software de imagem tornaram a
fotomontagem acessível a qualquer fotógrafo.
E A fotomontagem só se tornou possível com o advento da
digitalização e criação de software específicos para esse fim.
Cargo 10: Técnico em Comunicação Social – Área 1: Jornalismo

C A fotografia analógica é um processo automático de criação da
imagem e independe do criador.
D A fotografia digital, fruto de um processo matemático de
geração da imagem, tem no pixel sua unidade máxima.
E O uso da química na fotografia analógica oferece maior
isenção na produção da imagem.
QUESTÃO 80

A respeito das tecnologias digitais para produção e edição de
imagens, assinale a opção correta.
A Um software editor de fotos é utilizado para editar textos,
gráficos e imagens, além de permitir a aplicação de efeitos,
fazer ajustes e correção de imagens.
B O Gimp (GNU image manipulation program) é um programa
de código proprietário voltado para criação e edição de
imagens.
C Fotos no formato RGB são convenientes para publicação
impressa e, no formato CMYK, para publicação em mídia
digital.
D As tecnologias digitais trouxeram a possibilidade de editar
fotos obtidas em espaços online e de troca de imagens. As
fotos são pagas por meio do escambo.
E Com o advento das tecnologias digitais, as pessoas podem
armazenar fotos apenas em CDs e pen-drives para fins de
edição.
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