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ESPECIALIDADE

31) Leia o trecho abaixo e, em seguida,assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

Atualmente, a internet vem ocupando cada dia mais espaço como um importante canal de comunicação em
periodos de crise, devido a fatores como a instantaneidade e a globalização das informações,além da alta
capacidade de interatividade. No entanto, no final do século XX, o(a) era a mais devastadora
mídia para periodos de crise.

a) rádio

b) revista

c) televisão

d) jornal impresso

32) Ao defender que a assessoria de imprensa é uma função restrita ao profissional de jornalismo, a Federação

Nacional dos Jornalistas Profissionais - FENAJ baseia-se legalmente

a) na Lei n° 4.680, de 18 de junho de 1965, e no Decreto n° 57.690, de 1° de fevereiro de 1966, que regulamentam
as relações em torno da publicidade de fatos no país.

b) no capítulo V da Constituição Federal do Brasil de 1988, que regulamenta a comunicação no território nacional,
atribuindo funções especificas aos profissionais da área.

c) nas atribuições privativas dos jornalistas, estabelecidas no Decreto n° 83.284, de 13 de março de 1979, que
regulamenta o exercício da profissão de jornalista no Brasil.

d) no Código de Ética dos jornalistas brasileiros, o qual determina que as atividades de assessoria de imprensa são
restritas a esses profissionais por tratar da redação de textos.
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33) No estudo da comunicação,duas escolas tiveram significativas participações históricas em suas teorias: Chicago e
Frankfurt. Sobre esses pressupostos não é correto afirmar que

a) imigração e integração na sociedade norte-americana foram temas elencados pelos pesquisadores de Chicago.

b) teóricos de Chicago vislumbram a mobilidade da cidade com seus diversos signos como "laboratório" para estudos.

c) Frankfurt nasceu sob influência marxista, com estudos iniciais voltados ao capitalismo e aos movimentos operários.

d) enquanto nos EUA a Escola de Chicago se preocupava com as relações sociais, os 'frankfurtianos', na Europa,
apresentavam o conceito de Indústria Cultural.

34) "Nesta quarta-feira (08/08), após a aprovação da PEC 33/09 no Senado, a Comitiva de Jornalistas, organizada

pela FENAJ e pelos sindicatos da categoria, manteve contatos com lideranças da Frente Parlamentar em Defesa
do Diploma e com o presidente da Câmara, Marco Maia, buscando acelerar a apreciação da proposta em
conjunto com a PEC 386/09, de autoria do deputado Paulo Pimenta (PT - RS). O movimento busca a aprovação
definitiva da matéria até o final de 2012.'' (Disponívelem: www.fenaj.org.br-11/08/2012-14h43.)

De acordo com o contexto vivenciado pelo jornalismo brasileiro no que tange à legislação,é correto afirmar que

a) com o fim da obrigatoriedade do diploma,o curso de jornalismo deixou de ser considerado um curso superior pelo

Ministério da Educação.

b) a Proposta de Emenda Constitucional 33/09 propõe o restabelecimento da exigência do diploma para o exercício
da profissão de jornalista.

c) hoje, no Brasil, desde que se tenha um curso superior, não é necessário ser formado em jornalismo para atuar
em veículos de comunicação.

d) a exigência de diploma de jornalista para o exercício da profissão foi uma decisão do ministro Gilmar Mendes do
Supremo Tribunal de Justiça.

35) O trabalho de um jornalista, seja na redação ou em assessorias de comunicação,exige muito cuidado com as
informações e o tratamento destas,já que se refere a um importante instrumento social, o qual abrange o cotidiano
de todas as pessoas envolvidas no universo atingido pelos acontecimentos reportados. Na prática diária desta
profissão,com base no Código de Ética, é possível afirmar que

I. ao realizar uma reportagem sobre o aborto,o repórter pode não entrevistar um defensor desta prática,com base
no Artigo 13 do Código de Ética, que lhe concede o direito de recusar a realizar tarefas "que agridam as suas
convicções.

II. trabalhando na assessoria de comunicação de uma organização,o jornalista que acumular funções deve ser
remunerado pelas duas e, em caso de estar na coordenação,não poderá obrigar um colega a esta prática sem a
dupla remuneração.

Ill. ao realizar uma reportagem investigativa, o jornalista se depara com uma fonte que possui informações de
grande significação e repercussão e não quer ser exposta. Neste caso, é dever do jornalista preservar a
identidade do autor dessas informações.

IV. com base em seu Código de Ética, o jornalista acusado por uma das fontes de que a informação não procede,
não pode ser considerado responsável por este fato, visto que o texto sofreu alterações por parte do editor.
Portanto, o editor passa a ser o responsável.

São práticas eticamente corretas aos profissionais de jornalismo somente

a)lell.

b) I e Ill.

c) Il e IV.

d) lil e IV.

36) Leia o trecho abaixo e, em seguida,assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

As modificações no Código de Ética do jornalista brasileiro somente serão possíveis no(a)
de jornalistas, através de propostas apresentadas por, no minimo, dez lornalistas.

a) Conselho de Ética / membros

b) Federação Nacional / profissionais

c) Associação Brasileira / membros-associados

d) Congresso Nacional / delegações de sindicatos de
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37) Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo sobre a redação de releases. A seguir, assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta.

Ao redigir um release,deve(m)-se utilizar nos títulos

( ) verbos inseridos na primeira linha, na voz ativa.

( ) ordem direta com sujeito, verbo e complemento.

( ) tempo na condicional (futuro do pretérito), sem verbo.

( ) abreviaturas e ponto final de interrogação ou exclamação.

a)F-F-V-V

b)F-V-F-V

c)V-F-V-F

d)V-V-F-F

38) Relacione a coluna da direita com a da esquerda e, em seguida,assinale a alternativa que apresenta a sequência

Correta. (Alguns números poderão ser utilizados mais de uma vez.)

(1) Plano ( ) é uma proposição de ideias ordenadas.

(2) Programa ( ) reúne os objetivos gerais a serem alcançados.

(3) Projeto ( ) está voltado a detalhes econômicos e técnicos.

( ) apresenta o resultado final na tomada de decisões.

( ) possui pressupostos básicos para tomada de decisões.

a)3-1-2-3-2

b)1-3-1-2-3

c)1-2-3-2-2

d)3-1-3-2-1

39) Numa entrevista coletiva,as equipes de rádio e televisão solicitam ao assessor de imprensa prioridade para gravar.
As equipes de veiculos impressos protestam quanto à solicitação. O que o assessor de imprensa deverá fazer?

a) Aceitar a solicitação,já que a televisão é o veículo mais importante e deve ter prioridade.

b) Aceitar a solicitação,já que os veículos impressos necessitam de mais tempo e detalhes.

c) Não aceitar a solicitação,realizando a coletiva da forma planejada, com igualdade para todos.

d) Não aceitar a solicitação,mas antecipar a coletiva e enxugar o tema para que termine rápido.

40) Leia o trecho abaixo e, em seguida,assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

A teoria foi desenvolvida pelo psicólogo Kurt Lewin como objeto de estudo das
disfunções alimentares, relacionadas aos hábitos, tendo sido aplicada ao jornalismo pela primeira vez por

na década de 1950.

a) gnóstica / Noelle-Neuman

b) agenda setting / Walter Lippman

c) gatekeeper / David Manning White

d) espiral do silêncio / Paul Lazarsfeld

41) A entrevista é um dos principais instrumentos de trabalho dos profissionais de jornalismo, principalmente aqueles
que se encontram nas redações dos veículos de comunicação. Em rádio, por exemplo,os repórteres utilizam muito
o telefone para a realização de entrevistas. Sobre a entrevista no rádio, analise as afirmativas abaixo.

I. Por telefone,entrevistas rituais têm bons resultados.

II. Entrevistas dialogais por telefone são recomendáveis.

Ill. Não funcionam bem pelo telefone as entrevistas temáticas.

IV. Entrevistas em profundidade não devem ser realizadas por telefone.

Estão incorretas apenas as afirmativas

a)lell.

b)lelV.

c) Il e Ill.

d) lil e IV.
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42) Na redação de textos para os veiculos eletrônicos (rádio e televisão), o profissional de comunicação deve considerar
que

a) a descrição é fundamental para reportagens de TV e rádio.

b) o horário deve ser expresso em linguagem coloquial em ambos os veículos.

c) na TV e no rádio, a repetição de palavras,ideias ou nomes deve ser evitada.

d) os números não devem vir escritos por extenso a fim de agilizar o entendimento nessas mídias.

43) Um webjornalista pode redigir um texto nas extensões

a) ".zip", ".arc" e ".exe".

b) ".au'', ".wav" e ".ram".

c) ".avi'', ".mpg" e ".mov'.

d) ".doc", ".asc" e ".wpd".

44) A fonte independente no jornalismo é aquela que

a) não está autorizada a tratar do tema.

b) não apresenta vínculo direto com o fato.

c) é considerada a mais tendenciosa de todas.

d) apresenta perspectiva inexata do acontecimento.

45) Leia o trecho abaixo e, em seguida,assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

Na mesma década de sua criação,a world wide web se tornou um espaço explorado pelos veículos de comunicação
brasileiros que seguiram o exemplo pioneiro do grupo que, em 1995, inseriu o(a)

na rede mundial. No mesmo ano, foi o primeiro veiculo de
comunicação brasileiro a realizar uma cobertura completa no espaço virtual.

a) Abril / Revista Veja / TV Globo

b) Folha / Folha on-line / O Globo

c) Globo / G1 / Folha de São Paulo

d) Estado / Agência Estado / Jornal do Brasil

46) Leia o texto abaixo.

Será que ninquém se toca?

Estamos vivendo um momento histórico delicadíssimo. As conquistas da redemocratização estão ameaçadas pelo
projeto petista de poder. A agenda óbvia para melhorar o Brasil é um consenso entre grandes cientistas sociais. Vários
prêmios Nobel concordam com nossos pontos essenciais de reforma política e administrativa, que fariam o País
decolar. Mas, os despreparados sindicalistas e ex-comunas ignorantes têm um programa que nos levará a um

retrocesso politico trágico. Em pouco tempo, podemos ter a volta da inflação,caos político,ruptura institucional - tudo
na contramão das necessidades de modernização do País. Eles prometem medidas que nos jogarão de volta aos anos
50 ou para trás, pelo viés burro de um 'socialismo' degradado num populismo estatizante: o lulismo. Enquanto isso, os
cidadãos que comeram e estudaram, intelectuais e artistas cultos, os que bebem nos bares e leem jornal ficam quietos.

O Brasil está sendo empurrado para o buraco e ninguém se toca?
O que vai acontecer com esse populismo-voluntarista-estatizante é óbvio, previsivel,é 'be-a-bá' em ciência política.

'Sempre foi assim...' - se consolam.
Mas, não. 'Nunca antes', um partido montou um esquema secreto de 'desapropriação' do Estado, para fundar um

'outro Estado'. O ladrão tradicional roubava em causa própria e se escondia pelos cantos. Os ladrões desse governo

roubam de testa erguida,como em uma 'ação revolucionária'. Fingem-se de democratas para apodrecer a democracia
por dentro (...) (Jabor, Arnaldo. O estado de São Paulo. - 17/10/2006 - Adaptado.)

O trecho do texto acima é uma forma de exposição que possui como caracteristica

a) ultrapassar o fato com o enfoque pessoal de seu autor.

b) enfocar objetivamente os fatos, desdobrados e descritos.

c) apresentar uma análise superficial de uma nota jornalística.

d) analisar um fato a partir do ponto de vista da empresa jornalistica.
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47) Leia o trecho abaixo e, em seguida,assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

Entre os elementos essenciais da narração está a que, na narração jornalistica, é predominante
por tratar dos principais que constituem um fato a ser narrado.

a) localização / temas

b) frequência / gêneros

c) situação / elementos

d) intensidade / contextos

48) Quando o autor se coloca distante do objeto e se aprofunda nos sentimentos envolvidos,ao mesmo tempo em que

apresenta uma ação externa,ocorre uma onisciência

a) imediata.

b) neutra plena.

c) neutra externa.

d) externa interpretativa.

49) A assessoria de comunicação exige do profissional da área domínio completo das técnicas jornalisticas de redação
para que possa, por meio dos instrumentos corretos, conquistar espaços para seus clientes nos veiculos de
comunicação. Ao produzir um suelto,o profissional estará

a) convocando a imprensa a debater determinado tema e indicando fontes seguras e adequadas para discuti-las na
midia.

b) enviando para imprensa uma nota com comentários e opiniões, em tom de ironia, parágrafos curtos e frases
breves.

c) direcionando informações sigilosas para profissionais específicos que garantirão o sigilo do nome da fonte e sua
origem.

d) redigindo um artigo encomendado por um veículo específico sobre um tema em destaque que será assinado por

seu cliente.

50) Segundo Abraham Moles, o meio moderno estimula a fragmentação na montagem das informações,de forma que

existe uma oposição entre o tradicional pensamento coerente, direto, sem rodeio e o moderno pensamento
segregado,dividido em partes distintas. Trata-se do modelo

a) lógico.

b) alinear.

c) mosaico.

d) antimodelo.

51) Sobre a tipificação de matérias da socióloga Gaye Tuchman,principal estudiosa do newsmaking, relacione a coluna
da direita com a da esquerda. Em seguida,assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

(1) Leves ( ) factuais e perecíveis.

(2) Súbitas ( ) inesperadas, sem previsão.

(3) Em desenvolvimento ( ) acontecimentos agendados.

(4) Em sequência ( ) permanecem sempre atuais.

(5) Duras ( ) em desdobramento dos fatos.

a)3-4-5-1-2

b)4-3-1-2-5

c)5-2-4-1-3

d)5-1-2-4-3

52) Esta teoria defende a isenção do trabalho jornalístico, apresentando um relato verdadeiro,objetivo e imparcial dos
fatos, sem nenhum tipo de interferência. Trata-se da teoria

a) do espelho.

b) gatekeeper.

c) organizacional.

d) do agendamento.
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53) Nos estudos de Noelle Neumann para a agenda setting, as características básicas que compõem a ação dos
veiculos de comunicação sobre a realidade social, formadora cultural,são

a) acumulação,consonância e onipresença.

b) ação pessoal,ação social, ação ideológica e ação cultural.

c) aspirações de ascensão no trabalho e ausência de fidelidade conjunto.

d) natureza capitalista, dependência às fontes oficiais e ideologia anticomunista.

54) Com base na Federação Nacional dos Jornalistas Profissionais - FENAJ, quando a assessoria de imprensa tem por

prática agrupar resumos das notícias mais significativas para a organização,que tenham sido publicadas em jornais
ou revistas, inserindo transcrições de trechos de maior importância, realiza-se uma taxação denominada

a) análise.

b) súmula.

c) sinopse.

d) tempo real.

55) Uma postura recomendada ao assessor de imprensa no exercício de suas atividades é

a) assumir o papel de "lobista" junto aos colegas de profissão nas redações.

b) solicitar uma leitura antecipada à redação do texto a ser publicado pela mídia.

c) trabalhar por salário mensal ou por "Jobs" com contrato, definindo períodos e tarefas.

d) tratar com igualdade os espaços editoriais e publicitários de um veiculo de comunicação.

56) Os fluxos de comunicação,quando utilizados em excesso,perdem a eficácia, podendo gerar efeitos negativos no
que diz respeito à imagem de uma organização,sendo mais comum ser registrado o efeito de entupimento dos
fluxos em decorrência de comunicações

a) laterais.

b) diagonais.

c) ascendentes.

d) descendentes.

57) O pesquisador Talcott Parsons afirmou que "os seres humanos aparecem como 'drogados culturais' impelidos a agir

segundo o estímulo de valores culturais interiorizados que comandam a sua atividade", ao retratar a teoria que

salientava a ação social denominada

a) critica.

b) culturológica.

c) agenda setting.

d) estrutural-funcionalista.

58) Apesar das criticas, o release ainda continua sendo um dos instrumentos de comunicação mais produzidos pela

assessoria de imprensa. Sobre sua tipologia, é correto afirmar que

a) a nota oficial é um tipo de release com linguagem jornalística, portanto, não pode ser publicado de forma paga.

b) o release cobertura é o tipo ideal para ser enviado aos veiculos de comunicação,realizando o convite para

coletivas de imprensa.

c) produzido por encomenda,o release especial tem formato semelhante à grande reportagem e deve ser enviado
com a expressão "especial para".

d) um release artigo deve ser redigido pelo assessorado, conhecedor profundo do tema e assinante do material que

se destinará aos veículos especializados.

59) Os quatro níveis de comunicação podem ser responsáveis por problemas de relacionamento com as fontes, como o
nível coletivo,em que

a) ocorre uma bifurcação entre comunicação gerencial e administrativa, trazendo à tona diversas distorções de
informações.

b) monotonia ou repetição de encontros e debates sem conclusões ou decisões definidas abalam as relações

comunicativas.

c) as habilidades fundamentais das fontes são negligenciadas, gerando uma dificuldade de entendimento vocabular
das informações.

d) os elementos inibidores pessoais de um profissional, como timidez, insegurança,dentre outros, podem prejudicar
o ato de comunicação.
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60) Para aplicar o Código de Ética do jornalista brasileiro foi criada a Comissão Nacional de Ética, que tem a
incumbência de

a) encaminhar diretamente ao Ministério Público os casos de violação do Código de Ética para serem julgados por

crime trabalhista.

b) implementar ações relativas às questões de abrangência nacional que infrinjam a ética dos profissionais de
jornalismo no Brasil.

c) julgar em todas as instâncias recursos contrários a decisões de responsabilidade das comissões de ética dos
sindicatos regionais.

d) julgar todas as denúncias de transgressões ao Código de Ética punindo com suspensão,multa ou até mesmo,

cassação do diploma.
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INSTRUÇÕES PARA REDAÇÃO

• A Prova de Redação valerá grau 10,0000 (dez) e consistirá na elaboração de texto dissertativo, em prosa.

• Deverá conter no minimo 70 (setenta) palavras,em letra legivel,a respeito do tema fornecido.
• Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da redação, devendo o candidato limitar-se ao

impresso padrão recebido,que possui 30 (trinta) linhas.

• Consideram-se palavras todas aquelas pertencentes às classes gramaticais da Língua Portuguesa.

• Será atribuido o grau 0 (zero) à redação
- fora da tipologia textual ou tema proposto;
- que não estiver em prosa;
- com número inferior a 70 (setenta) palavras;
- com marcas que permitam a identificação do autor;
- escrita de forma ilegível ou cuja caligrafia impeça a compreensão do sentido global do texto;
- escrita em outro idioma, que não seja o português;
- escrita a lápis (total ou parcialmente) ou com caneta que não seja de tinta preta ou azul; e
- cujos descontos (por erros) somem valores superiores ao grau 10,0000 (dez).

TEMA DA REDAÇÃO

Textos de referência
Os dois lados do bronze

O Brasil conquistou ontem dois bronzes nos Jogos Olimpicos,mas com significados bem diferentes. Cesar Cielo, que

tentava o bi olimpico,chorou ao ficar em terceiro lugar nos 50 m livre. Já Rafael Silva, o Baby, era só alegria no judô.
(O Globo, 04/08/2012.)

Revista Veja - O Senhor se sente um símbolo?
Lars Grael - Sei que tenho uma responsabilidade. Busco também contribuir para a sociedade como exemplo de
superação. O limite pode estar muito além daquilo que você mesmo se impõe.
* Lars Grael sofreu um acidente grave em 1998, durante uma competição,e perdeu uma das pernas.
Trecho de entrevista publicada na revista Veja. São Paulo, Abril, 9 fev. 2005.

(Disponívelem: http://panoramaesportivopf.wordpress.com)

A busca pelo sucesso através da superação é um caminho trilhado pelo ser humano em todos os setores de sua
vida. Por vezes, a frustração atua como um dos elementos neste processo de perseguição constante do objetivo
definido. Cabe ao indivíduo visualizá-la como obstáculo a ser vencido ou um ponto final em sua trajetória.

Com base nos textos motivadores, produza um texto dissertativo-argumentativo sobre a busca pelo

sucesso profissional e/ou pessoal considerando-se os obstáculos e limites a serem superados de forma
consciente, respeitando-se as diferenças individuais.
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