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03. Em – ... a espécie já ‘nasceu’ em risco de extinção. – a expressão em destaque significa que

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA
(A) é um vegetal que está ameaçado por causa da poluição.
Leia o texto para responder às questões de números 01 a 06.
(B) há dificuldades para se classificar esse vegetal.
Nova espécie de planta no Rio
(C) não há muita quantidade da espécie.

Não é a Amazônia – são apenas 3 hectares (1 hectare [ha] equivale a 10 mil m2) cravados no meio da cidade do Rio de Janeiro,
atrás do Palácio da Guanabara, em Laranjeiras. Mas ainda assim
esse pequeno resquício de Mata Atlântica guarda surpresas, como
a Calathea reginae, uma nova espécie de planta que acaba de ser
descrita por um pesquisador do Jardim Botânico do Rio de Janeiro
(JBRJ). Pertencente à família Marantacea, a C. reginae já havia
sido coletada em 1971, atrás do Colégio Santo Inácio, mas a sua
descrição e classificação só foram possíveis com a nova descoberta.
“Para dar um nome científico a uma nova espécie, não basta apenas
ter um exemplar da planta, precisamos de amostras da flor, do fruto,
etc.”, conta o botânico João Marcelo Alvarenga Braga, do JBRJ.
Para ele, a grande importância do achado é a de mostrar que,
mesmo em lugares muito desenvolvidos e afetados pelo homem,
ainda é possível encontrar organismos desconhecidos. “Se é assim
no Rio, imagine na Amazônia”, ressalta Braga. Mas nem tudo são
flores para o novo vegetal carioca – a espécie já ‘nasceu’ em risco de
extinção. Segundo o botânico, a C. reginae é uma planta endêmica
local, ou seja, só existe naquele fragmento de mata. “Há somente
um pouco mais de 20 indivíduos dessa espécie”, revela Braga.
Ele espera que o achado mostre a importância de se preservarem os resquícios de mata ainda existentes na cidade. “Começamos
um projeto nesse sentido, pois propor salvar uma espécie sem
garantir a preservação do seu habitat é o mesmo que deixá-la se
extinguir”, conclui o botânico.

(D) o seu habitat não permite que os pesquisadores tenham
mais dados sobre a planta.
(E) a ausência de informações sobre seus frutos dificulta uma
classificação científica.

04. Em – ... a C. reginae é uma planta endêmica local,... – a
expressão destacada, endêmica, significa
(A) nativa.
(B) distinta.
(C) desconhecida.
(D) similar.
(E) comestível.

05. Segundo o botânico João Marcelo Alvarenga Braga,

(Revista Ciência Hoje, junho de 2008. Adaptado)

(A) as pesquisas acerca da descoberta de uma planta da
família Marantacea ainda não foram concluídas.

01. De acordo com a leitura do texto, pode-se afirmar que
(A) em algumas cidades, como no Rio de Janeiro, são encontradas espécies exóticas de plantas típicas da região
amazônica.

(B) há muita dificuldade para encontrar espécimes da
C. reginae na Amazônia.

(B) a presença de espécies endêmicas põe em risco a preservação de trechos da Mata Atlântica.

(C) é necessário conservar áreas verdes, mesmo que estejam
no meio das cidades.

(C) os botânicos estão preocupados com a proliferação de
um novo vegetal carioca, cujas características ainda são
desconhecidas.

(D) a preservação das matas deve ser de responsabilidade do
Jardim Botânico.

(D) o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, desde 1971, pesquisa todos os locais em que há a presença da Calathea
reginae.

(E) há muitos organismos vegetais desconhecidos próximos
ao Palácio da Guanabara.

(E) a preservação da Mata Atlântica, mesmo em locais
urbanos, faz-se necessária para evitar a extinção das
espécies.

06. No trecho – Para ele, a grande importância do achado é a
de mostrar que, mesmo em lugares muito desenvolvidos e
afetados pelo homem... – a expressão em destaque estabelece
relação de

02. A Calathea reginae
(A) é uma espécie vegetal muito peculiar de áreas próximas
a centros urbanos.

(A) adversidade.

(B) já era conhecida dos botânicos.

(B) explicação.

(C) é uma planta que está em extinção desde 1971.
(C) conclusão.

(D) faz parte de um projeto do Jardim Botânico do Rio de
Janeiro.

(D) concessão.

(E) só pôde ser conhecida quando houve a devastação de
trechos da Mata Atlântica.

(E) causa.
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

07. Assinale a alternativa correta quanto ao uso/colocação de
pronomes, de acordo com a norma culta.

11. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, de acordo com o art. 37, caput da Constituição
Federal, obedecerá aos seguintes princípios:

(A) Se espera que a nova espécie de planta seja mais pesquisada pelos botânicos.
(B) – Entre eu e o Jardim Botânico há uma parceria para
elaborar um projeto de preservação da Mata Atlântica
– disse o botânico.
(C) – Para mim continuar a pesquisa com a C. reginae, será
necessário observar a espécie em outros ambientes.

(A) eficiência, impessoalidade, legalidade, moralidade e
publicidade.

(D) Quanto às novas espécies de plantas descobertas na cidade
do Rio de Janeiro, os pesquisadores que preocupam-se
com seu estudo estão desanimados.

(B) eficiência, impessoalidade, legalidade, moralidade e
sigilo profissional.

(E) Não se pode salvar a espécie se não houver preservação
do seu habitat.

(C) eficiência, legalidade, moralidade, pessoalidade e publicidade.

08. Leia as frases.

(D) eficiência, legalidade, moralidade, pessoalidade e sigilo
profissional.

I. As pesquisas ainda estão meio atrasadas.
II. Fazem muitos anos que foi coletada uma amostra dessa
nova planta.
III. Pode haver muitas outras plantas como essa em outros
locais.
IV. Necessitam-se de novos exemplares de plantas para dar
um nome científico.

(E) eficiência, legalidade, pessoalidade, rapidez e sigilo
profissional.

12. O ato administrativo unilateral e vinculado, pelo qual a Administração faculta àquele que preencha os requisitos legais o
exercício de uma atividade, é denominado

Considerando a concordância verbal e nominal, estão corretas
apenas as frases contidas em
(A) I e II.
(B) I e III.

(A) admissão.

(C) II e III.
(B) autorização.

(D) II e IV.
(E) III e IV.

(C) aprovação.
(D) licença.

09. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente,
a lacuna das frases quanto ao acento indicativo da crase.

(E) permissão.

I. Os pesquisadores foram obrigados
examinar um
grande número de espécimes.
II. O botânico não se referiu
essa situação.
III. Os estudos sobre essa nova descoberta não podem ficar
escondidas.

13. Preconiza o princípio da legalidade, previsto no art. 37, caput,
da Constituição Federal, que o agente público

(A) à ... a ... às
(B) a ... à ... as

(A) pode fazer tudo o que a lei não lhe proíbe.

(C) a ... a ... as
(B) somente pode fazer o que a lei lhe permite.

(D) a ... a ... às
(E) à ... à ... as

(C) deve verificar, no caso concreto, se convém ao interesse
público aplicar ou não a lei.

10. Considerando a flexão verbal, está correta a alternativa:
(D) se atuar em desacordo com a lei, deve justificar seu ato.

(A) Se o botânico se dispuser a apresentar os resultados de
sua pesquisa, saberemos mais a respeito da planta.

(E) pode atuar livremente, não se restringindo aos estritos
limites legais.

(B) Quando o pesquisador ver essa nova espécie de vegetal
carioca, poderá continuar seu projeto.
(C) Os estudiosos se contradizeram várias vezes, durante o
debate.
(D) Espero que a região seje preservada.
(E) Se os moradores intervirem, poderemos ter uma solução
melhor para o problema.
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14. A previsão contida no art. 37, § 1.º, da Constituição Federal,
de que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo,
informativo ou de orientação social, dela não podendo constar
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção
pessoal de autoridades ou servidores públicos, decorre do
princípio da

17. As autarquias, conforme art. 37, XIX, da Constituição Federal,
somente poderão ser criadas por meio de
(A) alvará específico.
(B) decreto específico.
(C) lei específica.

(A) Eficiência.

(D) portaria específica.

(B) Impessoalidade.

(E) resolução específica.

(C) Legalidade.
(D) Pessoalidade.

18. Quanto à formação da vontade, os atos administrativos podem
ser classificados como:

(E) Propaganda.

(A) de império e de gestão.
(B) gerais e individuais.
15. Compõem a Administração Indireta as
(C) perfeitos, imperfeitos, pendentes e consumados.

I. Autarquias;

(D) constitutivos, declaratórios e enunciativos.

II. Fundações Públicas;
III. Sociedades de Economia Mista;

(E) simples, complexos e compostos.

IV. Empresas Públicas.
Estão corretos os itens
19. Decreto é a forma pela qual se revestem os atos individuais
ou gerais, emanados dos (as)

(A) I, II, III e IV.
(B) I, II e III, apenas.

(A) Agentes Públicos.

(C) I, II e IV, apenas.

(B) Autoridades.

(D) I, III e IV, apenas.

(C) Diretores de Serviço.

(E) II, III e IV, apenas.

(D) Chefes do Poder Executivo.
(E) Secretários de Estado.

16. A sociedade de economia mista é pessoa jurídica de direito
privado que deve necessariamente ser organizada sob a forma
de sociedade

20. O ato administrativo discricionário pelo qual a Administração
extingue um ato válido, por razões de oportunidade e conveniência, é denominado

(A) anônima.
(B) comandita simples.

(A) Anulação.

(C) cooperativa.

(B) Avocação.

(D) em nome coletivo.

(C) Cassação.
(D) Invalidação.

(E) limitada.

(E) Revogação.

5
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24. Quando uma fotografia é diagramada para ocupar espaço
exterior à mancha definida no projeto gráfico, de forma que
uma ou duas de suas bordas, no formato final, sejam cortadas
no refile, diz-se que a imagem está

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Assinale a opção de resposta correta em relação à produção
de matrizes para a impressão em máquinas similares a Imagesetter.

(A) avançada.

(A) Não se deve basear nas cores geradas no monitor como
resultado que será obtido na impressão. Além de cada
monitor ter a sua calibração, as cores são reproduzidas
em RGB, já na impressão as cores são reproduzidas
em CMYK.

(B) deslocada.
(C) chorada.
(D) pendurada.

(B) Deve-se utilizar softwares adequados para o tipo de trabalho ou processo de impressão que será utilizado. Para
a impressão offset, por exemplo, os aplicativos mais adequados são Word, Excel, PowerPoint e Publisher 2003.

(E) sangrada.

(C) Para um trabalho colorido, deve-se preferir a composição
em RGB de todos os elementos gráficos como fotos, textos, infográficos etc, nunca utilizar o padrão CMYK.

25. Segundo Armand e Michèle Mattelart (in: História das Teorias da Comunicação), deve-se entender hegemonia como “a
capacidade de grupo social de assumir a direção intelectual
e moral sobre a sociedade, sua capacidade de construir em
torno de seu projeto um novo sistema de alianças sociais, um
novo bloco histórico”. A autoria desse conceito de hegemonia,
segundo os autores, é do filósofo

(D) As imagens devem estar com resolução de 72 dpi a 100
dpi para impressão digital e offset de um livro no formato
americano. Algumas imagens podem ter resolução menor
sem que seja notada perda de qualidade.
(E) Para enviar o trabalho à gráfica deve-se preferir o arquivo
aberto. Ele diminui o risco de troca de fontes e torna a
impressão do filme mais rápida.

(A) Stuart Hall.
(B) Claude Lévi-Strauss.

22. A primeira transmissão radiofônica em território brasileiro
aconteceu, no dia 7 de setembro de 1922, para 80 receptores.
Foi um discurso do Presidente Epitácio Pessoa. Mas a primeira
estação de rádio foi ao ar no dia 20 de abril de 1923, graças
ao empenho de Roquete Pinto e Henry Morize. Essa emissora
chamava-se Rádio

(C) Mikhail Bakhtin.
(D) Antonio Gramsci.
(E) Matthew Arnold.

(A) Difusora Educativa.
(B) MEC (Ministério de Educação e Cultura).

(A) as pesquisas quantitativas não utilizam instrumentos
estruturados para a coleta de dados.

26. “Sim, eu sei! Não é necessário me dizer que a maioria das
crianças carrega consigo o sonho de voar, de ser aviador. Que
correm ao som do primeiro avião que cruza os céus para que
possam acariciá-lo com seus olhos de criança, principalmente
se for este céu um céu de cidade do interior. Sim, eu sei, mas
ainda assim quero falar deste sonho, deste sonho de Ícaro
que Charles Steuck, certo dia, revelou-me. E já vou avisando
que não se trata aqui de nenhuma revelação bombástica, de
nenhum segredo íntimo que possa servir de furo jornalístico
às grandes revistas e jornais, apenas breve lembrança aflorada
numa conversa despretensiosa.”

(B) as pesquisas qualitativas são exploratórias, isto é, estimulam os entrevistados a refletirem com liberdade sobre
algum tema, conceito ou objeto.

O texto, de autoria de Viegas Fernandes da Costa, é publicado
em diversos jornais e sites do Brasil e do exterior. Pelas características de redação, pode-se afirmar que seu autor é um

(C) o objetivo da pesquisa qualitativa é realizar teste de
hipóteses porque são menos vulneráveis a erros de interpretação.

(A) articulista.

(D) as pesquisas quantitativas não são feitas para generalizar
informações, o que lhe tira o caráter de projeção para a
população.

(C) cronista.

(C) Cultura do Brasil.
(D) Guanabara.
(E) Sociedade do Rio de Janeiro.

23. Em relação à Pesquisa de Opinião, é correto afirmar que

(B) editorialista.

(D) comentarista.

(E) nas pesquisas qualitativas, a amostragem dos entrevistados pode-se dar com uma abordagem probabilística ou
por cotas estabelecidas de acordo com uma coerência
interna.
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27. Art. 2.º – Como o acesso à informação de relevante interesse
público é um direito fundamental, os jornalistas não podem
admitir que ele seja impedido por nenhum tipo de interesse,
razão por que:
I. a divulgação da informação precisa e correta é dever dos
meios de comunicação e deve ser cumprida independentemente de sua natureza jurídica – se pública, estatal ou
privada – e da linha política de seus proprietários e/ou
diretores;
II. a produção e a divulgação da informação devem se pautar
pela veracidade dos fatos e ter por finalidade o interesse
público, respeitados os interesses nacionais que buscam
o equilíbrio social;
III. a liberdade de imprensa, direito e pressuposto do exercício
do jornalismo, implica compromisso com a responsabilidade social inerente à profissão;
IV. a prestação de informações pelas organizações públicas
e privadas, incluindo as não-governamentais, é uma
obrigação social;
V. a obstrução direta ou indireta à livre divulgação da informação, a aplicação de censura e a indução à autocensura
são delitos contra a sociedade, devendo ser denunciadas
à comissão de ética competente, garantido o sigilo do
denunciante.”

29. Em capítulo dedicado à comunicação organizacional, Gaudêncio Torquato (in: Comunicação Empresarial/Comunicação Institucional, pág. 32) afirma que “outra hipótese para
melhorar o desempenho da comunicação está centrada nos
chamados fluxos de comunicação. Como se sabe, uma organização possui três fluxos, que se movem em duas direções:
o fluxo
(A) descendente, o fluxo ascendente e o fluxo diagonal...”
(B) superior, o fluxo inferior e o fluxo médio...”
(C) lateral, o fluxo ascendente e o fluxo marginal...”
(D) descendente, o fluxo ascendente e o fluxo lateral...”
(E) diagonal, o fluxo lateral e o fluxo transversal...”

30. Assinale a opção de resposta composta com tipos cursivos.
(A) Justiça condena MST a pagar R$ 5,2 milhões por
fechar ferrovia
(B) Justiça condena MST a pagar R$ 5,2 milhões
por fechar ferrovia

De acordo com o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros,
atualizado no Congresso Extraordinário dos Jornalistas, realizado em Vitória (ES), de 3 a 5 de agosto de 2007, é possível
afirmar que

(C) Justiça condena MST a pagar R$ 5,2 milhões por fechar
ferrovia

(A) somente o inciso II está incorreto.

(D) Justiça condena MST a pagar R$ 5,2 milhões por

(B) todos os incisos do artigo estão corretos.

fechar ferrovia

(C) estão corretos somente os três primeiros incisos.

(E) Justiça condena MST a pagar R$ 5,2 milhões por
fechar ferrovia

(D) somente o inciso V está incorreto.
(E) os incisos III, IV e V são os únicos corretos.
31.

28. No dia 24 de julho deste ano, a Folha de S.Paulo trazia a
seguinte chamada de capa:

Estudo traz nova
estimativa sobre
petróleo no Ártico
“Cientistas do governo dos
EUA estimam que o Ártico
tenha reservas de petróleo
de até 90 bilhões de barris e
reservas de gás do tamanho
das russas, ainda não desçobertas. É a primeira avaliação governamental dos recursos da região. Pág.B5”

(www.webjornalismo.cjb.net // Jornalismo On-line: Guia Teórico e Prático
– adaptado de SILVA, Rafael Souza. Diagramação: O Planejamento Visual
Gráfico na Comunicação Impressa, 3.ª edição, Summus Editorial, 1985.)

Na ilustração, o centro óptico está em
(A) 2.

Pode-se afirmar que, no título, o redator deu ênfase ao
(B) 3.

(A) Quem?
(B) O Quê?

(C) 5.

(C) Onde?

(D) 1.

(D) Como?

(E) 6.

(E) Quando?
7
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35. Warren Breed teoriza a ação do jornalista pelo seu contexto
mais imediato: a organização para a qual trabalha. O autor
entende que os constrangimentos estruturais a que são submetidos esses profissionais determinam a sua obediência mais às
normas e à política editorial/política da empresa do que aos
seus impulsos pessoais no momento da escolha das notícias.
Esse enfoque ficou conhecido como

32.

(A) teoria organizacional.
(B) hipótese da agenda setting.
(C) teoria hipodérmica.

No meio gráfico, classifica-se o original acima como um
original

(D) hipótese de gate keeper.

(A) de meio tom.

(E) teoria da ação política.

(B) em alta luz.
(C) a traços.
36.
(D) de tom contínuo.
(E) reticulado.

33. O processo de impressão em que não há contato entre o suporte
de impressão e a chapa impressora é chamado de
(A) tipográfico.
No esquema de combinação de cores apresentado, se 1 é
magenta, 3 é ciano e 5 é amarelo, é correto afirmar que

(B) serigráfico.
(C) offset.

(A) 6 corresponde ao azul.

(D) calcográfico.

(B) 2 corresponde ao preto.

(E) silk-screen.

(C) 4 corresponde ao verde.
(D) 6 corresponde ao branco.

34.

(E) 4 corresponde ao vermelho.

37. A abertura de um texto não assinado da página A2 da Folha
de S.Paulo, de 26 de julho de 2008, é o seguinte:
“A economia americana passará por uma longa estagnação. O
vaticínio, repetido por uns e repelido por outros acadêmicos,
foi endossado pelo economista americano Paul Krugman, em
breve passagem pelo Brasil.”

O formato de um livro em que a folha de papel é dobrada
como no exemplo dado é chamado de

Pelas características desta abertura, é correto afirmar que se
trata de

(A) Grand fólio.

(A) um artigo de jornalista da empresa.

(B) Octavo.

(B) uma matéria interpretativa.

(C) quarto.

(C) uma matéria informativa.

(D) octavo maior.

(D) um editorial.

(E) fólio.

ITSP0801/35-AnalistaGestãoOrganizacional-ComunicaçãoSocial

(E) uma crítica.
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40. O texto de apoio criado para contextualizar a matéria principal,
podendo, por exemplo, resgatar resumidamente os antecedentes mais importantes que deram origem ao fato jornalístico,
é chamado de

38.

(A) muleta.
(B) chapéu.
(C) abre.
(D) box.
(E) suporte.

41. O Manual da Redação da Folha de S.Paulo, interpretando os
textos acadêmicos sobre noticiabilidade, cita seis “critérios
elementares para definir a importância de uma notícia”. Pelo
critério “Apelo”, entende que
(A) a notícia inédita é mais importante que a já publicada.
A ilustração retrata a fase I do backbone da Rede Nacional
de Ensino e Pesquisa (RNP) correspondente ao período de
montagem, entre 1991 a 1993. Backbone é

(B) a notícia menos provável é mais importante do que a
esperada.
(C) quanto mais pessoas possam ter sua vida afetada pela
notícia, mais importante ela é.

(A) o conjunto de regras lógicas que estabelece a comunicação entre os computadores interligados fisicamente em
uma rede.

(D) quanto maior a curiosidade que a notícia possa despertar,
mais importante ela é.

(B) o nome que descreve a organização com a qual um endereço na Internet está vinculado. Faz parte da hierarquia
de nomes de grupos ou hosts da Internet, identificando
as instituições na rede.

(E) quanto mais pessoas puderem se identificar com o personagem e a situação da notícia mais importante ela é.

42. A pré-estréia da Televisão no Brasil aconteceu no dia 3 de
abril de 1950. As imagens foram assistidas em aparelhos
instalados no saguão dos Diários Associados, do empresário
Assis Chateaubriand, em São Paulo. Nesse dia,

(C) a descrição do protocolo, cabeamento, topologia e mecanismos de transmissão de dados que trafegam a uma
velocidade nominal de 10 Mbps.
(D) um dispositivo que controla o tráfego entre a Internet e
um computador ligado a ela. Impede que usuários não
autorizados entrem nesse computador, via Internet, ou
que dados de um sistema caiam na Intenet, sem prévia
autorização.

(A) Getúlio Vargas fez um pronunciamento anunciando sua
volta à vida política.
(B) Amâncio Mazaropi anunciou o seu primeiro filme em
cores.

(E) uma espinha dorsal. Trata-se da estrutura de nível mais
alto em uma rede composta por várias sub-redes. O
backbone é composto por linhas de conexão de alta
velocidade, que se conectam às linhas de menor velocidade.

(C) foi ao ar o primeiro programa de auditório brasileiro
comandado por César Ladeira.
(D) os cantores Chico Alves e Jorge Goulart cantaram para
um público de mil pessoas.
(E) houve uma apresentação do cantor mexicano Frei José
Mojica.

39. Para a impressão de uma brochura produzida pelo ITESP, foi
solicitada a aquisição de dez resmas de papel no formato BB.
Nesse formato, a folha de papel mede

43. Os programas jornalísticos de rádio calculam o tempo de duração de uma notícia usando laudas de 65 toques. Uma lauda
de 12 linhas é lida por um locutor em, aproximadamente,

(A) 841 mm x 1 189 mm.

(A) 80 segundos.

(B) 660 mm x 960 mm.

(B) 60 segundos.
(C) 760 mm x 1 120 mm.
(C) 30 segundos.
(D) 594 mm x 841 mm.

(D) 40 segundos.

(E) 560 mm x 760 mm.

(E) 120 segundos.
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47. Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma
agrária receberão títulos de domínio ou de concessão de uso,
inegociáveis pelo prazo de

44. Em relação ao Direito de Resposta, a Lei de Imprensa
(Lei n.º 5.250, de 9 de fevereiro de 1967) garante que
(A) o pedido de resposta ou retificação deve ser atendido:
I – dentro de vinte e quatro horas, pelo jornal, emissora
de radiodifusão ou agência de notícias; II – no primeiro
número impresso, no caso de periódico que não seja
diário.

(A) 1 ano.
(B) 2 anos.
(C) 5 anos.

(B) a publicação ou transmissão da resposta ou retificação,
juntamente com comentários, não tem caráter de réplica
e não assegura ao ofendido direito a nova resposta.

(D) 10 anos.
(E) 20 anos.

(C) nos crimes de calúnia, difamação e injúria, a prescrição
da ação penal ocorrerá quatro anos após a data da publicação ou transmissão incriminada, e a condenação, no
dobro do prazo em que for fixada.

48. Para a aquisição da propriedade rural por usucapião prevista na
Constituição Federal é necessário que a área não seja superior a
(A) 5 hectares.

(D) nos casos de impressos que ofendam a moral e os
bons costumes, somente o Ministério Público poderá
determinar a sua apreensão imediata para impedir sua
circulação.

(B) 10 hectares.
(C) 20 hectares.
(D) 40 hectares.

(E) os programas de debates, entrevistas ou outros que não
correspondam a textos previamente escritos deverão ser
gravados e conservados pelo prazo de um ano, a contar
da data da transmissão, no caso de permissionária ou
concessionária de emissora de até um quilowatt, e de
cinco anos, nos demais casos.

(E) 50 hectares.

49. São órgãos superiores da Fundação ITESP:
(A) o Conselho Curador e o Conselho Fiscal.
(B) a Diretoria Executiva e o Conselho Curador.

45. Segundo o Blog Controvérsia, “um incêndio em um depósito
de colchões, em Campo Belo, bairro de classe média de São
Paulo, foi apresentado, durante cinco minutos, como um
desastre aéreo (pela GloboNews). Mostrando imagens de
fumaça, a emissora informava que uma aeronave da empresa
Pantanal havia caído próximo a Congonhas. Foi o suficiente
para que dois portais (IG e Terra), além de emissoras de rádio,
no curso do mimetismo midiático, reproduzissem, sem citar
fontes, a falsa notícia.” Casos como este são conhecidos no
Jornalismo por

(C) a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração.
(D) o Conselho Curador e o Conselho Consultivo.
(E) o Conselho Consultivo e o Conselho Fiscal.

50. A Fundação ITESP é vinculada à Secretaria
(A) do Meio Ambiente.

(A) barriga.

(B) de Constituição e Justiça.

(B) bigode.

(C) da Justiça e da Defesa da Cidadania.

(C) facão.

(D) da Agricultura.

(D) cochilo.

(E) da Reforma Agrária.

(E) mico.

46. A autorização para a União promover a ação de desapropriação
decorre de
(A) decreto que declarar o imóvel como de interesse social
para fins de reforma agrária.
(B) autorização administrativa do Ministério correspondente.
(C) ato discricionário da autoridade administrativa.
(D) ato vinculado do Ministério da Agricultura.
(E) sentença judicial definitiva.
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