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prova
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realizadas na folha de respostas da prova objetiva,
não sendo permitido anotar informações relativas
às respostas em qualquer outro meio que não seja
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 Qualquer tipo de comunicação entre os

o caderno de prova


sala
 Usar o sanitário ao término da prova, após
deixar a sala

A FGV coletará as impressões digitais dos
candidatos na folha de respostas

candidatos durante a aplicação da prova
 Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de
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SUA PROVA
Além deste caderno de prova, contendo setenta

ESPECIALIDADE



Os candidatos serão submetidos ao sistema de
detecção de metais quando do ingresso e da saída
de sanitários durante a realização das provas
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Conhecimentos Básicos
Texto 1 – Facebook
Vimos que o Vale do Silício é um tecnopolo importante, com
indústria avançada, de ponta, em que são feitos altos
investimentos. Mas, às vezes, uma simples ideia pode valer mais
do que muita tecnologia. É o caso da maior rede social do mundo,
o Facebook.
Segundo o seu criador Mark Zuckerberg, em seu segundo ano da
Universidade de Harvard (2004), ele e seus amigos tinham muito
a compartilhar: suas fotos, o que estudavam, de que gostavam,
entre tantas outras coisas que os amigos curtem. Pensando nisso,
Mark elaborou – em duas semanas e com apenas 19 anos de
idade – a primeira versão do que se tornaria essa famosa rede
social.
Mas há quem diga que a história inicial não foi tão sublime, mas
que tudo começou como uma brincadeira: Mark teria colocado as
fotos das garotas da Universidade na internet, à revelia, para que
os colegas escolhessem qual a mais bonita. Outro detalhe não
menos importante seria que o desenvolvimento do Facebook
contou com a colaboração de mais colegas, entre eles o brasileiro
Eduardo Saverin, reconhecido como o co-fundador do site.
De qualquer forma, e intrigas à parte, inovação e agilidade
transformaram esse pequeno projeto/brincadeira em uma
empresa extremamente lucrativa, com mais de 500 milhões de
usuários, faturamento bilionário e um valor de 50 bilhões de
dólares, estimado pelo Banco Sachs em janeiro de 2011, maior do
que o da Time Warner. (Paulo Roberto Moraes, Urbanização e
Metropolização, São Paulo, 2011)

1
O objetivo mais importante do texto 1, segundo o que se pode
depreender de sua estrutura, é:
(A) demonstrar a capacidade tecnológica da juventude moderna;
(B) mostrar o valor da criatividade num mundo tecnológico;
(C) indicar um novo caminho para o desenvolvimento da
Informática;
(D) criticar o aprisionamento intelectual causado pela tecnologia;
(E) comprovar que a sociedade americana se fundamenta na
meritocracia.

2
“Vimos que o Vale do Silício é um tecnopolo importante, com
indústria avançada, de ponta, em que são feitos altos
investimentos”.
O comentário adequado sobre os componentes desse período
inicial do texto 1 é:
(A) a forma verbal “vimos” mostra que se trata de um texto
produzido anteriormente e que está sendo, agora,
reproduzido;
(B) a falta de informações sobre o Vale do Silício, que aparece
sem aposto explicativo, mostra que o autor do texto o
considera de amplo conhecimento público;
(C) os elementos identificadores que caracterizam o Vale do
Silício se localizam no terreno da paisagem física;
(D) com exceção de “altos investimentos”, as características do
Vale do Silício exemplificam aspectos positivos;
(E) as marcas econômicas caracterizadoras do Vale do Silício se
opõem semanticamente ao termo “tecnopolo”.
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3
Em muitas passagens do texto 1, alguns termos são explicitados
na progressão textual. Entre os termos sublinhados abaixo,
aquele que NÃO recebe explicitação alguma é:
(A) “Vimos que o Vale do Silício é um tecnopolo importante, com
indústria avançada, de ponta, em que são feitos altos
investimentos”;
(B) “... ele e seus amigos tinham muito a compartilhar: suas
fotos, o que estudavam, de que gostavam, entre tantas
outras coisas que os amigos curtem”;
(C) “... o desenvolvimento do Facebook contou com a
colaboração de mais colegas, entre eles o brasileiro Eduardo
Saverin”;
(D) “...uma empresa extremamente lucrativa, com mais de 500
milhões de usuários, faturamento bilionário e um valor de 50
bilhões de dólares”;
(E) “... mas que tudo começou como uma brincadeira: Mark teria
colocado as fotos das garotas da Universidade na internet, à
revelia, para que os colegas escolhessem qual a mais bonita”.

4
O significado do termo destacado que está corretamente
indicado é:
(A) “Vimos que o Vale do Silício é um tecnopolo importante, com
indústria avançada, de ponta...” / apontada como a melhor;
(B) “Mark teria colocado as fotos das garotas da Universidade na
internet, à revelia...” / revelando partes do corpo;
(C) “a primeira versão do que se tornaria essa famosa rede
social”/ empresa de Informática;
(D) “a primeira versão do que se tornaria essa famosa rede
social”. / primeira etapa de uma produção;
(E) “estimado pelo Banco Sachs em janeiro de 2011” / avaliado.

5
“... ele e seus amigos tinham muito a compartilhar: suas fotos, o
que estudavam, de que gostavam, entre tantas outras coisas que
os amigos curtem”.
Da forma como está redigido, a expressão “de que gostavam” se
refere a(ao):
(A) tudo o que antes foi referido;
(B) ato de estudar;
(C) todas as coisas que apreciavam;
(D) fotos aludidas anteriormente;
(E) lazer da época estudantil.

6
Na frase “...em que são feitos altos investimentos”, a forma
verbal na voz passiva permite a:
(A) omissão do agente da ação;
(B) falta de indicações temporais;
(C) localização dos fatos no presente;
(D) indicação clara do término da ação;
(E) informação sobre o local da ação.
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7

11

O par de palavras do texto 1 em que a troca de posição entre
substantivo e adjetivo gera possível mudança de sentido é:
(A) altos investimentos;
(B) indústria avançada;
(C) tecnopolo importante;
(D) simples ideia;
(E) famosa rede.

“Segundo o seu criador Mark Zuckerberg, em seu segundo ano da
Universidade de Harvard (2004) ele e seus amigos tinham muito a
compartilhar: suas fotos, o que estudavam, de que gostavam,
entre tantas outras coisas que os amigos curtem. Pensando nisso,
Mark elaborou – em duas semanas e com apenas 19 anos de
idade – a primeira versão do que se tornaria essa famosa rede
social”.
O termo sublinhado que NÃO apresenta antecedente no texto é:
(A) seu;
(B) ele;
(C) o;
(D) que;
(E) essa.

8
O texto 1 se utiliza de uma série de recursos gráficos na produção
de seu sentido. A explicação inadequada para o recurso gráfico
empregado é:
(A) Facebook em itálico / indicar um estrangeirismo;
(B) os parênteses em (2004) / acrescentar uma informação;
(C) os travessões no 2º parágrafo / destacar dado de impacto;
(D) barra inclinada em projeto/brincadeira / mostrar mudança de
estado;
(E) emprego de iniciais maiúsculas em Facebook / marcar um
nome próprio.

9
Observe as seguintes frases do texto 1: “ele e seus amigos tinham
muito a compartilhar: suas fotos, o que estudavam, de que
gostavam, entre tantas outras coisas que os amigos curtem” e
“tudo começou como uma brincadeira: Mark teria colocado as
fotos das garotas da Universidade na internet, à revelia, para que
os colegas escolhessem qual a mais bonita”.
Sobre o emprego dos dois pontos (:) nesses segmentos, é correto
afirmar que:
(A) nos dois casos há explicitação de termos anteriores;
(B) nos dois casos, os dois pontos precedem uma enumeração;
(C) apenas no segundo caso há uma enumeração;
(D) apenas no primeiro caso há uma explicitação;
(E) nos dois casos essa pontuação poderia ser substituída por
vírgulas.

10
O segmento do terceiro parágrafo do texto 1 que mostra um
problema de incoerência é:
(A) “Mas há quem diga que a história inicial não foi tão
sublime...”;
(B) “Mark teria colocado as fotos das garotas da Universidade na
internet, à revelia...”;
(C) “Outro detalhe não menos importante seria que o
desenvolvimento do Facebook contou com a colaboração de
mais colegas”;
(D) “entre eles o brasileiro Eduardo Saverin, reconhecido como o
co-fundador do site”;
(E) “mas que tudo começou como uma brincadeira”.
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12
“... a primeira versão do que se tornaria essa famosa rede social”.
A forma verbal “tornaria” foi empregada com o seguinte valor:
(A) marcar um fato futuro, mas próximo;
(B) transportarmo-nos a uma época passada e descrevermos o
que seria ação futura;
(C) designar fatos passados concebidos como contínuos ou
permanentes;
(D) indicar ações posteriores à época em que se fala;
(E) exprimir a incerteza sobre fatos passados.

13
“De qualquer forma, e intrigas à parte, inovação e agilidade
transformaram esse pequeno projeto/brincadeira”.
A expressão “De qualquer forma” indica:
(A) resumo de elementos anteriores;
(B) retificação de erros cometidos;
(C) modificação de informações prestadas;
(D) tentativa de simplificação;
(E) desprezo de argumentos contrários.

14
Observe o seguinte segmento do texto 1: “Pensando nisso, Mark
elaborou – em duas semanas e com apenas 19 anos de idade – a
primeira versão do que se tornaria essa famosa rede
social”. Sobre as duas formas do demonstrativo esse/essa/esses/
essas/isso empregadas, é correto afirmar que:
(A) referem-se a termos anteriores, com certo distanciamento de
tempo;
(B) prendem-se a elementos mais próximos dentro do contexto;
(C) ligam-se a fatos que ainda vão ser esclarecidos na progressão
textual;
(D) substituem termos anteriores, construindo coesão entre
segmentos;
(E) indicam proximidade dos elementos referidos em relação ao
leitor.
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“Mas, às vezes, uma simples ideia pode valer mais do que muita
tecnologia”.
O emprego das vírgulas, nesse caso, se repete, pela mesma razão,
em:
(A) “Vimos que o Vale do Silício é um tecnopolo importante, com
indústria avançada, de ponta,...”;
(B) “Pensando nisso, Mark elaborou – em duas semanas e com
apenas 19 anos de idade...”;
(C) “... ele e seus amigos tinham muito a compartilhar: suas
fotos, o que estudavam, de que gostavam, entre tantas
outras coisas...”;
(D) “Mark teria colocado as fotos das garotas da Universidade na
internet, à revelia, para que os colegas escolhessem qual a
mais bonita”;
(E) “faturamento bilionário e um valor de 50 bilhões de dólares,
estimado pelo Banco Sachs em janeiro de 2011, maior do que
o da Time Warner”.

A estruturação do texto 1 pode ser definida como:
(A) didática, pois se dedica à organização de conhecimentos;
(B) informativa, pois reúne fatos atuais;
(C) publicitária, pois faz propaganda clara de um produto;
(D) argumentativa, pois apresenta uma tese e argumentos;
(E) narrativa, pois mostra uma sequência cronológica de ações.

16
O segmento do texto 1 que NÃO expressa qualquer variação de
grau de um adjetivo é:
(A) “transformaram esse pequeno projeto/brincadeira em uma
empresa extremamente lucrativa”;
(B) “Mark teria colocado as fotos das garotas da Universidade na
internet, à revelia, para que os colegas escolhessem qual a
mais bonita”;
(C) “Outro detalhe não menos importante seria que o
desenvolvimento do Facebook contou...”;
(D) “a história inicial não foi tão sublime, mas que tudo começou
como uma brincadeira”;
(E) “uma simples ideia pode valer mais do que muita tecnologia”.

17

20
As vozes presentes no texto 1 só NÃO incluem a voz:
(A) do autor do texto;
(B) do criador do Facebook;
(C) de pessoas não nominalizadas;
(D) do brasileiro Eduardo Savarin;
(E) do Banco Goldman Sachs.

Conhecimentos Específicos
21
Durante as coletivas de imprensa relacionadas a um evento
esportivo internacional, a organização providenciou tradução
simultânea em inglês, espanhol, francês, alemão, português e
italiano. De acordo com a teoria da informação proposta por
Shannon e Weaver, entrevistados e entrevistadores
compreendem as mensagens pois, por intermédio da tradução,
passaram a compartilhar:
(A) a fala;
(B) o canal;
(C) o sinal;
(D) o código;
(E) a destinação.

A frase abaixo que apresenta uma relação de sentido com o
termo “tecnopolo”:
(A) A revolução tecnocientífica que marcou o século XX, em
especial a segunda metade, trouxe consequências também na
organização espacial das cidades.
(B) A concentração da produção bélica em locais afastados
obedeceria a preocupações com a segurança.
(C) Nas últimas décadas tem ocorrido um fenômeno importante:
algumas universidades investiram tempo e dinheiro no
aprimoramento técnico de seus alunos.
(D) A pesquisa e os institutos de tecnologia passaram a ser
centros de interesse para a dinâmica capitalista em busca de
produção mais barata.
(E) Algumas novas cidades se desenvolvem com base numa
solidariedade social até então desconhecida.

18
A expressão “intrigas à parte”, presente no último parágrafo do
texto 1, informa que:
(A) o Facebook despertou inveja nos concorrentes;
(B) alguns fatos não foram citados no texto;
(C) o autor do texto demonstra desconhecimento do tema;
(D) o texto despreza temas pouco elegantes;
(E) alguns técnicos não apóiam o Facebook.
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Uma tribo indígena da amazônia brasileira tinha por hábito a
prática do extrativismo vegetal para atender suas necessidades
de sobrevivência. Contudo, uma grande indústria do país se
interessou pela produção e comercialização dos frutos nativos da
reserva indígena e propôs contratos com metas de coleta diárias.
Uma das estratégias de convencimento foram as propagandas e
filmes selecionados pela Assessoria de Comunicação que
apresentavam benesses das sociedades industrializadas.
Reportagem especial produzida por uma emissora de TV mostrou
de que modo isso afetou a rotina e até mesmo a organização
social da tribo. Um dos antropólogos ouvidos na reportagem
citou a “teoria dos vínculos sociais” proposta por Tönnies, no final
do século XIX. A análise denominada Gemeinschaft und
Gesellschaft opunha dois tipos de organização societária – uma
pré-industrial e outra industrializada. Na primeira, onde o termo
em alemão Gemeinschaft pode ser lido como “comunidade”, se
observa respeito aos laços culturais e de sangue, com pessoas
vivendo integradas num mundo praticamente agrícola; já na
Gesellschaft, a condição do relacionamento social é o contrato,
com obrigações que as partes envolvidas prometem cumprir e
que preveem mecanismos impessoais de controle, produção e
recompensa. Daí se infere que:
(A) no mundo globalizado a marcha civilizatória abarca
inevitavelmente todos os povos, que passam a constituir um
mercado único e fraterno;
(B) passa a imperar a lógica do utilitarismo, na perspectiva de
Benthan, nas relações entre os membros da tribo, na qual
todos serão recompensados pelo trabalho;
(C) a tribo foi inserida numa situação na qual os indivíduos não
são avaliados por suas qualidades pessoais, mas apreciados
na medida em que possam atender às obrigações contratuais;
(D) a nova sistemática de trabalho para uniformizar ferramentas
e métodos de coleta em larga escala resultará em benefícios
diretos para a comunidade, onde cada trabalhador receberá
de acordo com sua produção diária;
(E) as sociedades primitivas ou acentuadamente rurais já
possuem mecanismos de divisão de tarefas que minimizam o
choque cultural na passagem de uma organização para outra.

O processo de construção noticiosa envolve a adoção de critérios
pelas empresas jornalísticas para determinar quais
acontecimentos serão veiculados. De acordo com o teórico
Mauro Wolf, os valores-notícia de construção são usados para
elaborar a forma pela qual um acontecimento será noticiado.
Assim, podemos elencar a “simplificação”, utilizada no intuito de
diminuir a natureza polissêmica de um acontecimento e facilitar
sua compreensão; a “amplificação”, empregada para aumentar a
abrangência e a força do acontecimento; a “personalização”,
quando se acentua a importância de pessoas em dados
acontecimentos, dentre outros critérios de noticiabilidade.
Ademais, há ainda fatores intangíveis que também influenciam o
processo de seleção, como:
(A) inequívoca concorrência dos jornais gratuitos diários;
(B) hierarquização da tomada de decisão, com ênfase em
ouvidoria;
(C) queda na circulação dos impressos e diminuição de
arrecadação com assinaturas e vendas em bancas;
(D) idiossincrasias dos jornalistas que ocupam cargos decisórios;
(E) determinações dos manuais de redação e estilo das empresas
jornalísticas.

25
A terceira Copa do Mundo, disputada na França, revelou
jogadores como Leônidas da Silva e Domingos da Guia. Ao
contrário das duas últimas participações, a seleção brasileira de
futebol chegou perto do título. Os brasileiros acompanharam o
evento ao vivo por intermédio:
(A) da recém inaugurada TV Tupi;
(B) de um pool de emissoras de TV e rádio brasileiras;
(C) de Nelson Rodrigues, cronista e autor de reportagens
especiais para o Jornal dos Sports;
(D) de Mário Filho, jornalista esportivo da rádio Nacional do Rio
de Janeiro;
(E) de Gagliano Neto, locutor da Rádio Clube do Brasil do Rio de
Janeiro.

23
Na segunda metade do século XX, no Brasil, as inovações
tecnológicas propiciaram às emissoras de televisão maior
qualidade técnica e operacional. O Jornal Nacional, por exemplo,
foi o primeiro a ser transmitido em rede para todo o país.
A estrutura dos telejornais da Rede Globo privilegiava:
(A) a apresentação de notícias no estilo manchetado, com a
adoção do mesmo padrão de leitura dos radiojornais de
sucesso da época, como o “Repórter Esso”;
(B) o padrão de qualidade segundo o qual o formato e a parte
visual sucediam, em termos de importância, o conteúdo do
noticiário;
(C) a presença de âncoras masculinos com boa aparência para
atrair o público feminino das telenovelas;
(D) o formato curto e dinâmico para as notícias e a escolha
criteriosa dos locutores, repórteres e imagens para as
matérias;
(E) a produção de reportagens investigativas de cunho políticoideológico de contestação ao regime vigente.
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O Segundo Reinado foi marcado pela consolidação política e
também pela economia cafeeira. No governo de Dom Pedro II,
foram inauguradas as primeiras linhas telegráficas e também as
primeiras estradas de ferro, além de ter sido dada ênfase às
ciências e à cultura. Entretanto, os gastos com a Guerra do
Paraguai e as crescentes pressões contra a escravidão, entre
outros fatores, contribuíram para a crise da monarquia. Crônicas
e charges pontuaram o período, divulgando ideais republicanos e
abolicionistas, destacando-se a Revista Illustrada. Sobre essa
publicação, é correto afirmar que:
(A) apesar das críticas à Monarquia, as ilustrações raramente
satirizavam as elites agrárias nacionais, responsáveis pela
sustentação econômica daquele hebdomadário;
(B) a dinâmica social e política do Segundo Reinado foi retratada
com imparcialidade, assim como assuntos relacionados às
ciências e à cultura;
(C) outros títulos hemerográficos congêneres que antecederam a
Revista Illustrada não publicavam litografias ou imagens;
(D) os desenhos de Angelo Agostini espelhavam as formulações
de Joaquim Nabuco sobre o abolicionismo;
(E) a Revista Illustrada, publicada pelo italiano Angelo Agostini,
expunha as miudezas da vida cotidiana da capital do império,
mas se eximia de retratar aspectos arquitetônicos ou
urbanísticos do Rio de Janeiro.

Determinada concessionária de transporte público contratou
uma empresa de assessoria de imprensa para orientá-la na
condução de uma crise de imagem. Constantemente, usuários
reclamam dos atrasos, más condições das composições e
superlotação. Há ainda relatos de maus tratos aos passageiros
por parte de seguranças privados contratados pela
concessionária. Pesquisas realizadas junto a stakeholders e
estudos de caso demonstraram que a primeira ação do
planejamento estratégico em comunicação deveria ser a
convocação da imprensa para uma coletiva com o presidente da
concessionária. Daí se infere que as ações preliminares à coletiva
envolverão:
(A) o investimento em Media Training e Coaching, somado ao
envio de releases para a mídia especializada;
(B) o serviço de clipping para monitoramento da imagem
corporativa na mídia e a contratação de garoto propaganda;
(C) a suspensão do serviço de transporte público até a efetiva
melhoria dos problemas apontados e a prática de lobby junto
à Assembleia Legislativa e à Câmara dos Vereadores;
(D) a construção de um plano de comunicação integrada de
longo prazo e a aquisição de novas composições;
(E) a escolha de uma emissora de televisão com grande
audiência para concessão de entrevista exclusiva com o
presidente e a análise da repercussão entre os funcionários.

27

29

“As pessoas se assustam quando uma mulher bonita e vaidosa é
gari. E por acaso não pode existir gari bonita?”. O
questionamento é da “musa” da Companhia Municipal de
Limpeza Urbana do Rio de Janeiro, a gari de 23 anos, que virou a
sensação da internet nas últimas semanas. A carioca teve suas
fotos compartilhadas por milhares de pessoas no Whatsapp e,
com a exposição, ganhou mais de 46 mil seguidores nas redes
sociais, além de 42 mil no Instagram” (Correio Braziliense online,
acessado em 22/07/2015).
Com base no texto acima, pode-se afirmar que foi utilizado o
seguinte tipo de lead:
(A) flash;
(B) pessoal;
(C) citação;
(D) composto;
(E) contraste.

A redação do radiojornal recebeu um release da secretaria
municipal de saúde no qual alertava a população para a
realização de campanha emergencial de vacinação contra
meningite, tendo em vista um surto no município. As
recomendações, faixa etária abrangida e outras informações
relevantes constavam do comunicado à imprensa. Por se tratar
de uma notícia de utilidade pública, a estrutura esquemática
adequada de produção textual, de acordo com os manuais de
redação e estilo das emissoras de rádio com programação talk
and News, é:
(A) gênero narrativo e pirâmide normal;
(B) gênero expositivo e pirâmide mista;
(C) gênero expositivo e pirâmide invertida;
(D) gênero narrativo e pirâmide mista;
(E) gênero expositivo e pirâmide normal.

Analista Judiciário - Especialidade - Jornalista
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A apreensão de uma lista com nomes de políticos, empresários,
agentes de primeiro escalão da área da segurança pública e
jornalistas, supostamente envolvidos com propina fixa mensal do
jogo do bicho, suscitou debate entre editores e chefes de
reportagem de uma empresa jornalística do ramo impresso sobre
a publicação ou não daquele documento. O material foi obtido
durante operação de busca e apreensão realizada pela polícia, a
pedido do Ministério Público, em uma das “fortalezas” de um
notório contraventor. Em observância aos preceitos éticos do
jornalismo, a postura recomendada para esse caso é:
(A) pactuar com as demais empresas de jornalismo pela não
divulgação dos nomes constantes na lista até que a
investigação aponte outros indícios e/ou provas;
(B) divulgar a lista com o nome dos supostos envolvidos, a partir
de um contexto apresentado em forma de reportagem
investigativa;
(C) resguardar a identidade dos envolvidos uma vez que não
existem provas;
(D) selecionar, dentre os nomes, os mais notórios para promover
chamada de capa e, na reportagem, suprimir a identificação
de todos que não sejam personalidades públicas;
(E) respeitar o corporativismo profissional e omitir apenas os
nomes dos cinco jornalistas supostamente envolvidos com
propina.

A direção de Jornalismo, assessorada pela área de marketing da
emissora, percebeu a necessidade de reformulação de um
programa televisivo sobre esportes. Novas estratégias de
aproximação com o público em geral, visando aumentar a
audiência, envolverão redesenhar o estúdio, modificar o estilo de
apresentação e apostar em pautas ligadas ao entretenimento.
Até então, o programa diário, com trinta minutos de duração,
apresentava estúdio com tapadeira verde na qual era sobreposto
o nome do programa, bancada, textos lidos com auxílio do
teleprompter e pautas predominantemente ligadas ao futebol. A
partir dessas informações, as mudanças estruturais e de
conteúdo, que deverão contrastar totalmente com o antigo
formato do programa, precisarão contemplar:
(A) noticiário com foco em nicho de mercado, para o
telespectador especializado, programa no formato de mesa
redonda com um apresentador e três convidados e uso de
duas câmeras fixas;
(B) noticiário não segmentado, estúdio com bancada para a
apresentadora e adoção do recurso de Chroma Key;
(C) noticiário de uma hora, para público-alvo recorrente de
programas esportivos, sem bancada, apresentador
interagindo com público por intermédio das redes sociais;
(D) noticiário não segmentado, inserção de esquetes de humor,
Chroma Key e pautas predominantemente ligadas ao futebol;
(E) noticiário não segmentado, sem bancada ou auxílio de
teleprompter, com telão touch screen e linguagem marcada
por marcas de oralidade.

31
De acordo com o planejamento estratégico apresentado, o site
da empresa precisa ser reestruturado. O assessor de
comunicação sabe que esse site será destinado aos investidores,
comunidade em geral e imprensa. Ao reunir dados para a equipe
de desenvolvedores responsáveis pela reformulação do site, ele
constatou algumas peculiaridades:
Na fase da web 1.0, no final dos anos 90, quando o site
institucional foi criado, apresentava notícias redundantes, isto é,
os textos publicados no jornal mural e no house organ eram
simplesmente transpostos para a plataforma digital, sem
qualquer adaptação. Já em 2005, o site foi modificado. As notícias
passaram a trazer algum conteúdo exclusivo multimídia e a
navegação tornou-se melhor, assim como o layout.
Tendo em vista que agora é preciso uma nova e ampla
reformulação, a notícia deve ser construída:
(A) com muito conteúdo textual, mas sem animações em flash,
tendo em vista que nem todos os usuários dispõem de banda
larga;
(B) em páginas estáticas, com interação reativa e conteúdo
disponibilizado pelo modelo push;
(C) em ambiente que permita amplo controle dos mecanismos
de interação para filtrar mensagens prejudiciais e com
landing page para padronizar o acesso do visitante;
(D) em ambiente interativo e cooperativo para a troca, criação,
geração e armazenamento;
(E) em ambiente sem narrativas interativas, com conteúdos
clicáveis e expansíveis e necessidade de cadastro para acesso
full.
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Produtor e editor de áudio de uma emissora radiofônica precisam
alterar um documentário que já está montado. Dos dez minutos
previstos de duração, o documentário tem vinte segundos a
menos. O assunto abordado são as músicas temas consagradas
no cinema europeu. Além das vozes dos dois locutores, o
documentário traz sonoras dos entrevistados e trilhas, tanto para
background como também para execução em primeiro plano. O
mais indicado a fazer, sem deturpar a proposta de dinamismo
que caracteriza o produto, é:
(A) ampliar o tempo de execução de algumas trilhas quando
estas estiverem em primeiro plano;
(B) mostrar de modo contínuo por mais vinte segundos uma
trilha que já componha o documentário;
(C) alterar o pitch na fala dos entrevistados, de modo a ampliar o
tempo do documentário;
(D) rever todo o material bruto das sonoras, para selecionar um
trecho de vinte segundos de uma delas que tenha sido
retirado na edição;
(E) gerar por vinte segundos, no final do programa, um sinal com
1khz contínuo.

34
Uma das principais formas de mensuração do trabalho de
comunicação empresarial integrada consiste na utilização do
índice de(o):
(A) satisfação do público-alvo com a empresa ou organização;
(B) lucratividade da organização e retorno aos acionistas;
(C) grau do interesse público sobre uma instituição;
(D) número de reclamações de clientes e cidadãos;
(E) crises envolvendo a instituição e seus dirigentes.
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A comunicação orientada para o marketing pode ser traduzida na
frase “comunicação não é o que a gente fala, mas o que o outro
entende”. Com base nessa afirmação e no conceito sobre o
processo de marketing, diferenciado do processo de produção
tradicional, o elemento central do marketing constitui:
(A) a propaganda;
(B) as relações públicas;
(C) a divulgação;
(D) a pesquisa;
(E) o merchandising.

O clipping é uma das principais atividades de uma assessoria de
imprensa. No curto prazo, ele mantém informado o público
interno. A longo prazo, as informações específicas da organização
do clipping podem ser usadas para realizar um(a):
(A) estudo de mercado;
(B) auditoria de imagem;
(C) pesquisa de opinião;
(D) auditoria externa;
(E) estudo de cenários.

36
Atualmente, tem se tornado comum o uso do termo
“stakeholder” em diversas áreas fora da Comunicação Social,
como Gestão de Projetos e Comunicação Política. O termo mais
aproximado, em Comunicação Social, a “stakeholder” é:
(A) target;
(B) equipe;
(C) segmento;
(D) nicho;
(E) público.

37
A atividade de media training tem sido bastante utilizada por
empresas e órgãos públicos. Sua aplicação em uma instituição
como o Tribunal de Justiça de Rondônia é considerada:
(A) procedente, porque esclarece os jornalistas sobre o papel do
Sistema Judiciário brasileiro;
(B) improcedente, porque o contato com a mídia deve ser feito
pelos profissionais de assessoria de imprensa;
(C) procedente, porque permite mostrar aos magistrados
melhores técnicas de comunicação;
(D) improcedente, porque contraria o modo de funcionamento
do Judiciário brasileiro;
(E) procedente, porque ensina modernas técnicas de persuasão
e negociação.

38
A assessoria de imprensa de um órgão Judiciário brasileiro
apresentou um plano de comunicação em que procurou reduzir o
número de declarações pessoais dos magistrados para enfatizar
informações transmitidas de maneira impessoal. Do ponto de
vista dos objetivos de comunicação do Poder Judiciário, essa
ação:
(A) não procede, porque os magistrados são a principal fonte de
informação para a sociedade sobre o Poder Judiciário;
(B) procede, porque segue o princípio de evitar a promoção
pessoal dos integrantes do Poder Judiciário;
(C) não procede, porque a impessoalidade da informação afasta
o cidadão das atividades do Poder Judiciário;
(D) procede, porque os integrantes do Poder Judiciário não são
especialistas em comunicação e devem evitar falar em
público;
(E) não procede, porque informações jurídicas veiculadas em
meio impresso são de difícil compreensão para os cidadãos.
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A divulgação de notícias através do modelo “carta do presidente”
se destina a:
(A) profissionais de comunicação;
(B) acionistas e stakeholders;
(C) jornalistas especializados;
(D) diretoria e corpo gerencial;
(E) todos os colaboradores da organização.

41
O uso do “off the record” em entrevistas para a imprensa deve
ser utilizado para:
(A) explicar termos específicos da área jurídica para o jornalista e
o público leigo;
(B) divulgar informações de processos que corram em segredo
de justiça;
(C) explicar para a sociedade o posicionamento pessoal de um
magistrado;
(D) divulgar informações que corrijam matérias inverídicas da
imprensa;
(E) explicar o que e porque uma informação não pode ser
publicada.

42
Entre os formatos e meios de comunicação institucional estão o
Relatório Anual e o Folheto Institucional. O Folheto difere do
Relatório por ser:
(A) mais duradouro e mais sintético;
(B) mais caro e mais completo;
(C) mais completo e mais duradouro;
(D) mais sintético e mais caro;
(E) mais abrangente e mais caro.

43
Na produção de notícias institucionais, o assessor de imprensa
deve considerar as características de diferentes meios e veículos
para otimizar a informação no canal mais adequado. O meio
televisivo tem como características diferenciadas dos outros os
atributos de:
(A) imaginação, humor e informação;
(B) didática, humor e entretenimento;
(C) elegância, segmentação e status;
(D) seriedade, informação e status;
(E) novidade, prestígio e entretenimento.
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O maior investimento que uma organização pode fazer para
minimizar o efeito de crises junto à opinião pública, através da
empresa, consiste em:
(A) melhorar os procedimentos operacionais para que não haja
falhas nos processos da organização;
(B) estabelecer uma política que centralize as informações em
um setor específico de comunicação;
(C) realizar um treinamento específico para crises com o corpo
técnico-gerencial;
(D) fazer uma pesquisa de imagem regular para orientar as
publicações institucionais da organização;
(E) manter um bom relacionamento profissional entre a
assessoria de imprensa com os jornalistas dos veículos
externos.

A tecnologia permitiu, no Brasil, a criação de um telejornal em
rede nacional. Esse desenvolvimento tecnológico ocorreu na
década de:
(A) 1950;
(B) 1960;
(C) 1970;
(D) 1980;
(E) 1990.

45
A forma de avaliar a gestão estratégica da comunicação
organizacional é através da gestão do(a):
(A) conhecimento;
(B) relacionamento;
(C) clipping;
(D) audiência;
(E) imagem.

46
Um dos grandes desafios para as publicações internas de uma
organização está na obtenção de um fluxo contínuo de
informações. Para isso, a melhor fonte regular de notícias
internas da organização é/são:
(A) profissionais de comunicação;
(B) diretoria geral;
(C) corpo gerencial;
(D) colaboradores internos;
(E) assessoria de comunicação.

47
Um emissora de televisão, próximo ao final do ano, realiza uma
reportagem falando sobre o consumismo exacerbado nas
compras de Natal, por mais que a área comercial da emissora
desaconselhasse a veiculação dessa matéria. Ao desenvolver o
senso crítico e estimular o debate, nesse caso a emissora pratica
um jornalismo:
(A) político;
(B) engajado;
(C) militante;
(D) econômico;
(E) cívico.
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A digitalização dos sinais dos sistemas televisivos e o advento de
microcomputadores gerou mudanças na prática do
telejornalismo. Entre essas mudanças está a edição:
(A) customizada;
(B) não-linear;
(C) descentralizada;
(D) não-profissional;
(E) segmentada.

50
A posse dos canais de televisão aberta (VHF) no Brasil pertence a
(ao):
(A) empresas privadas;
(B) Governo Federal;
(C) empresas de capital nacional;
(D) Governo Federal e empresas privadas;
(E) Governo Federal e empresas de capital nacional.

51
Em um telejornal, entre os princípios para a seleção de uma
notícia para a escalada estão:
(A) relevância e equilíbrio entre as editorias;
(B) relevância e atualidade;
(C) ineditismo e equilíbrio entre as editorias;
(D) interesse do público e atualidade;
(E) interesse do público e ineditismo.

52
A Resolução nº 085/2009 do CNJ determina que o órgão central
do Sistema de Comunicação do Poder Judiciário (SICJUS) é a(o):
(A) Assessoria de Comunicação Social do Conselho Nacional de
Justiça;
(B) Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal;
(C) Secretaria de Comunicação do Superior Tribunal de Justiça;
(D) Assessoria de Comunicação Social do Ministério da Justiça;
(E) Comitê de Comunicação Social do Judiciário.
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A Resolução nº 085/2009 do CNJ apresenta alguns itens que
afetam diretamente as estratégias de Comunicação do TJ-RO.
Entre esses itens, está a:
(A) defesa da Amazônia Legal e do cerrado;
(B) valorização da comunicação tradicional;
(C) defesa das populações indígenas;
(D) valorização das estratégias de comunicação regionalizadas;
(E) defesa das grandes áreas de migração nacionais.

Marcela, servidora pública civil estável do Estado de Rondônia, é
responsável legal e cuida diretamente de seu filho Joaquim, de 30
anos, que é portador de necessidade especial e,
comprovadamente, necessita de sua assistência permanente,
independentemente de estar sob tratamento terapêutico.
De acordo com o texto da Constituição Estadual que rege a
matéria, Marcela:
(A) terá redução de 50% (cinquenta por cento) de sua carga
horária de trabalho, com redução proporcional de sua
remuneração, enquanto permanecer a necessidade de
assistência e a dependência econômica de seu filho;
(B) terá redução de 50% (cinquenta por cento) de sua carga
horária de trabalho, sem prejuízo de sua integral
remuneração, enquanto permanecer a necessidade de
assistência e a dependência econômica de seu filho;
(C) não terá redução em sua carga horária de trabalho, em
decorrência do princípio da isonomia, já que não é a própria
servidora que é portadora de necessidade especial;
(D) terá redução de 25% (vinte e cinco por cento) de sua carga
horária de trabalho, sem prejuízo de sua integral
remuneração, enquanto permanecer a necessidade de
assistência e a dependência econômica de seu filho;
(E) terá redução de 25% (vinte e cinco por cento) de sua carga
horária de trabalho, com redução proporcional de sua
remuneração, pelo período de até 1 (um) ano, prorrogável
uma vez.

Legislação Específica
54
Em relação à composição do Tribunal de Justiça, a Constituição
do Estado de Rondônia estabelece que:
(A) a integralidade dos Desembargadores será oriunda dos Juízes
de Direito de entrância especial, que serão promovidos,
alternadamente, por antiguidade e merecimento, vedada a
promoção daqueles que estejam respondendo a processo
administrativo disciplinar;
(B) a integralidade dos Desembargadores será oriunda dos Juízes
de Direito de terceira entrância, que serão promovidos,
alternadamente, por antiguidade e merecimento, vedada a
promoção daqueles que tenham sido condenados, em
decisão definitiva, em processo administrativo disciplinar nos
últimos 5 anos;
(C) os cargos de Desembargadores serão preenchidos, em igual
proporção, por Juízes de Direito de terceira entrância,
membros do Ministério Público e da Advocacia Pública de
notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de
dez anos de carreira, que serão promovidos, alternadamente,
por antiguidade e merecimento;
(D) um quinto de seus lugares será composto de membros do
Ministério Público e da Defensoria Pública de notório saber
jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de
carreira, indicados, em lista tríplice, pelos órgãos de
representação das respectivas classes;
(E) um quinto de seus lugares será composto de membros do
Ministério Público e de advogados de notório saber jurídico e
de reputação ilibada, com mais de dez anos de carreira ou de
efetiva atividade profissional, respectivamente, indicados, em
lista sêxtupla, pelos órgãos de representação das respectivas
classes.
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O Ministério Público Estadual, após receber peças de informação
do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO) contendo indícios de
ilícito penal, ofereceu denúncia em face de determinado Juiz de
Direito titular de vara de primeira entrância, imputando-lhe a
prática de crime comum. De acordo com o Código de
Organização e Divisão Judiciária do Estado de Rondônia, o órgão
competente para processar e julgar originariamente o caso em
tela é:
(A) o Superior Tribunal de Justiça;
(B) o Tribunal Pleno do TJ-RO;
(C) o Conselho da Magistratura do TJ-RO;
(D) uma das Câmaras Criminais do TJ-RO;
(E) uma das Varas Criminais de entrância especial do TJ-RO.
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Consoante dispõe o Código de Organização e Divisão Judiciária do
Estado de Rondônia, ao 1 uizado da Inf ncia e da uventude da
Comarca da Capital compete o processamento e o julgamento:
(A) das ações de investigação de paternidade e das causas de
interdição, tutela e quaisquer outras relativas ao Estado e
capacidade das pessoas;
(B) das causas de alimentos e das relativas à posse e guarda dos
filhos menores, quer entre os pais, quer entre estes e
terceiros, e das de suspensão, extinção ou perda do poder
familiar;
(C) das questões relativas à instituição e à extinção do bem de
família e ao abrigamento de menores, inclusive no aspecto
correicional dos abrigos;
(D) dos procedimentos de atos infracionais, execução das
medidas socioeducativas e tudo que seja a elas inerente,
inclusive no tocante ao aspecto correicional dos centros de
internação;
(E) das causas de extinção do poder familiar, de infrações
administrativas, de abrigamento de menores e dos crimes
praticados contra crianças e adolescentes.

João, servidor público civil estável ocupante de cargo efetivo do
Estado de Rondônia, pela segunda eleição consecutiva, deixou de
atender convocação da Justiça Eleitoral para o serviço eleitoral.
Levando em consideração a reincidência, de acordo com a Lei
Complementar nº 68/1992, na esfera disciplinar, a conduta de
João:
(A) não é passível de punição, pois se trata de fato estranho ao
exercício de sua função, incidindo tão somente as
consequências legais previstas na legislação eleitoral;
(B) é passível de punição, observadas as formalidades legais, em
especial o contraditório e a ampla defesa, com a cominação
da penalidade de repreensão;
(C) é passível de punição, observadas as formalidades legais, em
especial o contraditório e a ampla defesa, com a cominação
da penalidade de suspensão de até 10 dias;
(D) é passível de punição, observadas as formalidades legais, em
especial o contraditório e a ampla defesa, com a cominação
da penalidade de suspensão de até 30 dias;
(E) é passível de punição, observadas as formalidades legais, em
especial o contraditório e a ampla defesa, com a cominação
da penalidade de demissão.

58
Em matéria de movimentação de pessoal, de acordo com a Lei
Complementar nº 68/1992, que dispõe sobre o regime jurídico
dos servidores públicos civis do Estado de Rondônia:
(A) é vedada a movimentação ex-officio de servidor que esteja
regularmente matriculado em Instituição de Ensino Superior
de formação, aperfeiçoamento ou especialização profissional
que guarde correspond ncia com as atribuições do respectivo
cargo;
(B) a ced ncia é o ato por meio do qual o servidor é transferido
de uma unidade administrativa para outra dentro do mesmo
órgão, por ato do titular do órgão, com ou sem alteração do
domicílio ou resid ncia, respeitada a exist ncia de vagas no
quadro lotacional;
(C) é vedada a remoção, a pedido, para acompanhar o c njuge
que fixe resid ncia em outra localidade, em virtude de
deslocamento compulsório, devidamente comprovado, pois a
hipótese seria de licença para trato de assuntos particulares;
(D) a relotação é o ato por meio do qual o servidor é emprestado
para outro Estado, Poder, Município, rgão ou Entidade, e
será sempre sem nus para o órgão cedente, por Ato do
Chefe do Poder Executivo, através de processo específico;
(E) é vedada a remoção, a pedido, por motivo de tratamento de
saúde do próprio servidor, do c njuge ou dependente, ainda
que fiquem comprovadas, em caráter definitivo pelo órgão
médico oficial, as razões apresentadas pelo servidor, pois a
hipótese seria de licença.
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Fábio, Analista Judiciário estável do Poder Judiciário do Estado
de Rondônia, durante suas férias, sofreu grave acidente
automobilístico que lhe causou traumatismo craniano, com
lesão cerebral. Apesar de não ter ficado incapaz para o serviço
público, ábio está com limitação em sua capacidade mental,
conforme verificado em inspeção médica. Com base nas
formas de provimento de cargo público previstas na ei
Complementar nº 68/1992, o servidor será:
(A) exonerado, porque o acidente não ocorreu no efetivo
exercício ou em razão da função pública;
(B) demitido, porque o acidente não ocorreu no efetivo exercício
ou em razão da função pública;
(C) reintegrado, após receber alta médica, no mesmo cargo
anteriormente ocupado, com ressarcimento de todas as
vantagens;
(D) reconduzido em cargo de escolaridade e remuneração
similares ou superiores às de seu cargo anterior;
(E) readaptado em cargo de atribuições e responsabilidades
compatíveis com a limitação que sofreu.
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Em relação aos adicionais previstos na Lei Complementar
nº 568/2010, que dispõe sobre a carreira dos servidores
do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, é correto
afirmar que:
(A) o adicional de qualificação funcional é destinado aos
servidores em razão de conhecimentos adicionais adquiridos
em cursos de capacitação, aperfeiçoamento, extensão e
especialização, até o limite de 50% do vencimento mais
elevado da categoria funcional;
(B) o adicional de produtividade é devido a todos os servidores
que comprovarem, mediante relatório de avaliação periódica,
eficiência no exercício de suas funções acima do ordinário,
até o limite de 50% do vencimento mais elevado da categoria
funcional;
(C) o adicional de incentivo é devido ao servidor que completar
10 anos de serviço exclusivo ao Poder Judiciário de Rondônia
ou 15 anos de cargo efetivo no serviço público estadual de
Rondônia, 5 dos quais em efetivo exercício no Judiciário de
Rondônia;
(D) os adicionais de qualificação profissional, de incentivo e de
produtividade não são devidos ao servidor em gozo de férias
e licenças remuneradas e no abono natalino, bem como
àquele condenado em processo administrativo disciplinar,
pelo prazo de 5 anos após a condenação definitiva;
(E) os adicionais de qualificação profissional, de incentivo e de
produtividade continuam sendo devidos ao servidor
integrante da carreira jurídica que já fazia jus aos benefícios,
no período em que estiver cedido a outro órgão público, em
respeito ao princípio da isonomia.

Conforme estabelece a ei Complementar n
/1992, que
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do
Estado de Rond nia, ao servidor é proibido:
(A) ausentar-se do serviço durante o expediente, ainda que haja
prévia autorização do chefe imediato;
(B) opor resist ncia justificada ao andamento de documento e
processo ou execução de serviços;
(C) retirar, ainda que haja prévia anu ncia da autoridade
competente, qualquer documento ou objeto da repartição;
(D) participar, na qualidade de acionista ou cotista, de sociedade
empresária privada;
(E) aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associação
profissional ou sindical, ou a partido político.

Geografia e História de Rondônia
64
A ideia de que “a Amaz nia é uma grande planície, ocupada por
uma floresta tropical úmida, impenetrável” é um dos muitos
mitos relacionados à região.

62
De acordo com o Código de Organização e Divisão Judiciária do
Estado de Rondônia, ao Conselho da Magistratura compete:
(A) exercer a superior inspeção da Magistratura e a disciplina dos
serviços da ustiça de primeiro grau;
(B) indicar o juiz Diretor do órum para período de dois anos,
admitida uma recondução;
(C) decidir, em sessão reservada, sobre o acesso de uiz de
Direito ao Tribunal de ustiça e a promoção, de entr ncia para
entr ncia, pelo critério de antiguidade;
(D) propor ao Poder egislativo a elevação do número dos
membros do Tribunal, a criação e extinção de cargos e a
fixação de seus vencimentos;
(E) conhecer e examinar a prestação de contas da Presid ncia,
bem como exercer atividade disciplinar dos serviços da
ustiça de segundo grau.
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(Disponível em http://historiacacoal.blogspot.com.br/2011/03/re
levo-ro.html)
Em Rondônia, o exemplo que contradiz a afirmativa é a existência
das unidades geomorfológicas numeradas no mapa a seguir, que
correspondem, respectivamente:
(A) à Chapada dos Parecis e à Serra do Cachimbo;
(B) à Serra dos Pacaás Novos e ao Planalto Rebaixado da
Amazônia;
(C) ao Planalto Residual do Guaporé e à Chapada dos Parecis;
(D) à Serra dos Pacaás Novos e à Chapada dos Parecis;
(E) à Serra do Cachimbo e à Serra dos Pacaás Novos.
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A partir do século XX, diversos governos brasileiros determinaram
a execução de uma política de ocupação e exploração da Região
Amazônica. O período varguista (1930/1945) e o Regime Militar
(1964/1985) foram dois desses períodos com projetos audaciosos
de integração da região amazônica ao restante do país. Dentre as
consequências desse processo, percebe-se a deterioração da
região norte em função de vários aspectos, sendo um dos mais
importantes:
(A) a falta de um equilíbrio entre os projetos de exploração da
região amazônica e a preservação da região;
(B) a opção prioritária pelos projetos ferroviários para interligar a
região;
(C) o monopólio do capital estrangeiro sobre a exploração da
região amazônica;
(D) o interesse exclusivo no desenvolvimento do transporte naval
na região;
(E) a exclusividade dada ao capital externo na exploração da
atividade mineradora.

O uso da floresta úmida para agricultura, normalmente
envolvendo desmatamento, altera radicalmente as características
ecológicas, tais como a vegetação, solos, ciclos de nutrientes e
diversidade de espécies. Padrões míopes de uso da floresta
úmida têm levantado preocupações amplamente compartilhadas.
É importante examinar algumas dessas preocupações, incluindo
alguns desses equívocos populares a respeito das consequências
ambientais, para que se possa avaliar a agricultura pioneira em
termos de seu custo ambiental e chances de sustentabilidade a
longo prazo.”
(FEARNSIDE, Philip. A floresta úmida tropical como um
ecossistema. Disponível em http://philip.inpa.gov.br/)
Um dos problemas ambientais decorrentes das alterações sobre
o ambiente natural em destaque é:
(A) a perda de fertilidade do solo em razão da redução da
serapilheira;
(B) maior formação dos rios voadores, responsáveis por chuvas
no centro-sul brasileiro;
(C) o aumento da erosão superficial decorrente da redução do
processo de lixiviação do solo;
(D) a maior atuação da massa tropical continental sobre a região,
aumentando as estiagens;
(E) a redução da amplitude térmica anual, com maior ocorrência
do fenômeno da friagem.

66
“Tratado de permuta de territórios e outras compensações entre
o Brasil e a Bolívia assinado na cidade de Petrópolis em 17 de
novembro de 1903, aprovado pelo Congresso Nacional em 12 de
fevereiro de 1904, sancionado pelo presidente Rodrigues Alves
em decreto de 18 de fevereiro, com troca mútua de ratificações
em 10 de março, pelo qual se estabeleceram os limites entre
Brasil e Bolívia e a incorporação definitiva do Acre ao território
nacional.”(Disponível em http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbete
s/primeira-republica/TRATADO%20DE%20PETR%C3%93POLIS.pdf)

O tratado descrito no texto e a principal razão para sua sanção
por parte do governo brasileiro são, respectivamente:
(A) Tratado de Madri - expansão do território nacional;
(B) Tratado de Petrópolis - interesse em explorar as seringueiras
no território anexado;
(C) Tratado de Ayacucho - riquezas minerais descobertas no
território acreano;
(D) Tratado de Petrópolis - alto valor indenizatório a ser pago
pelo governo boliviano;
(E) Tratado de Ayacucho - construção da ferrovia MadeiraMamoré.

67

69
Em função da participação do Brasil na II Guerra Mundial
(1939/1945), ocorreu uma segunda corrente migratória para a
região amazônica a fim de aumentar a oferta de mão de obra
para a exploração da borracha. Estima-se o número de
seringueiros que chegaram a região em 34.000 pessoas só no ano
de 1942.
Em relação a tal processo de migração, é correto afirmar que:
(A) a presença de população do sul do país foi a característica
principal nesse processo;
(B) a presença de retirantes nordestinos foi a tônica desse
processo;
(C) a presença da população sem-terra da região centro-oeste foi
majoritária nesse processo;
(D) a presença da população açoriana de Santa Catarina foi a
mais importante nesse processo;
(E) a presença exclusiva da população paulista foi fundamental
para o desenvolvimento desse processo.

O processo de construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré
pode ser comparada a de um livro de aventura tanto são os
personagens envolvidos e as reviravoltas no processo de
construção. A obra deixou um rastro de mortes, dificuldades na
execução e gasto excessivo de recursos. Apesar de tudo, a
ferrovia foi inaugurada em abril de 1912. A construção da
ferrovia foi viabilizada principalmente pelo(a):
(A) capital privado nacional oriundo das oligarquias da região;
(B) presença do capital privado nacional através do Barão de
Mauá;
(C) presença do capital externo norte-americano na execução da
construção da obra;
(D) financiamento concedido pelo governo brasileiro através do
Banco da Amazônia;
(E) esforço da população que encampou forte campanha para
arrecadação de fundos.
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O processo de formação socioespacial de Rondônia é deflagrado,
seguindo padrões de ocupação vinculados à exploração de suas
reservas naturais e guiado por intervenções governamentais que
condicionam as instituições locais, moldando o modo como seu
espaço se organiza. (NASCIMENTO, Claudia. A formação do
espaço de Rondônia: uma análise do zoneamento socioecológico
econômico e do uso e cobertura da terra.)
Como forma de tentar solucionar os problemas ambientais
existentes, surgiram projetos que nortearam o desenvolvimento
socioeconômico do Estado de Rondônia. A respeito desses
principais projetos, analise as afirmativas a seguir:
I - O POLONOROESTE foi criado em 1981 e teve a intenção de
melhorar a integração da região aos centros já modernizados do
sul, além de uma estratégia de proteção ambiental e de
preservação das comunidades indígenas e extrativistas.
II – O PLANAFLORO (Projeto Agropecuário e Florestal de
Rondônia) surgiu em 1986 e teve como objetivo geral implantar
uma abordagem mais aperfeiçoada para o manejo, a conservação
e o desenvolvimento dos recursos naturais do Estado.
III - O Programa Amazônia Sustentável (PAS), lançado em 2008,
tem como principal objetivo fomentar o desenvolvimento
sustentável, o uso e a proteção dos recursos naturais e foi muito
criticado por não relacionar as comunidades tradicionais –
indígenas, quilombolas ou ribeirinhas e o conhecimento que
possuem da região.
Está correto o que se afirma em:
(A) somente II;
(B) somente III;
(C) somente I e II;
(D) somente II e III;
(E) I, II e III.
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Discursiva

Redação

A Assessoria de Imprensa do Tribunal de Justiça de Rondônia
(TJ-RO) selecionou um jornalista para ser o coordenador da
Assessoria de Imprensa (AI) e elaborar o planejamento de
comunicação para os próximos anos. O coordenador conta com
quatro jornalistas (dois com grande experiência nos veículos
externos nas editorias de política e economia), dois estagiários,
uma secretária, e aproveita a estrutura do TJ para questões
administrativas, como papelaria, gráfica e serviços de correios.
Há uma sala de imprensa e um grande auditório no Tribunal,
além de computadores conectados à internet, e material de
produção jornalística (câmeras fotográficas e de vídeo,
gravadores de áudio e material para escrita).

O texto 1 da prova objetiva nos fala do sucesso de uma empresa,
que surgiu a partir da criatividade e conhecimento de um jovem
estudante. Nos dias atuais, a tarefa educativa parece distanciarse de um projeto puramente cultural de conhecer, dirigindo-se
preferencialmente ao fazer de forma inovadora.
Certamente você, como muitos outros, já teve uma ideia criativa
para a solução de algum problema que incomoda os brasileiros
(ou parte deles).

A verba da Assessoria permite a contratação de dois serviços de
apoio ao longo do ano, que podem ser agências de publicidade e
relações públicas, empresas de pesquisa de mercado e opinião
pública, assessoria parlamentar e consultoria gerencial.

Exponha sua ideia, esclarecendo o porquê de sua criação ou
sugestão, apoiando-a em argumentos convincentes, por meio da
elaboração de um texto dissertativo-argumentativo, com um
número mínimo de 20 (vinte) e máximo de 30 (trinta) linhas, em
linguagem culta, sobre o tema acima.

1
Com base nessa situação hipotética, elabore um planejamento
das principais ações e rotinas a serem realizadas pela Assessoria
de Imprensa nos próximos quatro anos, dividindo em estratégias
de curto prazo (nos próximos três meses), médio prazo (de três
meses a um ano) e longo prazo (de um a quatro anos). As ações
devem apresentar os objetivos, a razão de serem escolhidos, os
recursos necessários e outras informações pertinentes.
Responda a questão em, no máximo, 60 (sessenta) linhas.

Analista Judiciário - Especialidade - Jornalista



Tipo 1 – Cor BRANCA – Página 16

RASCUNHO

RASCUNHO

RASCUNHO

Realização

