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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 
1 – Este caderno contém 01 (um) tema para Redação, 01 (uma) prova de Língua Portuguesa composta de 

20 (vinte) questões objetivas numeradas de 01 (um) a 20 (vinte) e 01 (uma) prova de Especialidade 
composta de 40 (quarenta) questões objetivas numeradas de 21 (vinte e um) a 60 (sessenta). Confira se 
todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade, solicite ao fiscal 
de prova a substituição deste caderno. 

2 – Verifique se a “VERSÃO” da prova e a “ESPECIALIDADE” constantes deste caderno de questões 
conferem com os campos “VERSÃO” e “ESPECIALIDADE” contidas em seu Cartão de Resposta. 

3 – Não se comunique com outros candidatos, nem se levante sem autorização do Chefe de Setor.  
4 – A prova terá a duração de 4 (quatro) horas acrescidas de mais 20 (vinte) minutos para o 

preenchimento do Cartão de Resposta. 
5 – Assine o Cartão de Resposta e assinale as respostas, corretamente e sem rasuras, com caneta azul ou 

preta. 
6 – Somente será permitido retirar-se do local de realização das provas após decorridas 2 (duas) horas 

depois do início das provas. O Caderno de Questões só poderá ser levado pelo candidato que 
permanecer no recinto até o horário determinado oficialmente para o término da prova. 

7 – A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno e no Cartão de 
Resposta poderá implicar a anulação da sua prova. 

AGENDA (PRÓXIMOS EVENTOS) 

DATA EVENTO 
até 27/11/2009 Divulgação das provas aplicadas e dos Gabaritos Provisórios. 

até 02/12/2009 Preenchimento da Ficha Informativa sobre Formulação de Questão (FIFQ) na página do 
CIAAR, na Internet, (até às 15h do último dia de recurso – horário de Brasília). 

até 23/12/2009 Divulgação dos gabaritos oficiais e dos pareceres individuais sobre as FIFQ.  
até 30/12/2009 Divulgação individual da correção das Redações. 

até 06/01/2010 Preenchimento do formulário de recurso para a Prova de Redação na página do CIAAR, 
na Internet, (até às 15h do último dia de recurso – horário de Brasília).  

até 26/01/2010 

Divulgação da relação nominal de candidatos com os resultados obtidos nas provas 
escritas dos Exames de Escolaridade e Conhecimentos Especializados com suas 
respectivas médias, contendo a classificação provisória daqueles que obtiveram 
aproveitamento. 

22/02/2010 Concentração Intermediária e entrega de títulos, das 9h às 11h. (Horário Local). 
 
 
 
 
 

VERSÃO 

A 
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REDAÇÃO  
 
 

INSTRUÇÕES 
 

-  Leia o tema a seguir e desenvolva uma redação dissertativo/argumentativa. 
-  A prova de Redação deverá conter no mínimo 80 (oitenta) palavras, em letra legível, a respeito do tema 

fornecido; 
-  À redação fora do tema proposto será atribuído o grau 0 (zero); 
-  À redação com menos de 80 (oitenta) palavras será deduzido da nota atribuída 1 (um) décimo por palavra 

faltante, até o limite de 70 (setenta) palavras. 
-  Consideram-se palavras todas aquelas pertencentes às classe gramaticais da Língua Portuguesa. 
 
Será atribuída a nota 0 (zero) ao texto: 
-  Fora do tipo ou tema proposto; 
-  Que não estiver em prosa; 
-  Com número inferior a 70 (setenta) palavras; 
-  Que apresentar marcas que permitam a identificação do autor; 
-  Escrito de forma completamente ilegível ou cuja caligrafia impeça a compreensão do sentido global do 

texto; 
-  Escrito a lápis ou com caneta que não seja de tinta preta ou azul. 
-  Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da redação, devendo o candidato limitarse a 

uma única folha padrão recebida, com 30 (trinta) linhas. 
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TEMA DA REDAÇÃO 
 

Estudante vai à Justiça após perder vaga de cota para negros em universidade 
Tatiana Oliveira, que cursava pedagogia na UFSM, se declara parda. 
UFSM diz que ela não preenche condições para cota de afrobrasileiro. 

 
 A estudante Tatiana Oliveira, de 22 anos, que ingressou neste ano no curso de pedagogia da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) por meio de programa de vagas destinadas a afrodescendentes, 
teve sua matrícula cancelada na semana passada, um mês após o início das aulas. Uma comissão da 
universidade deu um parecer de que ela não preenche as condições exigidas pelo programa de cotas. “Fiz o que 
o edital pedia: uma declaração de próprio punho de que sou descendente de afrobrasileiro. Eu sou parda. Não 
agi de má-fé”, afirma ela, cuja mãe é branca e o pai, pardo. Marli Dalchum, advogada da estudante, diz que na 
próxima terça-feira (14) vai ingressar com ação na Justiça Federal, com pedido de liminar, para que Tatiana 
retorne imediatamente a assistir aulas na UFSM. 

 De acordo com o pró-reitor de graduação da universidade, Jorge Luiz da Cunha, todas as matrículas 
feitas por meio dos programas de cotas são revisadas com cuidado. No caso das 220 vagas (11% do total 
oferecido no vestibular) para afrobrasileiros, o estudante é submetido a uma entrevista, com a presença de 
representantes de movimentos negros, em que são feitas três perguntas: se ele se considera afrobrasileiro; se já 
foi discriminado por pertencer a esse grupo e em que outras vezes o estudante se reconheceu como preto ou 
pardo.  

 De acordo com Tatiana, o parecer diz que “a candidata se autodeclarou parda sem, entretanto, saber 
explicar o porquê de tal declaração, reconhecendo-se mais clara que alguns de seus colegas e familiares”. 
Segundo o pró-reitor de graduação da UFSM, na entrevista, a estudante afirmou que a primeira vez que ela se 
reconheceu como parda foi no vestibular. Tatiana também relatou nunca ter sofrido preconceito relacionado à 
sua cor. 

 “Não é uma questão genealógica. (A vaga) é para afrobrasileiro, para aqueles que se consideram 
discriminados ou têm dificuldade de acesso à escola”, diz Jorge Cunha, acrescentando que, neste ano, 22 
matrículas dos programas de cotas, para estudantes de escola pública, deficientes e afrodescendentes, foram 
canceladas. 

 A advogada de Tatiana rebate: “Ela reside numa das vilas mais pobres de Santa Maria, a mãe dela está 
desempregada. Ela não apresenta condições socioeconômicas. A avó dela é descendente de escravos”. Tatiana 
tem esperanças de reaver a vaga. “Vamos entrar com a liminar na Justiça o quanto antes porque estou perdendo 
aula”, lamentou a estudante.  

http://g1.globo.com/Noticias/Vestibular/0,,MUL1083720-5604,00-
ESTUDANTE+VAI+A+JUSTICA+APOS+PERDER+VAGA+DE+COTA+PARA+NEGROS+EM+UNIVERSIDAD.html 

 
 Com base nas informações do texto acima e em outras de seu conhecimento, redija um texto 

dissertativo, no qual você apresente, com argumentos coerentes, seu ponto de vista a respeito da cota 
para afrodescentes. 
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RASCUNHO – REDAÇÃO 
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LÍNGUA PORTUGUESA  
 

Texto 1 
 

Volta do bom selvagem 
A escolha do pobre Vanuatu como o país mais feliz  

reabre a questão: o que é felicidade? 
 

Okky de Sousa 
 

 Desde tempos remotos os pensadores tentam definir o que é felicidade. Para o filósofo grego Aristóteles, 
felicidade seria a manifestação da alma diante de uma vida virtuosa. Na semana passada, a ONG inglesa 
The New Economics Foundation contribuiu para esse debate com a divulgação de uma pesquisa que traz o 
ranking dos países onde as populações são mais felizes. O resultado é surpreendente. Seriam os 
americanos, donos da nação mais rica do planeta, os mais felizes? Nada disso. Os Estados Unidos ocupam 
um modestíssimo 150.º lugar na classificação. Que tal os italianos, sempre alegres, amantes da boa comida 
e da boa música? Não passam do 66.º lugar. Os brasileiros aparecem um pouquinho melhor na lista: 63.º 
posto. Segundo a pesquisa, feliz de verdade é o povo de Vanuatu, um pequeno arquipélago do Pacífico 
Sul, agraciado com o primeiro lugar na lista. Vanuatu é um país com 210.000 habitantes que vivem 
basicamente da agricultura de subsistência – colhem coco, cacau e inhame – e não têm acesso à água 
potável de qualidade. Apenas 3% da população possui telefone fixo, e a mortalidade infantil é de 54 óbitos 
a cada 1.000 nascimentos, o dobro do índice brasileiro.  

 A classificação de Vanuatu no topo do ranking dos países mais felizes se explica pelos critérios usados na 
pesquisa, que levam em conta apenas três fatores: expectativa de vida, bem-estar e extensão dos danos 
ambientais causados pelo homem em cada país. Como os vanuatuenses se satisfazem com muito pouco, 
não sabem o que é sociedade de consumo nem sacrificam o meio ambiente para produzir riquezas, 
acabaram levando a taça. A definição da ONG inglesa para felicidade, portanto, remete à figura romântica 
do "bom selvagem" criada pelo filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau, que viveu no século XVIII. 
Rousseau enunciou que "o homem é originalmente bom até ser corrompido pela sociedade". Para a New 
Economics Foundation, o dito continua valendo. Os critérios utilizados na pesquisa produziram outras 
excrescências na lista de nações com população mais feliz. Entre os dez primeiros postos estão a 
Colômbia, país conflagrado por uma guerra civil e pelo narcotráfico, e Cuba, onde a população não tem o 
que comer e vive oprimida pela ditadura geriátrica de Fidel Castro.  

 A pesquisa da ONG inglesa surge na esteira de um burburinho provocado atualmente nos meios 
acadêmicos pelos adeptos da chamada psicologia positiva, cujo objetivo é justamente permitir às pessoas a 
conquista da felicidade. Psicólogos ligados a universidades americanas respeitadas como a Harvard e a da 
Pensilvânia pregam uma inversão nas técnicas tradicionais de terapia. Eles induzem seus pacientes a 
enxergar a si próprios não como um redemoinho de desejos frustrados e violências reprimidas, como 
ensinou Freud, mas como um repositório de forças positivas e virtudes potenciais capazes de abrir as 
portas para a felicidade. "Durante muitos anos só os falsos gurus da auto-ajuda escreveram sobre a 
felicidade. Queremos dar consistência e respeitabilidade a esse tema", diz o psicólogo Tal Ben-Shahar, 
que ministra o curso de psicologia positiva em Harvard.  

 Mas, afinal, o que a psicologia positiva entende por felicidade? Não se trata de uma pergunta fácil. 
"Felicidade é conhecer o melhor de nós mesmos" é uma resposta frequente. "As pessoas felizes em geral 
são casadas, cultivam muitas amizades e têm vida social intensa", tenta identificar o psicólogo americano 
Martin Seligman, autor do livro Felicidade Autêntica, já lançado no Brasil. Nenhuma resposta consegue 
contornar o fato de que felicidade é um conceito abstrato que provavelmente não tem correspondência no 
mundo real. Ser feliz significa viver isento de contratempos, o que só parece possível na visão que os 
religiosos têm do paraíso. "Momentos felizes são efeitos colaterais positivos da vida", define Adam 
Phillips, um dos mais conceituados psicanalistas ingleses da atualidade. "Mas o sujeito que se encaixasse 
no perfil ideal dos manuais de busca da felicidade seria um perfeito idiota", ele completa. Para saber o que 
é felicidade, só mesmo perguntando aos nativos de Vanuatu.  

 http://www.adur-rj.org.br/5com/pop-up/volta_bom_selvagem.htm 
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Questão 01 
 Assinale a alternativa que apresenta um tema NÃO mencionado no texto 1. 
(A) Definição do que seja felicidade. 
(B) Técnica de como obter a felicidade. 
(C) Pesquisas diversas sobre felicidade. 
(D) Confronto de opiniões sobre felicidade. 
 
Questão 02 
 Todas as alternativas abaixo apresentam motivos da felicidade dos vanuatuenses, EXCETO 
(A) adoção de psicologia positiva diante de situações adversas. 
(B) simplicidade em relação à maneira de viver. 
(C) ausência de uma organização social que prioriza o consumo. 
(D) preservação do meio ambiente para produzir riquezas. 
 
Questão 03 
 Assinale a alternativa em que ocorre uma opinião do autor do texto 1. 
(A) “A classificação de Vanuatu no topo do ranking dos países mais felizes se explica...” 
(B) “...enunciou que ‘o homem é originalmente bom até ser corrompido pela sociedade.’’’ 
(C) “Os critérios utilizados na pesquisa produziram outras excrescências na lista de nações...” 
(D) "Apenas 3% da população possui telefone fixo, e a mortalidade infantil é de 54 óbitos..." 
 
Questão 04 
 “Entre os dez primeiros postos estão a Colômbia, país conflagrado por uma guerra civil e pelo 

narcotráfico, e Cuba, onde a população não tem o que comer e vive oprimida pela ditadura 
geriátrica de Fidel Castro.” 

 
 Informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se afirma sobre o fragmento acima. Em seguida, 

indique a alternativa com a sequência correta. 
 

(   ) Os sujeitos da forma verbal estão são Colômbia e Cuba.  
(   ) O elemento o é pronome demonstrativo. 
(   ) O verbo viver requer complemento, pois é verbo transitivo.  
(   ) A expressão oprimida tem função de predicativo do sujeito. 

 
(A) F – F – V – F. 
(B) V – F – F – V.  
(C) F – V – V – F. 
(D) V – V – F – V.  
 
Questão 05 
 “Como os vanuatuenses se satisfazem com muito pouco, não sabem o que é sociedade de consumo 

nem sacrificam o meio ambiente para produzir riquezas, acabaram levando a taça.” 
 
 A relação lógico-semântica estabelecida pelo conectivo destacado é a de 
(A) comparação. 
(B) causa. 
(C) consecução. 
(D) conformidade. 
 
Questão 06 
 Assinale a alternativa cuja expressão destacada NÃO desempenha função de agente da passiva. 
(A) “A classificação [...] no topo do ranking dos países mais felizes se explica pelos critérios usados na 

pesquisa...” 
(B) “...expectativa de vida, bem-estar e extensão dos danos ambientais causados pelo homem em cada país.” 
(C) “Rousseau enunciou que "o homem é originalmente bom até ser corrompido pela sociedade".” 
(D) “...remete à figura romântica do "bom selvagem" criada pelo filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau...” 
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Questão 07 
 Em “’Felicidade é conhecer o melhor de nós mesmos...’", a expressão destacada é uma oração 

subordinada substantiva 
(A) objetiva direta reduzida de infinitivo. 
(B) subjetiva reduzida de infinitivo. 
(C) completiva nominal reduzida de infinitivo. 
(D) predicativa reduzida de infinitivo. 
 
Questão 08 
 “A classificação de Vanuatu no topo do ranking dos países mais felizes se explica pelos critérios 

usados na pesquisa, que levam em conta apenas três fatores: expectativa de vida, bem-estar e 
extensão dos danos ambientais causados pelo homem em cada país.” 

 
 Substituindo as formas verbais destacadas pelas do futuro do pretérito do indicativo e do pretérito 

imperfeito do subjuntivo, respectivamente, obteríamos a seguinte reescrita do período: 
 
(A) “A classificação de Vanuatu no topo do ranking dos países mais felizes se explicará pelos critérios usados 

na pesquisa, que levariam em conta apenas três fatores: expectativa de vida, bem-estar e extensão dos 
danos ambientais causados pelo homem em cada país.” 

(B) “A classificação de Vanuatu no topo do ranking dos países mais felizes se explicou pelos critérios usados 
na pesquisa, que levassem em conta apenas três fatores: expectativa de vida, bem-estar e extensão dos 
danos ambientais causados pelo homem em cada país.” 

(C) “A classificação de Vanuatu no topo do ranking dos países mais felizes se explicaria pelos critérios usados 
na pesquisa, que levassem em conta apenas três fatores: expectativa de vida, bem-estar e extensão dos 
danos ambientais causados pelo homem em cada país.” 

(D) “A classificação de Vanuatu no topo do ranking dos países mais felizes se explicasse pelos critérios 
usados na pesquisa, que levou em conta apenas três fatores: expectativa de vida, bem-estar e extensão dos 
danos ambientais causados pelo homem em cada país.” 

 
Questão 09 
 Assinale a alternativa em que o elemento a é pronome demonstrativo. 
(A) “Psicólogos ligados a universidades americanas respeitadas como a Harvard e a da Pensilvânia...” 
(B) “Eles induzem seus pacientes a enxergar a si próprios não como um redemoinho de desejos...” 
(C) “Apenas 3% da população possui telefone fixo, e a mortalidade infantil é de 54 óbitos a cada 1.000...” 
(D) “Queremos dar consistência e respeitabilidade a esse tema", diz o psicólogo Tal Ben-Shahar...” 
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Questão 10 
 Relacione as colunas de acordo com o número de dígrafos encontrados nas palavras. Em seguida, 

assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Alguns números poderão ser utilizados 
mais de uma vez e outros poderão não ser utilizados. 

 
1 dígrafo 
2 dígrafos 
3 dígrafos 
 
(   ) excrescência 
(   ) encaixasse 
(   ) inhame 
(   ) corrompido 
(   ) extensão 
(   ) pouquinho 
(   ) correspondência 

 
(A) 2 – 1 – 2 – 2 – 2 – 1 – 3. 
(B) 3 – 2 – 2 – 1 – 1 – 2 – 2. 
(C) 3 – 3 – 1 – 1 – 2 – 1 – 2. 
(D) 2 – 2 – 1 – 2 – 1 – 2 – 3. 
 
Questão 11 
 Relacione as colunas de acordo com o número de letras e o respectivo número de fonemas 

encontrados nas palavras. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
Alguns números poderão ser utilizados mais de uma vez e outros poderão não ser usados.  

 
1. 4 letras e 5 fonemas 
2. 6 letras e 5 fonemas 
3. 7 letras e 6 fonemas 
4. 7 letras e 6 fonemas 
5. 8 letras e 6 fonemas 
6. 8 letras e 7 fonemas 
7. 9 letras e 7 fonemas 
8. 9 letras e 8 fonemas 
9. mesmo número de letras e de fonemas 
 
(   ) isento 
(   ) fixo 
(   ) pesquisa 
(   ) conquista 
(   ) primeiros 
(   ) ambiente 
(   ) portanto 

 
(A) 2 – 9 – 6 – 9 – 9 – 9 – 5.  
(B) 9 – 9 – 5 – 8 – 8 – 6 – 9. 
(C) 2 – 1 – 6 – 7 – 9 – 5 – 6. 
(D) 9 – 1 – 5 – 9 – 8 – 9 – 5. 
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Questão 12 
 Em “...colhem coco, cacau e inhame – e não têm acesso à água potável de qualidade.”, a expressão 

destacada é 
(A) adjunto adverbial. 
(B) complemento nominal. 
(C) adjunto adnominal. 
(D) objeto indireto. 
 
Questão 13 
 Relacione as colunas de acordo com a transitividade verbal nos contextos abaixo. Em seguida, 

assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Alguns números poderão ser utilizados 
mais de uma vez e outros poderão não ser utilizados.  

 
1. intransitivo 
2. transitivo direto 
3. transitivo indireto 
4. transitivo direto e indireto 
 
(   ) “Os Estados Unidos ocupam um modestíssimo...”   
(   ) “...ONG inglesa surge na esteira...”    
(   ) “...permitir  às pessoas a conquista da felicidade.”   
(   ) “...remete à figura romântica do "bom selvagem...”   
(   ) “Não se trata de uma pergunta fácil.” 
(   ) "...escreveram sobre a felicidade.” 

 
(A) 2 – 3 – 3 – 3 – 1 – 3. 
(B) 3 – 2 – 3 – 4 – 1 – 2. 
(C) 3 – 1 – 4 – 4 – 3 – 2. 
(D) 2 – 1 – 4 – 3 – 3 – 1. 
 
Questão 14 
 Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao emprego dos sinais de pontuação no texto 1. 
(A) “As pessoas felizes em geral são casadas, cultivam muitas amizades e têm vida social intensa..." (a vírgula 

separa os termos fundamentais sujeito e predicado)  
(B) “Para saber o que é felicidade, só mesmo perguntando aos nativos de Vanuatu.” (a vírgula marca a 

anteposição de uma oração subordinada adverbial) 
(C) “A definição da ONG inglesa para felicidade, portanto, remete à figura romântica do ‘bom selvagem...’” 

(as vírgulas marcam a intercalação da conjunção conclusiva) 
(D) “...vivem basicamente da agricultura de subsistência – colhem coco, cacau e inhame – e não têm...” (a 

vírgula isola elementos de mesma função sintática) 
 
Questão 15 
 “Os Estados Unidos ocupam um modestíssimo 150.º lugar na classificação. Que tal os italianos, 

sempre alegres, amantes da boa comida e da boa música? Não passam do 66.º lugar. Os brasileiros 
aparecem um pouquinho melhor na lista: 63.º posto.” 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a grafia correta dos numerais destacados no fragmento. 
(A) Centésimo cinquagésimo, sexcentésimo sexto, sexcentésimo terceiro 
(B) Quinquacentésimo, sexagésimo sexto, sexagésimo terceiro 
(C) Centésimo quinquagésimo, sexagésimo sexto, sexagésimo terceiro  
(D) Quinquacentésimo, sexcentésimo sexto, sexcentésimo terceiro 
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Questão 16 
 Em “Psicólogos ligados a universidades americanas respeitadas como a Harvard...”, NÃO ocorre o 

acento indicativo de crase porque a expressão universidades americanas 
(A) está precedida por palavras que estão no masculino plural. 
(B) não está precedida de artigo feminino e encontra-se no plural. 
(C) foi empregada no plural e encontra-se precedida de artigo.  
(D) indica lugar e, como tal, não é precedida de artigo feminino. 
 
Questão 17 
 Assinale a alternativa cuja expressão destacada NÃO foi substituída corretamente pela forma 

pronominal destacada entre parênteses. 
(A) “Apenas 3% da população possui telefone fixo, e a mortalidade infantil é de 54 óbitos...” (o possui) 
(B) “Os Estados Unidos ocupam um modestíssimo 150.º lugar na classificação....” (ocupam-no) 
(C) “...cujo objetivo é justamente permitir às pessoas a conquista da felicidade.” (permiti-las) 
(D) “Nenhuma resposta consegue contornar o fato de que felicidade é um conceito abstrato.” (contorná-lo) 
 
Questão 18 
 Informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se afirma sobre o elemento se destacado. Em seguida, 

assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
 

(   ) Em “A classificação de Vanuatu [...] se explica...”, é pronome apassivador. 
(   ) Em “Não se trata de uma pergunta fácil.”, é parte integrante do verbo. 
(   ) Em "Mas o sujeito que se encaixasse no perfil...”, é pronome apassivador. 
(   ) Em “Como os vanuatuenses se satisfazem...”, é conjunção integrante. 

 
(A) F – V – F – F. 
(B) F – F – V – V. 
(C) V – V – F – F. 
(D) V – F – V – V. 
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Questão 19 
 Relacione as colunas de acordo com as classes de palavras a que pertencem as expressões destacadas 

no contexto. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Alguns números 
poderão ser utilizados mais de uma vez e outros poderão não ser usados.  

 
1. substantivo 
2. adjetivo 
3. artigo 
4. pronome 
5. numeral 
6. advérbio 
7. conjunção 
8. preposição 
9. interjeição 
 
(   ) “Desde tempos remotos...”   
(   ) “entende por felicidade   
(   ) “...satisfazem com muito pouco...”  
(   ) “...consumo nem sacrificam...”   
(   ) “Segundo a pesquisa...”   
(   ) “...países mais felizes...”   
(   ) “...os religiosos têm do paraíso...”  
(   ) “...para esse debate...”   

 
(A) 1 – 2 – 6 – 8 – 8 – 6 – 1 – 6. 
(B) 1 – 2 – 7 – 7 – 5 – 4 – 2 – 6. 
(C) 2 – 1 – 7 – 8 – 5 – 4 – 2 – 4.   
(D) 2 – 1 – 8 – 7 – 7 – 6 – 1 – 4. 
 
Questão 20 
 “A pesquisa da ONG inglesa surge na esteira de um burburinho provocado atualmente nos meios 

acadêmicos pelos adeptos da chamada psicologia positiva, cujo objetivo é justamente permitir às 
pessoas a conquista da felicidade.” 

 
 No fragmento acima, o elemento cujo é 
(A) pronome relativo e marca uma relação de modo com o seu antecedente. 
(B) pronome relativo e marca uma relação de posse com o seu antecedente.  
(C) conjunção integrante e introduz uma oração subordinada adjetiva restritiva. 
(D) conjunção integrante e introduz uma oração subordinada adjetiva explicativa.  
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CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS  
 
Questão  21    
 Com base em reflexões feitas em estudos da Teoria da Comunicação informe se é falso (F) ou 

verdadeiro (V) o que se afirma abaixo e em seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta. 

 
(   ) Qualquer situação de comunicação humana compreende a produção da mensagem por alguém 

e a recepção desta mensagem por alguém. Quando alguém escreve, alguém deve ler o que foi 
escrito; quando alguém pinta, alguém deve ver o quadro; quando alguém fala, alguém deve 
ouvir. Qualquer análise do objetivo de comunicação, ou do êxito na obtenção da reação 
pretendida, precisa levantar e responder a questão: “a quem ela se destinou”. 

(   ) Muitos comentaristas sociais chamam esta a idade da manipulação dos símbolos. No tempo de 
nossos avós, a maior parte das pessoas ganhava a vida manipulando coisas, não manipulando 
símbolos. Progredia o homem capaz de forjar uma ferradura melhor, de colher o melhor 
produto agrícola, de construir a melhor ratoeira. A comunicação era importante naquele 
tempo, é claro, mas era menos relevante para a carreira do homem. 

(   ) Uma suposição básica da comunicação é a de que a compreensão do processo, das 
determinantes e dos efeitos da comunicação melhoram a capacidade básica do homem para 
cuidar dos problemas de comunicação que enfrenta no trabalho, seja qual for o tipo do seu 
trabalho. 

(   ) É importante fazer a distinção entre receptores pretendidos ou não-pretendidos da 
comunicação, porque o comunicador não pode influenciar alguém de forma não-pretendida. 

(   ) Objetivo e Audiência são inseparáveis. Todo comportamento de comunicação tem como 
objetivo a obtenção de uma reação específica de uma pessoa ou de um grupo de pessoas 
específicas. 

 
(A) V – F – F – V – V. 
(B) V – V – F – F – F. 
(C) V – F – V – F – F. 
(D) V – V – V – F – V. 
 
Questão 22 
 Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. 
 

I. É fácil apontar diferenças entre um redator de propaganda, um técnico em audiovisuais e um 
pesquisador de opinião pública. Um processo básico caracteriza o trabalho de todos esses 
profissionais e liga-se de maneira significativa. Cada qual é responsável pela criação, emissão 
ou avaliação do impacto de mensagens que se destinam a produzir efeito sobre uma ou mais 
audiências. 

 
II. Uma das dimensões de qualquer análise de propósito comunicativo é a descoberta do receptor 

a quem se destinou a mensagem. O comunicador pode destinar a mensagem a si mesmo ou a 
outros. Ao produzir uma mensagem deve-se considerar a quem chegará esta informação e 
como ela será recebida, já que uma mensagem jamais alcançará aquele a quem não se 
destinava.  

 
III. O objetivo da comunicação deve ser especificado de maneira que não seja logicamente 

contraditório ou incoerente consigo mesmo e que seja coerente com os meios pelos quais as 
pessoas se comunicam. 

 
(A) Apenas I e II estão corretas.  
(B) Apenas I e III estão corretas.  
(C) Apenas II e III estão corretas.  
(D) I, II e III estão corretas.  
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Questão 23 
 Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 
 
        A televisão entrou na vida dos brasileiros na década de _______. ______________________ era 

proprietário _______________________, o primeiro império de comunicação do Brasil. 
(A) 40 / Guglielmo Marconi / da PRF-3 TV Difusora 
(B) 50 / Assis Chateaubriand / dos Diários e Emissoras Associadas 
(C) 50 / Fernando Barbosa Lima / da TV Excelsior 
(D) 60 / Roberto Marinho / das organizações Globo 
 
Questão 24  
 Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 
 
         Em _______ o jovem italiano __________________ construiu um aparelho que codificava ondas 

eletromagnéticas em sinais elétricos, permitindo a transmissão de ______________ sem o uso de fios 
através de antenas receptoras. Era o princípio _________________. 

(A) 1940 / Guglielmo Marconi / imagens / da TV 
(B) 1901 / Guglielmo Marconi / mensagens / do rádio 
(C) 1920 / Vladimir Zworykin / ondas sonoras / do rádio 
(D) 1923 / Samuel Morse / mensagens / do telégrafo 
 
Questão 25 
 Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 
 
         No ano de _________ entrou no ar a ___________, o primeiro canal brasileiro de notícias, 24 horas 

no ar. 
(A) 1968 / Jornal Nacional 
(B) 1998 / Record News 
(C) 1996 / Globo News 
(D) 1999 /CBN Brasil 
 
 Questão 26 
 De acordo com a Teoria da Comunicação, em meados dos anos 40, o conceito de indústria cultural 

foi criado por 
(A) Gramsci e Greimas. 
(B) Adorno e Horkheimer.  
(C) Berelson e Lazarsfeld. 
(D) Berelson e Fukuyama. 
 
Questão 27 
 Não há muitos registros da implantação da TV no Brasil. Mas o dia 18 de setembro de 1950 marca a 

inauguração oficial daquela que seria a primeira emissora de TV do país. Nesta data, entrava no ar 
a 

(A) TV Record. 
(B) PRF-3 TV Difusora. 
(C) TV Excelsior. 
(D) TV Globo. 
 
Questão 28 
 Desde a fundação da TV brasileira, o telejornalismo ocupou um espaço de destaque na 

programação. Mas qual foi o telejornal de maior sucesso nas primeiras décadas? 
(A) Jornal da Excelsior, TV Excelsior. 
(B) Imagens do Dia, TV Tupi. 
(C) O Repórter Esso, TV Tupi. 
(D) Jornal Nacional, TV Globo. 
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Questão 29  
 Em telejornalismo, qual o significado do termo “abertura de matéria”? 
(A) Uma frase chamativa e curta, usada no início da reportagem. 
(B) Um programa voltado à abordagem profunda de um determinado tema. 
(C) Texto narrado pelo apresentador do telejornal. 
(D) O início da notícia, é um texto gravado pelo repórter no local da ação. 
 
Questão 30  
 Relacione os termos da Coluna I com as respectivas definições presentes na Coluna II. 
 

Coluna I. 
 
A. Boletim 
B. Break 
C. Briefing 
D. Deadline 
 
Coluna II. 
 
(   ) Resumo de informações de um assunto da pauta que serve para uma atualização sobre o tema. 
(   ) Resumo de um fato gravado pelo próprio repórter no local do acontecimento, depois de ter 

checado as primeiras informações. Deu origem ao stand up. 
(   ) Intervalo entre os programas de televisão. 
(   ) Prazo final para o repórter retornar à emissora com uma reportagem a tempo de entrar no ar. 

 
(A) C – B – D – A. 
(B) A – B – D – C. 
(C) B – D – A – C. 
(D) C – A – B – D. 
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Questão 31 
 Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Por todos os cantos do Brasil, 

há muitos jornalistas mal remunerados. Para melhorar a renda, grande parte se divide entre dois 
empregos, duas funções. Em um período atua como assessor de imprensa em empresas públicas ou 
privadas, depois segue para uma jornada dentro de uma redação de jornal, rádio ou TV. Os códigos 
de ética condenam esta prática. Por que? 

 
I. O jornalista que além de atuar em rádio, TV, jornal ou revista também acumula a função de 

assessor de imprensa incorre em conflito de interesses elementares. Quando os interesses de 
seus “assessorados” estiverem em jogo, como ele irá proceder? Vai preservar a informação ou 
a imagem do “cliente externo”? 

 
II. São duas ocupações igualmente dignas. E não há nada de errado em exercer as duas funções ao 

mesmo tempo, quando o profissional sabe exercer o seu papel em cada uma das funções 
separadamente. 

 
III. A independência e a integridade do jornalista, como dos órgãos de imprensa, precisam ser 

mais que verdadeiras: precisam ser explicitas. Torná-las explícitas não é exibicionismo, é um 
sinal de respeito ao público. 

 
IV. Cada situação deve ser analisada separadamente. Não se pode generalizar. Não é porque há 

conflito de interesses que não se possa gerar informação de qualidade. 
 
(A) Apenas I, II e III estão corretas.  
(B) Apenas I e IV estão corretas.  
(C) Apenas I e III estão corretas.  
(D) Apenas II, III e IV estão corretas.  
 
Questão 32 
 Sobre o texto jornalístico para televisão, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as 

corretas. 
 

I. O texto deve descrever o que a imagem mostra. 
 
II. O texto deve contemplar ideias e informações. 
 
III. As frases devem obedecer a ordem direta. 
 
IV. A linguagem das notícias deve ser coloquial. 
 
V. O texto deve ser preciso e conciso. 

 
(A) Apenas I, III e IV estão corretas.  
(B) Apenas I, III e V estão corretas.  
(C) Apenas II, III e V estão corretas.  
(D) Apenas III, IV e V estão corretas.  
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Questão 33 
 Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas, sobre o texto jornalístico para 

rádio. 
 

I. O texto pode precisar de recursos visuais para ser entendido. 
 
II. Frases intercaladas ajudam na compreensão. 
 
III. Usa-se uma linguagem coloquial. 
 
IV. O texto deve narrar as imagens. 
 
V. O texto começa com o lead. 

 
(A) Apenas I, III e IV estão corretas. 
(B) Apenas I, III e V estão corretas.  
(C) Apenas II, III e V estão corretas.  
(D) Apenas III, IV e V estão corretas.  
 
Questão 34 
 Considerando a ética jornalística, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as 

corretas. 
 

I. Jornalistas que atuam em editorias como economia ou política não devem, em condição 
alguma, aceitar que suas fontes lhe paguem viagens, hospedagem em hotéis ou refeições. Já os 
profissionais da editoria de Turismo podem aceitar, sem problema algum, o pagamento de 
viagens para produção de reportagens nos locais a serem visitados. 

 
II. O jornalista é um trabalhador intelectual à serviço da democracia e do direito à informação, o 

que o impede de aceitar suborno, presentes ou atender “pedidos especiais”. É a função que 
limita a prática do ser humano. 

 
III. Na prática, jornalista é estritamente aquele o profissional que leva informações ao público em 

geral. O assessor de imprensa exerce um ofício diferenciado. Ele não é contratado para 
divulgar o que o público tem o direito de saber, mas o que seu “cliente” ou empregador tem 
interesse em difundir. 

 
IV. Na busca por informações, o jornalista pode quebrar regras e até  invadir a privacidade de 

cidadões quando necessário para garantir uma informação relevante e de interesse coletivo. 
 
(A) Apenas II e III estão corretas.  
(B) Apenas II está correta.  
(C) Apenas I e II estão corretas.  
(D) I, II, III e IV estão corretas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
JORNALISMO 17 

Questão 35 
 Assinale a alternativa correta. O jornalista não é obrigado a divulgar a sua fonte de informação 

quando julgar que é fundamental preservar o sigilo, o que está assegurado na legislação das 
democracias contemporâneas.  

(A) A divulgação da fonte pode comprometer a isenção da reportagem. 
(B) A identificação de uma fonte, que deve ser preservada, jamais, ainda que ela venha a gerar uma notícia 

falsa.  
(C) As fontes podem gerar furos de reportagem, ainda assim, o jornalista tem a obrigação de checar toda 

informação antes de divulgá-la. 
(D) Uma maneira de garantir a segurança de uma informação repassada em off é gravar as declarações feitas 

pela fonte, sem que ela saiba da gravação. 
 
Questão 36 
 Assinale as alternativas que apontam para uma conduta jornalística ética. 
 

I. Nas reportagens investigativas, o jornalista deve buscar fontes oficiais e não necessariamente 
precisa apresentar provas que comprovem a denuncia. 

 
II. O jornalista tem o dever ético de duvidar sempre. 
 
III. O jornalista deve ir além da busca dos dois ou mais lados da notícia. Ele precisa investigar os 

fatos relatados. 
 
IV. A lei permite a divulgação de imagem, nome, apelido, endereço ou parentesco de jovens 

envolvidos em atos infracionais somente depois dos 16 anos e com a autorização dos pais. 
 
(A) Apenas II e III estão corretas.  
(B) Apenas I e II estão corretas.  
(C) Apenas I está correta.  
(D) I, II, III e IV estão corretas.  
 
Questão 37 
 Considerando ainda a ética jornalística, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as 

INCORRETAS. 
 

I. Qualquer cidadão pode ser considerado uma fonte e em qualquer situação, independente do 
motivo, a fonte pode pedir o off, como forma de proteger-se. 

 
II. O jornalista não deve guardar para si informações de interesse público. Ele denuncia crimes à 

sociedade, apurar e punir, se for o caso, é dever do Estado. 
 
III. Nada impede que o jornalista tenha amizade pessoal com uma fonte de informação, desde que 

confie plenamente nas palavras e atitudes da fonte. 
 
IV. Tem direito ao anonimato, toda pessoa vítima de violência ou humilhação. 

 
(A) Apenas I e II.  
(B) Apenas III e IV.  
(C) Apenas I e III.  
(D) I, II, III e IV.  
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Questão 38 
 Nilson Lage aponta que as fontes de informação podem ser pessoais, institucionais ou documentais. 

Enumere a Coluna II de acordo com a definição de cada classificação. 
 
Coluna I. 
A. Fontes oficiais 
B. Independentes 
C. Fontes primárias  
D. Fontes secundárias 
E. Testemunhas 
 
Coluna II. 
(   ) Fontes consultadas para a preparação de uma pauta ou a construção das premissas genéricas 

ou contextos ambientais. 
(   ) Aquelas em que o jornalista se baseia para colher o essencial de uma matéria; fornecem fatos, 

versões e números. 
(   ) Se apóia na memória, embora eventualmente desordenada e confusa. 
(   ) Mantidas por instituições que preservam algum poder de Estado e por empresas e 

organizações como sindicatos, associações, fundações, etc. 
(   ) Aquelas desvinculadas de uma relação de poder ou interesse específico em cada caso. 

 
(A) A – D – C – B – E. 
(B) C – D – B – A – E. 
(C) D – C – E – A – B. 
(D) E – D – C – A – B. 
 
Questão 39 
 Considerando a conduta ética jornalística, analise as assertivas e assinale as alternativas 

INCORRETAS. 
 

I. Omitir nomes de empresas, pessoas ou entidades é aceitável em casos especiais, como a 
proteção de um inocente ou quando, por alguma razão, não se permita divulgar determinado 
nome. 

 
II. Cidadãos que tem vida pública perdem – pelo menos em parte – o direito à privacidade. 
 
III. A identificação de uma fonte de informação jamais deve ser feita, ainda que ela gere uma 

notícia falsa. 
 
IV. Para o jornalista, uma fonte oficial – ministros, secretários de estado, representantes de 

instituições – tem maior importância do que as chamadas fontes não oficiais – um motorista, 
morador de determinado bairro, o vizinho ou um professor. 

 
(A) Apenas I e II.  
(B) Apenas III e IV.  
(C) Apenas I e III.  
(D) I, II, III e IV.  
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Questão 40 
 As emissoras de TV podem ser públicas ou privadas. Relacione as colunas e, em seguida, assinale a 

alternativa com a sequência correta.  
 

A. Empresas públicas de comunicação. 
B. Emissoras de TV aberta. 
C. Emissoras de TV fechada. 
 
(   ) Discovery. 
(   ) TV Cultura de São Paulo. 
(   ) Globo News. 
(   ) Rede Globo. 
(   ) Rede Record. 
(   ) Band News. 
(   ) BBC, NHK. 
(   ) RBS. 

 
(A) A – B – A – B – C – B – C – B. 
(B) C – B – A – A – B – C – C – C. 
(C) C – A – C – B – B – C – A – B. 
(D) B – C – C – B – B – B – C – A. 
 
Questão 41 
 As Assessorias de Imprensa não são as principais fontes de informação, mas tem importante 

participação na relação de diversos setores da sociedade com os meios de comunicação.  Faz parte 
do papel do assessor. 

 
I. Assessores de comunicação são a ponte entre o jornalista e o entrevistado, entre veículo de 

comunicação e a empresa – pública ou privada – e a função é facilitar o acesso de jornalistas às 
informações relativas a produtos ou serviços de seus clientes. 

 
II. Decidir e comunicar aos jornalistas as perguntas que podem ser feitas aos seus clientes e a 

maneira como eles devem responder aos questionamentos. 
 
III. Os Assessores de imprensa podem sugerir pautas, abordagens, temas de reportagem para os 

meios de comunicação. Mas é fundamental que o assessor saiba distinguir que informações são 
de interesse da empresa e quais as que podem interessar ao público em geral. 

 
IV. Definir se a cobertura de temas polêmicos devem continuar ou não no dia seguinte e a maneira 

como deve ser feita a abordagem. 
 
(A) Apenas I e II estão corretas.  
(B) Apenas I e III estão corretas.  
(C) Apenas II e III estão corretas.  
(D) Apenas II e IV estão corretas.  
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Questão 42 
 Identifique o que são Direitos e o que são Deveres dos jornalistas e enumere a Coluna II de acordo 

com a Coluna I. 
 

Coluna I. 
A. Deveres do Jornalista. 
B. Direitos do Jornalista. 
 
Coluna II. 
(   ) Reivindicar o livre acesso às fontes de informação. 
(   ) Combater e denunciar todas as formas de corrupção. 
(   ) Divulgar fatos e informações de interesse público.  
(   ) Buscar provas que fundamentem as informações de interesse público. 
(   ) Rejeitar toda forma de subordinação. 
(   ) Respeitar a verdade, quaisquer que sejam as consequências para si. 

  
(A) A – B – A – A – A – B. 
(B) B – A – B – B – A – B. 
(C) A – B – B – B – B – A. 
(D) B – A – A – A – B – A. 
 
Questão 43 
 “A ‘teoria critica’ identifica-se com o grupo de investigadores que frequentou o Institut für 

Sozialforschung, de Frankfurt. Fundado em 1923, este Instituto torna-se um centro importante, 
adquirindo a sua identidade definitiva com a nomeação de Max Horkheimer para seu diretor. Com 
o advento do Nazismo, o Instituto (conhecido, na época, como Escola de Frankfurt) é obrigado a 
fechar e seus representantes principais emigram primeiro para Paris, depois para várias 
universidades americanas e, finalmente, para o Institute os Social Research, em Nova Iorque”. 
(Wolf, M. Teorias da Comunicação, p. 82) Com base na teoria crítica, é possível afirmar que 

 
I. a originalidade dos autores da Escola de Frankfurt consiste em enfrentarem  as temáticas 

novas que se aproveitam das dinâmicas societárias da época como, por exemplo, o 
autoritarismo, a indústria cultural e a transformação dos conflitos sociais nas sociedades 
altamente industrializadas. 

 
II. mas por mais que os teóricos buscassem recursos e caminhos para continuar pesquisando, a 

partir da segunda guerra mundial os pensamentos mudaram e a escola de Frankfurt deixou de 
existir. Nos Estados Unidos, restaram apenas os registros da escola alemã. 

 
III. O homem esta em poder de uma sociedade que o manipula e à medida que as posições da 

indústria cultural se consolidam e solidificam, mais podem agir sobre as necessidades do 
consumidor, guiando-o e disciplinando-o. A moderna cultura de massa se torna um meio de 
controle psicológico. 

 
IV. A indústria cultura não chega a condicionar o tipo e a função do processo de consumo e a sua 

qualidade. 
 

(A) Apenas II e III estão corretas.  
(B) Apenas I e II estão corretas.  
(C) Apenas II e IV estão corretas.  
(D) Apenas I e III estão corretas.  
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Questão 44 
 Por muito tempo, o estudo sobre os efeitos do mass media permaneceu associado àquilo que Schulz 

(1982) define como Transfermodell der Kommunikation e que implica algumas premissas. Informe se 
é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 

 
(   ) A comunicação não ocorre em intervalos isolados de tempo e espaço, e ainda que de forma 

despercebida e não intencional, causa sempre uma reação. 
(   ) A comunicação é intencional; o início do processo, por parte do comunicador acontece 

intencionalmente e dirige-se, em geral, a um objetivo; o comunicador visa um determinado 
efeito. 

(   ) A comunicação é individual; é um processo que diz respeito, antes de mais nada, a cada 
indivíduo e que deve ser estudado nesses indivíduos. 

(   ) Os processos de comunicação são assimétricos: há um sujeito ativo que emite um estímulo, mas 
nem sempre há um sujeito que reage. 

(   ) O início e o fim da comunicação são limitados no tempo e os episódios comunicativos tem um 
efeito isolável e independente. 

 
(A) F – V – V – F – V. 
(B) V – V – F – F – V. 
(C) F – F – V – F – V. 
(D) V – F – F – V – F. 
 
Questão 45 
 Os mass media desempenham um papel de construção da realidade. A influência dos mass media é 

admitida sem discussão, na medida em que ajudam a estruturar a imagem da realidade social, a 
longo prazo, a organizar novos elementos dessa mesma imagem, a formar opiniões e crenças novas. 
Muito do que se conhece, por exemplo, sobre a vida política é apreendido em segunda ou terceira 
mão, através dos mass media. Há uma relação entre a ação constante do mass media e o conjunto de 
conhecimentos acerca da realidade social, que dá forma a uma determinada cultura e que sobre ela 
age dinamicamente. Nessa relação, há três características importantes dos mass media: a 
acumulação, a consonância e a onipresença. Considerando as ideias defendidas por Wolf (2006), 
relacione as colunas e, em seguida, assinale a sequência correta.  
 
A. Acumulação 
B. Consonância 
C. Onipresença 

 
(   ) Diz respeito não só à difusão quantitativa dos mass media, mas também ao fato de o saber 

público – o conjunto de conhecimentos, opiniões e atitudes difundido pela comunicação de 
massa – ter um caráter particular: é do conhecimento público que esse saber é publicamente 
conhecido. 

(   ) Relacionada ao fato de que a capacidade que os mass media possuem de  criar e manter a 
relevância de um tema é resultado global (obtido após um certo tempo) do modo como 
funciona a cobertura informativa no sistema de comunicação de massa. 

(   ) Os traços comuns e as semelhanças existentes nos processos produtivos da informação tendem 
a ser mais significativos que as diferenças, o que conduz a mensagens substancialmente mais 
semelhantes do que dessemelhantes. 

 
(A) B – C – A . 
(B) C – B – A. 
(C) C – A – B.  
(D) A–  C – B. 
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Questão 46 
 Considerando a hipótese do agenda-setting, conforme Wolf (2006), informe (F) para as ideias falsas 

e (V) para as verdadeiras e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.  
 

(   ) Os mass media descrevem a realidade mas não apresentam ao público uma lista destacando 
sobre o que é necessário ter uma opinião e discutir. 

(   ) Em consequência da ação dos jornais, da TV e de outros meios de informação, o público sabe 
ou ignora, dá atenção ou negligencia elementos específicos dos cenários públicos. As pessoas 
tendem a incluir ou excluir dos seus próprios conhecimentos aquilo que os mass media incluem 
ou excluem do seu conteúdo. 

(   ) O público tende a atribuir importância aos acontecimentos, problemas e pessoas de acordo 
com a ênfase atribuída a eles pelos mass media.  

(   ) Segundo McCombs (1976), o caráter fundamental da agenda parece, frequentemente, ser 
estruturado pelos jornais, ao passo que a televisão reordena ou ressistematiza os temas 
principais da agenda. 

 
(A) V – F – V – F. 
(B) F – V – F – F. 
(C) F – V – V – V.   
(D) V – F – F – V. 
 
Questão 47 
 Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 
         
         A comunicação empresarial teve origem no ano de _________ , pelo jornalista ______________ que 

estabeleceu o primeiro escritório de _____________________ em __________________. 
(A) 1906 / Ivy Lee / Relações Públicas / Nova Iorque 
(B) 1875 / Mark Twain / Assessoria de Imprensa / Nova Iorque 
(C) 1918 / Thomas Lawson / Relações Públicas / Chicago 
(D) 1915 / Ivy Lee / Assessoria de Imprensa / Paris 
 
Questão 48 
 Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 
 
         As instituições tem utilizado cada vez mais os serviços das assessorias de comunicação, na tentativa 

de aprimorar o fluxo de informações com seu público interno e externo. O objetivo é estabelecer 
políticas e estratégias que englobam iniciativas nas áreas de ________________, ______________ e 
_______________________. 

(A) Relações Públicas / Publicidade / Propaganda e Marketing 
(B) Relações Publicas / Propaganda / Marketing 
(C) Jornalismo / Relações Públicas / Publicidade e Propaganda 
(D) Jornalismo / Propaganda / Assessoria de Imprensa 
 
Questão 49  
 Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 
 
         Os primeiros jornais circularam a partir de ________. O primeiro circulou ___________________. 

Em Londres, começou em _____________. A ___________________ só veio dez anos mais tarde. 
(A) 1609 / na Alemanha / 1621 / Gazette de Paris 
(B) 1601 / na Espanha / 1631 / Current of General News 
(C) 1631 / na Europa / 1640 / imprensa brasileira 
(D) 1609 / na Dinamarca / 1632 / americana 
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Questão 50 
 Com base na definição de cada expressão utilizada diariamente pelas assessorias de comunicação, 

relacione as colunas e, em seguida, assinale a sequência correta.  
 
A. Mailing-list 
B. Press-kit 
C. Release 
D. House-organ 
E. Check-list 
 
 
(   ) Relação completa e detalhada de providências que devem ser tomadas periodicamente para o 

acompanhamento das atividades do cliente. 
(   ) Veículo impresso ou eletrônico, dirigido para públicos definidos (interno ou externo) que tem 

acesso a ele gratuitamente. 
(   ) Relação de todas as informações possíveis sobre os veículos de comunicação que interessam a 

uma assessoria e aos seus clientes. Contém dados como endereço, telefone, nome de repórteres, 
pauteiros, editores e e-mail. 

(   ) Conjunto de textos, fotos, cópias de documentos e outros materiais para a divulgação de 
determinadas atividades do cliente. É elaborado para auxiliar o trabalho de repórteres e 
pauteiros. 

(   ) Material de divulgação produzido pela assessoria, redigido na forma jornalística, embora não 
tenha a finalidade de ser usado como um texto pronto pela imprensa. Tem como objetivo 
sugerir assuntos ou estimular a investigação. 

 
(A) A – C – E – D – B. 
(B) B – A – D – C – E. 
(C) E – D – A – B – C. 
(D) E – B – A – C – D. 
 
Questão 51 
 Quando surgiu o trabalho de Assessoria de Comunicação, nos Estados Unidos, foi criada uma 

declaração de princípios. Um documento histórico, que estabeleceu um pequeno conjunto de regras 
ético-morais em favor da confiabilidade. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as 
corretas. 

 
I. Nosso assunto é exato. Qualquer diretor de jornal interessado na verificação direta de 

qualquer declaração de fato, será auxiliado com prazer. 
 
II. O objetivo é divulgar, com absoluta franqueza, à imprensa e ao público, informações de 

interesses corporativos. 
 
III. Não é um serviço secreto, mas a divulgação de notícias. 
 
IV. Se acharem que fica melhor, nosso assunto pode ser publicado na seção comercial. 

 
(A) Apenas I, II e III estão corretas.  
(B) Apenas II, III e IV estão corretas.  
(C) Apenas I e III estão corretas.  
(D) Apenas I e IV estão corretas.   
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Questão 52 
 A crise de 1929 representou, na história do jornalismo, uma era de inovação, exatamente porque a 

sociedade norte-americana exigia ser informada, na ansiedade de compreender o que estava 
acontecendo. Com base nos relatos históricos, analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as INCORRETAS.  

 
I. As instituições organizaram-se para atuar como fontes. Com isso, a demanda social de 

informação foi devidamente aproveitada pelas assessorias de comunicação, que cresceram e 
sofisticaram-se desde então. 

 
II. Franklin Roosevelt , eleito presidente dos Estados Unidos em 1932, embora fosse um líder 

carismático na época, era contra a utilização dessas “novas técnicas” de comunicação. 
 
III. Podemos afirmar que a atividade de assessoria de imprensa, da forma como entendemos hoje, 

tenha se desenvolvido a essa época, a partir da crise de 1929. 
 
IV. O crescimento da atividade só alcançou os meios acadêmicos depois da segunda guerra 

mundial, com o surgimentos dos cursos de comunicação nos Estados Unidos. 
 
(A) Apenas I e II.  
(B) Apenas II, III e IV.  
(C) Apenas II e IV.  
(D) Apenas I, II e III.  
 
Questão 53 
 No Brasil, as atividades de relações públicas se desenvolveram a partir de 1964. Com as RPs surgiu 

a prática de assessoria de imprensa que, tanto no meio público quanto no privado, atraiu muitos 
jornalistas. Desvinculada da Administração e inserida, como carreira e área de estudo, nos cursos 
de Comunicação, a atuação das assessorias passou a ter grande desenvolvimento. Com isso, é 
possível afirmar que 

 
I. foi um processo estimulado pela estratégia de propaganda do governo militar.  
 
II. a Assessoria Especial de Relações Públicas da Presidência da República (Aerp) tornou-se 

modelo para governos estaduais e municipais, assim como para empresas de grande porte e as 
estatais. 

 
III. passado o regime militar, somente nos anos 80, jornalistas passam a atuar como assessores de 

imprensa dentro dos departamentos de relações públicas. 
 
IV. a prática de assessoria de imprensa, já consolidada no espaço político, passa a ganhar espaço 

nas organizações privadas. Uma das assessorias pioneiras foi o Setor de Imprensa da 
Volkswagem do Brasil que tornou-se fonte de consulta de jornalistas das grandes redações do 
país. 

 
(A) Apenas I e III estão corretas.  
(B) Apenas I, II e IV estão corretas.  
(C) Apenas I, III e IV estão corretas.  
(D) Apenas III e IV estão corretas.  
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Questão 54 
 A partir do início da década de 80, com um mercado de consumo consolidado, o fim do regime 

militar e o ressurgimento da democracia, o movimento sindical, a liberdade de imprensa e uma 
maior exigência quanto aos direitos sociais e dos consumidores, é possivel afirmar que 

 
I. empresas  e instituições passam  a sentir uma necessidade de comunicação com a sociedade e 

seus diversos segmentos e a imprensa é identificada como um grande instrumento para 
informar e obter uma imagem positiva. 

 
II. organizações passam a buscar profissionais para estabelecer ligações com a imprensa e para 

produzir instrumentos de comunicação como boletins, jornais, revistas, vídeos e rádios 
internas. 

 
III. a comunicação deixa de ser “perfumaria” para as organizações, ganhando as entranhas da 

administração pública e privada e extrapolando  os limites dos tradicionais ‘jornaizinhos’ 
internos para assumir o status de um complexo vinculado à estratégia negocial. 

 
IV. além de uma alternativa ao desemprego, muitos profissionais optaram pelas assessorias devido 

às condições de trabalho – horário fixo, menor estresse e maior salário. 
 
(A) Apenas I e III estão corretas.  
(B) Apenas I e IV estão corretas.  
(C) Apenas I, II e IV estão corretas.  
(D) I, II, III e IV estão corretas. 
 
 Questão 55 
 Se uma das funções da assessoria de imprensa é trabalhar no sentido de promover a boa imagem de 

uma empresa ou instituição, podemos afirmar que faz parte do papel da AI. 
 

I. Criar, implementar e desenvolver produtos jornalísticos considerados estratégicos e 
necessários para alcançar os objetivos  da política de comunicação da empresa. 

 
II. Manter um relacionamento proativo com a imprensa, oferecendo informações sobre a empresa 

julgadas pertinentes e de caráter de informação e utilidade públicas. 
 
III. Não apenas acompanhar os acontecimentos regionais e nacionais, mas também participar da 

cobertura dos acontecimentos de interesse social. 
 
IV. Procurar interferir na cobertura dos veículos de comunicação a fim de garantir espaço para 

publicação de assuntos de interesse dos assessorados. 
 
(A) I, II, III e IV estão corretas. 
(B) Apenas I está correta.  
(C) Apenas I, II e III estão corretas.  
(D) Apenas I e II estão corretas.  
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Questão 56 
 A preocupação cada vez maior por parte das organizações ou instituições em melhorar a imagem 

perante o público fez crescer o número de assessorias de imprensa, de departamentos de 
comunicação e a atuação de jornalistas fora das redações.  De acordo com Duarte (2003), é possível 
afirmar que 

 
I. a presença de jornalistas oriundos da imprensa contribuiu para “maior profissionalização 

dessas atividades e melhor entrosamento entre as empresas e os grandes jornais”. 
 
II. a boa atuação de uma assessoria aumenta a visibilidade pública da organização, mas não traz 

efeitos mercadológicos ou políticos. 
 
III. assessores tornaram-se efetivo posto de apoio de repórteres e editores ao agirem como 

intermediários qualificados, estabelecendo aproximação eficiente entre fontes de informação e 
imprensa. 

 
IV. hoje não existem mais fontes que relutam em acreditar no assessor de imprensa e já não 

desconhecem mais o seu papel e suas possibilidades de ação. 
 
(A) Apenas I e II estão corretas.  
(B) Apenas II e III estão corretas.  
(C) Apenas III e IV estão corretas.  
(D) Apenas I e III estão corretas.  
 
Questão 57 
 Qual o papel do jornalista em uma assessoria de comunicação? Conforme Lage (2001), em que ele 

se distingue dos colegas que atuam com o marketing ou a publicidade, também envolvidos na 
construção de uma imagem positiva da instituição?  

 
I. O jornalista na assessoria assim como nas redações, é um intermediário. Está onde o leitor, 

ouvinte ou espectador não podem estar. 
 
II. Deve desempenhar a tarefa de comunicador com inteligência, o que significa gerir conflitos de 

interesses que sempre cercam a administração das informações. 
 
III. Assessores de imprensa são jornalistas mas devem pensar e agir como gerentes ou profissionais 

de marketing. 
 
IV. Numa assessoria, deve valorizar a informação e torná-la instrumento de esclarecimento e 

avanço da sociedade. 
 
(A) Apenas II e IV estão corretas.  
(B) Apenas II e III estão corretas.  
(C) Apenas I, II e IV estão corretas.  
(D) I, II, III e IV estão corretas.  
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Questão 58    
 “Diversos autores tem se dedicado a estudar a atuação das assessorias de imprensa, a relevância 

para o mercado e a condição ética do trabalho exercido por jornalistas fora das redações”. Com 
base nas ideias defendidas por Duarte (2003), informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o se afirma 
abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.  

 
(   ) O jornalista tem o compromisso ético de apreender a verdade factual, tomando-a como um 

bem social, e ser um crítico observador da realidade. O fato de trabalhar numa empresa não 
jornalística “não implica numa adesão a uma única versão dos fatos, mas sim na especialização 
dos assuntos pertinentes à instituição assessorada”. 

(   ) O jornalista, por ter se preparado para atuar em veículos de comunicação, pode enfrentar 
constrangimentos e dilema como assessor. De um lado, a ligação com o marketing e demandas 
por visibilidade, e por outro, a responsabilidade como comunicador, a ligação com a prática 
jornalística que defende o direito do público à informação e à verdade. 

(   ) A experiência dos assessores em redações e nos princípios éticos e técnicos do jornalismo não 
ajuda a estabelecer padrões de comportamento esperados de ambos os lados, com enfoque no 
interesse público. 

(   ) Não pode, o assessor de comunicação ou imprensa, sugerir abordagens, fatos, eventos ou 
mesmo produzi-los para que possam ocupar espaço na mídia. 

 
(A) V – F – F – V. 
(B) V – V – F – F. 
(C) F – V – F – V. 
(D) V – F – V – F. 
 
Questão 59 
 No fim do século XIX, ao ser questionado por um repórter do jornal The New York Times que pedia 

esclarecimentos sobre a paralisação dos serviços ferroviários prestados por sua companhia, o 
empresário norte-americano William Henry Vanderbilt saiu com uma declaração que o tornou 
figura emblemática de um período em que dirigentes de instituições queriam distância dos 
jornalistas. Assinale a alternativa que apresenta a frase usada pelo empresário. 

(A) “Estamos no controle da situação”. 
(B) “Nada temos a declarar!” 
(C) “O público deve ser informado”. 
(D) “O público que se dane”. 
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Questão 60 
 Por mais sólida e moderna que seja nenhuma empresa está imune aos momentos de crise. As 

ocorrências negativas fazem parte da dinâmica das organizações. Podem surgir tanto em 
consequência de catástrofes, de acidentes involuntários ou de erros humanos ou das más gestões. 
Muitas vezes, dependendo da situação, dos fatos, uma organização pode se tornar alvo da mídia. 
Pode ser uma greve, que reivindica melhores salários e condições de trabalho e que interrompe 
serviços, ou um acidente que resulta na morte de um ou mais funcionários, por exemplo. A empresa, 
os serviços que presta e o que acontece no dia-a-dia dos trabalhadores passarão a ser temas de 
pautas jornalísticas. Duarte (2003) afirma que é preciso considerar que os meios de comunicação 
são elementos chave nos conflitos de poder. Então, segundo este autor, nos momentos de crise, que 
atitudes devem ser tomadas? 

 
I. É preciso decisão estratégica de como comunicar durante e depois da crise. Saber conduzir 

este processo constitui basicamente o êxito ou o fracasso na condução de uma crise. É 
fundamental esclarecer o seu público. 

 
II. Tem que ser ágil, publicar nota paga nos jornais e emissoras de rádio e TV, tentar “abafar”, 

omitir o acontecido ou ainda evitar qualquer aparição ou declaração à imprensa, para que não 
haja maior exposição. 

 
III. A imprensa acompanha os desdobramentos dos fatos. Então, basta que a empresa seja 

extremamente competente para solucionar os transtornos de um acidente. Não existe a 
necessidade de se explicar ao público. 

 
IV. É preciso agir rapidamente. Hoje com a facilidade de acesso aos meios de informação, o 

noticiário na TV, no rádio e na internet é instantâneo. Quase no mesmo instante em que o fato 
ocorre, torna-se público. 

 
(A) Apenas I e II estão corretas.  
(B) Apenas II e III estão corretas.   
(C) Apenas II e IV estão corretas.  
(D) Apenas I e IV estão corretas.  
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