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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

JORNALISTA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término 
da prova. 
 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  
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01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra ―responsabilidade‖ (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Aplicação do conceito de Comunicação Integrada de 

Marketing (CIM) está fundamenta em três pilares, a 

saber: 

 

A) Tema central, forma de comunicação e públicos-alvo. 

B) Variáveis do macroambiente, percepção do mercado 

e atuação dos concorrentes. 

C) Produto, preço e canais de distribuição. 

D) Oportunidades, riscos e desafios. 

 

22) Na elaboração do Plano de Comunicação Integrada 

de Marketing (CIM) o profissional deve levar em 

consideração cinco modalidades de comunicação 

são elas: Tradicionais, complementares, inovadoras, 

segmentas e massificadas. Qual alternativa a seguir 

concentra somente modalidades de comunicação 

que podem ser enquadradas como tradicionais: 

 

A) Propaganda, publicidade e eventos. 

B) Folhetos/catálogos, patrocínio e merchandising. 

C) Promoção de vendas, marketing direto e venda 

pessoal. 

D) Marketing digital, propaganda e patrocínio. 

 

23) Podemos definir o texto opinativo como: 

 

A) O texto que tem como finalidade informar sobre um 

acontecimento importante respondendo a um 

conjunto de questões. 

B) O texto que apresenta o julgamento de indivíduos, 

instituições, grupos sociais, partidos político, sobre 

determinada temática, fazendo uso de expressões 

avaliativas e de imagens. 

C) Um texto detalhado, longo, que evidencia diferentes 

pontos de vista sobre o tema apresentado. 

D) Aquele que descreve objetivamente um fato. Nele os 

acontecimentos são narrados em sucessão, a partir 

de uma ordem de importância. 

 

24) A produção de informação jornalística está baseada 

em três fases, a saber: 

 

A) Captação de informações, seleção de informações e 

apresentação. 

B) Recolhimento de informações, formatação e edição. 

C) Agendamento de pauta, seleção de informações e 

veiculação. 

D) Cobertura de eventos, padronização e distribuição. 

 

 

 

 

 

25) ―Desenvolve-se com base nos mecanismos de oferta 

e procura, explorando necessidades e 

predisposições individuais que não são criadas por 

ela, mas, sim, pelo processo histórico global da 

sociedade capitalista‖. A presente definição diz 

respeito a que fenômeno: 

 

A) Pesquisa de opinião 

B) Esfera pública 

C) Pirataria 

D) Indústria cultural 

 

26) Não é uma característica da mensagem transmitida 

para efeito de cultura de massa: 

 

A) É pública; 

B) É rápida; 

C) É transitória; 

D) É monolítica. 

 

27) Indústria cultural: 

 

I. É o termo usado para designar um modo de fazer 

cultura, a partir da lógica da produção industrial; 

II. Significa que se passou a produzir arte com a 

finalidade do lucro. Para se obter lucro com a música, 

por exemplo, é preciso fazer uma canção que agrade 

o maior número de pessoas.  

 

Sobre os itens acima podemos afirmar: 

A) Apenas II está correto; 

B) Ambos estão corretos; 

C) Ambos estão incorretos; 

D) Apenas I está correto. 

 

28) O termo indústria cultural pode ser creditado a: 

 

A) Max Weber e Karl Marx; 

B) Karl Marx e Frederic Engels; 

C) Max Horkheimer e Theodor Adorno; 

D) Albert Camus e Jean Paul Sartre.   

 

29) É uma sessão do jornal que possui opiniões dos 

editores ou da própria empresa que edita o veículo 

de comunicação. São textos opinativos, e não tem a 

obrigação de serem imparciais: 

 

A) Nota; 

B) Reportagem; 

C) Editorial; 

D) Notícia. 

 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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30) O primeiro parágrafo do texto de uma notícia é 

chamado de: 

 

A) Ariete 

B) Lead; 

C) Enredo; 

D) Deque.  

 

31) A composição de um texto jornalístico é dividida em, 

EXCETO: 

 

A) Pauta; 

B) Apuração; 

C) Redação; 

D) Conexão. 

 

32) Edição é o nome que se dá a: 

 

A) Escolha do tema ou assunto; 

B) Recolha das informações, dados e verificação da 

veracidade dos fatos; 

C) Transformação das informações num texto; 

D) Correção e revisão dos textos.     

 

33)  A redação jornalística é o estilo de prosa curta, 

utilizado em matérias jornalísticas e boletins 

noticiosos. A técnica diz respeito também à ordem 

em que as informações são apresentadas. Sua 

estrutura é chamada de: 

 

A) Pirâmide invertida; 

B) Pirâmide adequada; 

C) Torre de vigia; 

D) Torre informativa.  

 

34) Não é uma orientação válida para um jornalista 

durante uma entrevista: 

 

A) Evite perguntas cujas respostas possam ser 

apenas "sim" ou "não"; 

B) Mantenha as perguntas curtas e focadas em um 

único assunto (uma de cada vez); 

C) Abuse de hipérboles e palavras carregadas; 

D) Evite dar sua opinião pessoal. 

 

35) De modo geral, é possível dividir a reportagem em 

três tipos principais. Não é uma delas: 

 

A) Reportagem fictícia; 

B) Reportagem de fatos; 

C) Reportagem de ação; 

D) Reportagem documental. 

 

 

 

 

 

36) Em 2.009, uma decisão do Supremo Tribunal Federal 

definiu a não obrigatoriedade do diploma de 

graduação para o exercício da profissão. A definição 

do STF motivou um Projeto de Emenda à 

Constituição para tornar novamente obrigatório o 

curso superior como requisito para exercício do 

jornalismo, que está em tramitação. Sobre a decisão 

do STF é INCORRETO afirmar: 
 

A) A decisão do STF evidencia a distinção entre 

liberdade de expressão e exercício profissional do 

jornalismo. 

B) A partir da visão do STF, o jornalismo, para além de 

ofício profissional, deve ser definido como a própria 

manifestação do pensamento e da informação de 

forma contínua, de qualquer natureza. 

C) O STF considera que exigir o diploma fere a 

Constituição Federal do Brasil. 

D) Para o STF, a exigência do diploma para o exercício 

da profissão fere a liberdade de imprensa e o direito 

à livre manifestação de pensamento. 
 

37) Imagine a situação abaixo: 

 

Uma empresa de médio porte do ramo metalúrgico 

precisa melhorar seus processos de comunicação interna 

com os funcionários da fábrica, até então feito ‗boca a 

boca‘. Para isso, contrata os serviços de uma assessoria 

de comunicação e fornece as seguintes informações: a) 

não há muito recurso para um planejamento de 

comunicação integrada; b) a ação de comunicação 

precisa ser imediata; c) o tipo de comunicação precisa 

proporcionar certo grau de interatividade; d) o tipo de ação 

escolhida deve privilegiar a instantaneidade; e) os 

funcionários não são usuários constantes de redes 

sociais.  

 

Dado o cenário, que tipo de ferramenta mais se adequa às 

necessidades da organização? 
 

A) Informe impresso. 

B) Intranet. 

C) Jornal mural. 

D) Newsletter. 
 

38) Leia as definições a seguir: 

 

I. História contada e interpretada de forma 

independente em diferentes mídias, de modo que 

cada mídia reforça a compreensão da história. 

II. História contada por meio de diferentes mídias 

simultaneamente, com narrativa apoiada por 

artefatos espalhados por vários tipos de mídia. 
 

Os conceitos acima dizem respeito a, respectivamente: 
 

A) Crossmídia e multimídia. 

B) Hipermídia e crossmídia. 

C) Hipermídia e multimídia. 

D) Multimídia e crossmídia. 
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39) Leia o texto: 

 

―A Confederação Brasileira de Futebol comunica que 

decidiu, nesta terça-feira, dissolver a comissão técnica da 

Seleção Brasileira. Deixam os cargos o coordenador de 

Seleções, Gilmar Rinaldi, o técnico Dunga e toda a sua 

equipe. A decisão foi tomada em comum acordo durante 

reunião nesta tarde e, a partir de agora, a CBF inicia o 

processo de escolha da nova comissão técnica da 

Seleção Brasileira. A CBF agradece a dedicação, a 

seriedade e o empenho da equipe durante a realização do 

trabalho.‖ 

(Extraído do site da CBF, texto de 14 de junho de 2016) 

 

O gênero que melhor define o texto acima é: 

 

A) Informe. 

B) Nota oficial. 

C) Release. 

D) Press-kit. 

 

40) Leia o texto abaixo e responda adequadamente à 

questão: 

 

Ele vai salvar a Índia? 

―Eleito por seus pares numa pesquisa realizada pela 

revista The Economist, em 2011, como o economista com 

as melhores ideias do mundo pós-crise, o indiano 

Raghuram G. Rajan deixou muita gente estarrecida 

quando assumiu o cargo de presidente do Banco Central 

da Índia, em setembro. Por que um professor da 

Universidade de Chicago há duas décadas, ex-

economista-chefe do FMI e autor de Linhas de Falha – 

escolhido o melhor livro de 2010 pelo jornal The Financial 

Times – colocaria sua reputação em risco ao assumir um 

dos empregos mais complicados do mundo das finanças?‖  

(FORNETTI, Verena. Ele vai salvar a Índia? Revista 

Exame, ed. 1051, outubro de 2013, p. 80) 

 

O texto jornalístico acima, do ponto de vista de seus 

elementos constitutivos: 

 

A) Apresenta argumentos favoráveis à proposta do novo 

presidente do banco central da índia. 

B) Apresenta um título informacional. 

C) Dirige-se ao poder público internacional para 

municiá-lo de informações sobre a economia indiana. 

D) Introduz a informação sobre a escolha de 

determinado agente para o exercício de uma função 

pública. 

 

 

 

 

 

 

41) Leia o trecho: 

 

―A Receita Federal paga hoje o segundo lote da restituição 

do Imposto de Renda. Quase um milhão e meio de 

contribuintes vão receber o valor em conta. Na nossa 

página na internet você encontra o caminho para ter 

acesso à restituição.‖ 

 

A partir da análise do texto jornalístico acima, é possível 

afirmar que o veículo mais apropriado para sua veiculação 

é: 

 

A) Jornal impresso. 

B) Portal de notícias. 

C) Revista. 

D) Televisão. 

 

42) Leia o trecho: 

 

―Antes de ser ventilada a informação de que Eduardo 

Campos era um dos passageiros do jato que caiu, parte 

da imprensa cometeu erro ao querer dar o ‗furo‘ sobre o 

acidente (possíveis vítimas e causas). Chegou-se a 

afirmar que o caso envolveria um helicóptero. Momentos 

depois, outra ‗barriga‘ (como os equívocos são conhecidos 

no meio jornalístico) foi veiculada: a de que, além do 

candidato a presidente, a mulher dele e seu filho mais 

novo, de apenas seis meses, também estavam a bordo.‖ 

(Trecho de Afinal, quem deu o furo sobre a morte de 

Eduardo Campos?, publicado no site Comunique-se, em 

14 de agosto de 2014) 

 

O trecho acima representa uma crítica à apuração 

apressada e, consequentemente, à publicação de 

informação errada. Em geral, as ―barrigas‖ em possíveis 

furos de reportagem são influenciadas por um critério de 

noticiabilidade, a saber: 

 

A) Apelo. 

B) Empatia. 

C) Ineditismo. 

D) Imprevisibilidade. 
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43) Leia o trecho: 

 

Letras e segredos 

―Em 1946, recém-desligado da Marinha Real Britânica, Ian 

Fleming decidiu construir uma casa em Oracabessa, 

cidadezinha litorânea no norte da Jamaica. Ex-

comandante do Serviço de Inteligência, Fleming conheceu 

a ilha durante a Segunda Guerra, quando foi designado 

para espionar a suposta presença de submarinos alemães 

no Mar do Caribe. Foi lá que Ian Lancaster Fleming 

escreveu os 14 livros, entre contos e romances, de James 

Bond, o mais famoso agente secreto da literatura 

universal.‖ 

(BERNARDO, André. Letras e segredos. Revista 

Aventuras na História, ed. 132, julho de 2014, p. 43) 

 

Sabe-se, pelas informações que podem ser observadas 

acima, que o repórter não usou a estrutura básica de um 

lead noticioso, empregando outro recurso estilístico para 

captar a atenção do leitor. Isto posto, e considerando os 

critérios de noticiabilidade, é possível depreender que, 

neste texto, o critério que mais se adequa é: 

 

A) Apelo. 

B) Empatia. 

C) Interesse.  

D) Proximidade. 

 

44) Leia o trecho: 

 

―Pesquisa do Ministério do Turismo divulgada nesta 

quarta-feira (20) mostra que 95,5% dos turistas 

estrangeiros que passaram pelo Brasil no ano passado 

têm intenção de retornar ao país. O levantamento, 

chamado Demanda Turística Internacional, também 

aponta que 86,5% dos entrevistados tiveram as 

expectativas atendidas ou superadas na viagem.‖ 

(RODRIGUES, Mateus. Mais de 95% dos turistas 

estrangeiros querem voltar ao Brasil, diz ministério. Portal 

G1, 20 de julho de 2016) 

 

O lead de uma notícia, em geral, apresenta estrutura 

similar cujo interesse é dar ao consumidor acesso às 

principais informações daquela pauta. Para isso, o lide 

deve responder à algumas perguntas básicas. 

Considerando esta ponderação e observando o texto 

acima, indique a alternativa que corresponde ao que o 

trecho NÃO esclarece: 

 

A) O quê? 

B) Quem? 

C) Como? 

D) Quando? 

 

 

45) Leia o trecho jornalístico abaixo e responda ao que 

se pede: 

 

O galã que ri de si próprio 

―Lázaro Ramos desce de um Camaro amarelo e entra 

apressado no estúdio. Lá dentro, depois de cumprimentar 

todos, leva menos de 20 minutos para começar a 

incorporar o espírito da cena proposta e a se soltar na 

frente das câmeras. Solto, em pouco tempo já está 

dançando ao som da batida inconfundível do rapper 

americano Snoop Dogg enquanto centenas de flashes são 

disparados.‖ 

(MEDEIROS, Jotabê. O galã que ri de si próprio. Revista 

GQ Brasil, ed. 60, março de 2016, p. 102) 

 

O texto acima é parte da abertura da reportagem de capa 

da revista GQ Brasil de março de 2.016, com o ator 

Lázaro Ramos. Com o objetivo de tornar o texto mais 

atrativo para o leitor, o repórter optou por usar o recurso 

de: 

 

A) Dissertação. 

B) Dramatização. 

C) Narração.  

D) Poetização. 

 

46) Modalidade de cobertura e produção jornalísticas de 

conteúdo sobre uma comunidade específica com 

vistas para a colaboração e que possibilita a 

experimentação de recursos digitais os mais 

diversos. A essa proposta dá-se o nome de: 

 

A) Jornalismo colaborativo. 

B) Jornalismo de bairro. 

C) Jornalismo geográfico. 

D) Jornalismo hiperlocal. 

 

47) O fenômeno do webjornalismo apresentou novos 

paradigmas para a prática da profissão. Dentre as 

novas abordagens desenvolvidas a partir do 

jornalismo online, está: 

 

A) Jornalismo de dados. 

B) Jornalismo de massa. 

C) Tele-prompter.  

D) Transmissão via satélite. 
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48) O release é uma das principais ferramentas de 

trabalho de um assessor de imprensa. Trata-se de 

texto informativo divulgado pelas assessorias para 

informar, anunciar, contestar, esclarecer ou 

responder à mídia sobre algum fato que envolva o 

assessorado. Sobre o release, assinale a alternativa 

CORRETA. 

 

A) Deve ser estruturado para mostrar a relevância do 

tema para uma pauta jornalística. 

B) Deve ser longo e detalhado, esmiuçando o máximo 

de informações. 

C) Deve ser remetido para a maior quantidade de 

redações e diferentes assessorias possíveis.  

D) Deve ter apenas interesse institucional do 

assessorado. 

 

49) O texto complementar, editado logo abaixo de uma 

matéria, complementando-a, é chamado de: 

 

A) Bigode. 

B) Espelho. 

C) Sub-retranca. 

D) Suíte. 

 

50) Observe o texto abaixo: 

 

―A Coordenadoria de Inteligência da Polícia Militar e o 

Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime 

Organizado (Gaeco), do Ministério Público, deflagraram 

ontem a Operação Conexão Penha, que visava 

desarticular a quadrilha chefiada pelo traficante Robson 

Francisco da Costa, o Cavalo, que mesmo preso, ainda 

comandava a bandidagem. Em incursões nos complexos 

da Maré, na Zona Norte do Rio, e do Salgueiro, em São 

Gonçalo, PMs apreenderam 1,5 tonelada de drogas, oito 

fuzis, uma submetralhadora, uma pistola, veículos 

roubados e cigarros contrabandeados.‖  

(Trecho de matéria do tabloide Meia Hora, publicado em 

20 de julho de 2016) 

 

De posse das informações acima e compreendendo os 

mecanismos de projeto editorial, assinale a alternativa que 

melhor corresponde ao título adequado à matéria 

publicada no Meia Hora: 

 

A) ―Operação da PM desarticula quadrilha comandada 

por Cavalo‖. 

B) ―Operação da PM faz o tráfico ‗cair do cavalo‘‖. 

C) ―PM desarticula quadrilha no Rio de Janeiro‖. 

D) ―Polícia apreende mais de 1 tonelada de droga em 

complexos do Rio‖. 

 

 

 

 

51)  No jargão jornalístico o acompanhamento e 

desdobramento de um fato é denominado pelo termo: 

 

A) Teaser 

B) Preview 

C) Briefing  

D) Suíte 

 

52) Qual dos termos abaixo elencados define o 

documento distribuído à imprensa, muitas vezes 

também veiculado de forma paga, como declaração, 

posicionamento oficial ou esclarecimento sobre 

assunto relevante, urgente e de grande interesse 

público. 

 

A) Publieditorial 

B) Nota oficial 

C) Boletim 

D) Mailing 

 

53) Quais dos termos a seguir relacionados diz respeito à 

capacidade que os veículos de comunicação têm, por 

meio da seleção de notícias, produzir uma 

hierarquização da informação, exercendo assim 

influência de definir os temos dignos de atenção 

coletiva ou mesmo de moldar comportamentos: 

 

A) Escola de Frankfurt 

B) Modelo de Lasswell 

C) Agenda-setting 

D) Gatekeeper 

 

54) A entrada em cena da internet na década de 1990 

trouxe novas previsões: estaríamos diante do 

nascimento de uma nova sociedade, a da 

informação, ou a da comunicação global mediada 

pelo computador. Sobre a internet é INCORRETO 

afirmar: 

 

A) A internet reúne elementos de todas as mídias 

existentes – texto escrito, som, imagem em 

movimento – de forma mais ágil que as mídias 

originais. 

B) O custo da mídia on-line é muito mais alto do que o 

do rádio, da televisão ou dos jornais e revistas. 

C) Não há necessidade de grande espaço físico para a 

instalação dos equipamentos, que são constituídos 

basicamente de um provedor e computadores. 

D) O jornalismo on-line disponibiliza a notícia em ―tempo 

real‖. A periodicidade da informação pode ser a cada 

minuto, hora, dia, semana, mês. 
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55) Denominação da corrente teórica, de caráter 

sociológico, fortalecida na década de 70, que aquilata 

a importância da cultura profissional dos jornalistas, 

da organização do trabalho e dos processos 

produtivos das rotinas produtiva na formação da 

agenda jornalística: 

 

A) Newspeg 

B) Newsmaking 

C) Estudos culturais 

D) Espiral do silêncio 

 

56) Elemento gerador de notícia, que agrega os valores 

de tempo, contexto, pertinência e outros mais, 

atribuidores de caráter que facultam a uma 

informação a possibilidade de tornar-se notícia: 

 

A) Embargo 

B) Gancho 

C) Lead 

D) Agenda 

 

57) Nome que se dá ao sistema de links eletrônicos que 

permite o acesso de um documento on-line para 

outro. 

 

A) Homepage 

B) Hipertexto 

C) Hiperlink 

D) Browser 

 

58) É manifestada pelo nome, logomarca, slogam/lema, 

pessoas, produtos, serviços, instalações, uniformes e 

demais peças que dão visibilidade e que são pela 

empresa criadas e comunicadas a diversos públicos. 

A designação acima diz respeito a que tipo de ativo 

pertencente a uma empresa: 

 

A) Imagem 

B) Identidade 

C) Reputação 

D) Marca 

 

59) Um acontecimento extraordinário, ou uma série de 

acontecimentos, que afeta de forma diversa a 

integridade do produto, a reputação ou a estabilidade 

financeira da organização, ou a saúde e bem estar 

dos empregados, da comunidade ou do público em 

geral. Estamos nos referindo a/ao: 

 

A) Notícia 

B) Opinião pública 

C) Terrorismo 

D) Crise 

 

 

60) Quanto a sua natureza as notícias podem ser, 

EXCETO: 

 

A) Spot news: acontecimentos imprevistos 

B) Hot News: acontecimentos muito recentes 

C) Runing stories: notícias em desenvolvimento 

D) Soft News: relativas a política nacional e 

internacional, ciência e economia 

 

 

 


