ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

193 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) 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.
Língua Portuguesa
10

Informática
05

Conhecimentos Gerais de Caxias
05

Conhecimentos Específicos
20

02- A prova terá duração de 3 (três 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, lápis, pagers, 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 Concurso Público.
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:____________________________________________________________________________________________________
MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursocaxias@outlook.com

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA

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

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

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.

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
AMOSTRA DA CIÊNCIA LOCAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

O homem vivia tranquilo,
Em paz com a vida e com ele.
Um belo dia, entretanto,
Resolve escrever um artigo
Sobre o Brasil, bem cuidado.
Mas Brasil se escreverá
Com "s" mesmo, ou com “z”?
Ele vai no dicionário:
Dá com "s" e dá com "z".
Telefona à Academia:
"Ninguém sabe não senhor,
Talvez com "s", ou com "z".
Tira dinheiro do bolso,
Numas notas vem escrito
Com "s" a palavra Brasil,
Noutras vem mas é com "z",
O homem vai ao vizinho,
Sujeito modesto e sábio
"Não sei dizer não senhor,
Só sei que meu filho Pedro
Esteve um ano no Hospício
Porque queria saber
Justamente o que você
Quer saber e não consegue."
O homem perde a paciência,
Tira uma faca do bolso,
Boa faca pernambucana.
- Não quero mais me amolar,
Aqui deve estar escrito
"Fabricado no Brasil."
Conforme estiver aqui,
D'agora em diante, afinal,
Mesmo que seja com "s"
(Prefiro que seja com "z")
Escreverei a palavra;
A faca será juiz. O homem olha pra faca,
Meu Deus! era made in Germany.
Segura o homem na faca,
A faca enterrou no corpo
E o filólogo morreu.
MURILO MENDES
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01) Uma das alternativas não encontra comprovação
no texto. Marque-a.

07) Com referência aos mecanismos linguísticos
usados no texto, é correto afirmar:

No texto, o poeta
(A) totaliza o tempo através do uso do presente
-passado-futuro.
(B) mostra-se desiludido em face de uma realidade
que se apresenta contrária às suas expectativas.
(C) Busca o desvendamento de uma verdade de
interesse pessoal.
(D) Evidencia a dificuldade de o homem lidar com a
verdade absoluta.

(A) “tranquilo” (v.1), observando a ordem linear, se
transposto para antes do verbo “vivia” altera o
significado da oração.
(B) O vocábulo “Conforme” (v.31) expressa modo.
(C) A forma verbal “seja” (v. 34) expressa uma ação
certa.
(D) “Noutras vem mas é com “z” (v.16), do ponto de
vista formal, dispensa a vírgula antes da
conjunção “mas”.

02) O texto revela

08) “Mesmo que” (v.33) inicia uma declaração:

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

A valorização do produto estrangeiro.
Um “eu” distanciado do mundo enfocado.
Um nacionalismo exacerbado.
Uma narrativa que se utiliza do presente
histórico.

03) Não há equivalência entre o termo destacado e o
que conota em:
(A)
(B)
(C)
(D)

“tranquilo” (v.1) - distante.
“bem cuidado” (v.5) - perfeccionismo.
“Hospício” (v.21) - reordenação.
“faca” (v.36) – solução.

04) Na frase “A faca enterrou no corpo” (v.40), a
expressão “a faca” exerce a mesma função
sintática de
(A)
(B)
(C)
(D)

“A faca” (v.36).
“a paciência” (v.25).
“O homem” (v.39.).
“Sobre o Brasil” (v.5).

05) A expressão “um ano no Hospício” (v.21) exerce
a mesma função sintática da oração
(A)
(B)
(C)
(D)

“O homem vivia tranquilo.” (v.1).
O homem vai ao vizinho” (v.17).
“Mesmo que seja com “s”’ (v.33).
“que seja com “z”. (v.34).

“explicativa”.
“concessiva”.
“conclusiva”.
“comparativa”.

09) A alternativa em que o emprego do recurso
linguístico que aparece nesse texto está
devidamente explicado é:
(A) “vivia”, em “O homem vivia tranquilo” (v.1),
expressa uma ação concluída no passado.
(B) “Pedro”, em “...meu filho Pedro” (v.20), exerce a
função de vocativo.
(C) “Só”, em “Só sei que meu filho Pedro” (v.20),
pertence à mesma classe morfológica de “belo”,
(v.3).
(D) “afinal”, em “D'agora em diante, afinal,” (v.32)
expressa ideia de conclusão.
10) Marque a alternativa cuja oração tem predicado
verbo-nominal.
(A) “O homem vivia tranquilo,” (v.1).
(B) “meu filho Pedro / Esteve um ano no Hospício”
(v.20/21).
(C) “...mas é com “z” (v.16).
(D) “Numas notas vem escrito / Com “s” a palavra
Brasil” (v.14/15).

06) Desconsiderando a liberdade poética, uma das
alternativas apresenta erro, levando-se em
consideração a gramática padrão. Marque-a:
(A)
(B)
(C)
(D)

“Telefona à Academia” (v.10).
“Prefiro que seja com “z” (v.34).
“A faca será juiz” (v.36).
“Ele vai no dicionário” (v.8).
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INFORMÁTICA
11) Considere o seguinte trecho de uma planilha
editada no Microsoft Excel 2013 em português:

QUESTÕES DE 11 A 15
13) Considere as afirmações abaixo sobre
navegação na Internet e correio eletrônico:
I. No navegador Google Chrome, um atalho de
teclado que permite reabrir a última guia fechada
e acessá-la é CTRL + T.
II. Um proxy é um servidor que age como um
intermediário para requisições de clientes
solicitando recursos de outros servidores. No
Firefox as configurações de conexão para usar
um servidor proxy podem ser definidas no botão
.
III. Webmail é um serviço de e-mail que permite ao
usuário enviar e receber mensagens usando um
navegador de internet.

Nas células B4 e B6 dessa planilha inseriram-se,
respectivamente, as fórmulas
= MAIOR(A1:A8;4) e =MOD(A2+A3;4).
Os resultados obtidos nas células B4 e B6
decorrentes da inserção dessas duas fórmulas são,
respectivamente,
(A) 6 e 4.
(B) 3 e 1.
(C) 1 e 3.
(D) 4 e 9.
12) Analise as seguintes afirmativas sobre funções
na
ferramenta Microsoft
Office
Excel
2013 (configuração padrão).
I.
II.
III.

(A)
(B)
(C)
(D)

A função HOJE é útil quando você precisa exibir
a data e a hora atuais em uma planilha .
A função ARRED arredonda um número para um
número especificado de dígitos.
A função CONT.VALORES conta o número de
células que não estão vazias em um intervalo.
Todos os itens estão corretos.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
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(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas o item I está correto.
Todos os itens estão corretos.

14) Sobre conceitos de proteção e segurança da
informação, malwares e pragas virtuais, julgue os
itens abaixo:
I. Screenlogger é um tipo de spyware usado por
atacantes para capturar as teclas digitadas pelos
usuários em teclados virtuais.
II. Worm é um programa ou parte de um programa
de computador, que se propaga inserindo cópias
de si mesmo e se tornando parte de outros
programas e arquivos.
III. Um firewall é um dispositivo de segurança da
rede que monitora o tráfego de rede de entrada e
saída e decide permitir ou bloquear tráfegos
específicos de acordo com um conjunto definido
de regras de segurança.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas o item I está correto.
Todos os itens estão corretos.
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15) Analise as seguintes afirmativas a respeito dos
conceitos de Internet e intranet.
I.

II.

III.

(A)
(B)
(C)
(D)

É possível acessar a intranet apenas de
computadores que estejam com o mesmo
sistema operacional do servidor.
A intranet é uma rede interna, com acesso
somente para os funcionários de uma
determinada empresa e, muitas vezes, liberado
somente no ambiente de trabalho e em
computadores registrados na rede.
Na internet são utilizados protocolos específicos
como DNS e HTTPS, que não usados na
intranet.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas o item II está correto.
Todos os itens estão corretos.

CONHECIMENTOS GERAIS DE CAXIAS
QUESTÕES DE 16 A 20
16) No Hino Nacional Brasileiro, há em uma das suas
estrofes dois versos de um poeta e professor
nascido em Caxias no Maranhão. Que versos
são esses?
(A) “Gigante pela própria natureza / És belo, és forte
/ impávido colosso”
(B) Se em teu formoso céu, risonho e límpido / A
imagem do Cruzeiro resplandece”
(C) “Nossos bosques têm mais vida / Nossa vida em
teu seio mais amores.”
(D) “Deitado eternamente em berço esplêndido / Ao
som do mar e à luz do céu profundo”

(C) Através da Lei Provincial, número 24, datada de
05 de julho de 1836, fora elevada à categoria de
cidade com a denominação de Caxias.
(D) Geograficamente, em relação ao território
nacional, o município de Caxias está localizado
na região Nordeste do Brasil, Oeste do Norte
Brasileiro e a Leste do Estado do Maranhão.
18) Dom Manoel Joaquim da Silveira denominou
Caxias com qual título?
(A)
(B)
(C)
(D)

Freguesia das Aldeias Altas.
Arraial das Aldeias Altas.
Vila de Caxias.
A Princesa do Sertão Maranhense.

19) O poder político executivo em Caxias é
representado por qual(is) órgão(s)?
(A)
(B)
(C)
(D)

Câmara Municipal.
Tribunal de Justiça.
Controlador e Procuradoria Geral.
Prefeito, vice-prefeito e secretários municipais.

20) No centro da Bandeira Nacional Brasileira, há a
insígnia extraída do Lema Positivista escrito pelo
seu idealizador e filósofo caxiense: “Ordem e
Progresso”. Qual o nome desse idealizador e
filósofo?
(A)
(B)
(C)
(D)

Raimundo Teixeira Mendes.
Joaquim Vespasiano Ramos.
Antônio Gonçalves Dias.
Henrique Maximiano Coelho Neto.

17) Sobre a cidade de Caxias no Maranhão, não é
correto afirmar que:
(A) Foi, primitivamente, um agregado de grandes
aldeias dos índios Timbiras e Gamelas.
(B) Está situada na mesorregião do leste
maranhense e na microrregião de Porto Franco.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21)

(A)

(B)

(C)

(D)

A teoria da Agulha Hipodérmica, surgida no
campo da Psicologia, influenciou todo o
pensamento comunicacional da primeira
metade do século passado e tornou-se um
ponto de partida essencial tanto para os que
concordam com seus ditames quanto para os
que discordam. Sobre a Teoria Hipodérmica,
assinale a alternativa incorreta:
A teoria hipodérmica parte da idéia behavorista
de que a toda resposta corresponde um
estímulo, pois não há resposta sem estímulo,
ou estímulo sem resposta.
O esquema E – R (Estímulo – Resposta) é
essencial para a Teoria Hipodérmica. Assim,
os meios de comunicação de Massa (MCM)
enviariam estímulos que seriam imediatamente
respondidos pelos receptores.
A mídia é vista como uma agulha, que injeta
seus conteúdos diretamente no cérebro dos
receptores, sem nenhum tipo de barreira ou
obstáculo.
Os indivíduos são compreendidos como um
corpo maior e não átomos isolados. Ao enviar
um estímulo – uma propaganda, por exemplo –
os meios de comunicação de massa teriam
como resposta o comportamento desejado
pelos emissores, independentemente se o
estímulo fosse aplicado de maneira correta.

22)

O conceito de Indústria Cultural foi veiculado
pela primeira vez em 1947, por Horkheimer e
Adorno, no texto "A dialética do Iluminismo".
Sobre a perspectiva da teoria da Indústria
Cultural, é incorreto afirmar que:

(A)

Nos filmes, a tragédia e o sexo, só para citar
dois exemplos, estão banalizados e se
transformam no elemento primordial de evasão
social. Segundo os pensadores alemães, essa
distração é incentivada “de cima”, desde o
poder, para desviar a atenção da sociedade de
seus verdadeiros problemas.
A indústria cultural, como oposição à arte de
vanguarda, aplica as leis da oferta e da procura
para os bens que produz. O fim é a diversão
das pessoas, bem como o negócio e o lucro dos
donos das rádios e das produtoras
cinematográficas.

(B)
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(C)

(D)

As produções culturais em série são
reproduções
consumidas
de
maneira
multiforme por pessoas de todos os lugares do
mundo. Segundo eles, as imagens publicitárias,
televisivas e outras, em seu acúmulo crítico, os
estimula a pensar.
A passividade do espectador, semelhante à do
ouvinte de rádio, está relacionada com outra
característica da indústria cultural: suas
produções podem ser consumidas (vistas,
ouvidas) sem necessidade de uma grande
atenção. A intenção é que o espectador saia do
cinema e não encontre diferenças entre a vida
que transcorre no filme e a vida que o rodeia na
rua.

23)

Que nome se dá ao recurso jornalístico
utilizado a fim de hierarquizar as informações
no espaço do jornal, em que prevalece a ordem
decrescente de importância?

(A)
(B)
(C)
(D)

Lide
Pirâmide Invertida
Apuração Editorial
Pauta

24)

Julgue se as afirmações abaixo são
verdadeiras e, em seguida, assinale a
alternativa correta:

I. Os textos jornalísticos mais comuns são notas
e notícias, que são do tipo informativos, e
reportagens, que são do tipo opinativo. Elas se
assemelham não só na extensão do texto,
como
também
em
detalhamento e
profundidade das informações apresentadas.
II. A nota é uma "notícia curta" e costuma ocupar
apenas um parágrafo, respondendo às
questões do lide. Elas são dignas de interesse
público, mas o teor da informação não tem
grande importância por parte da redação do
veículo.
III. A notícia se restringe apenas ao lide e traz
algumas
informações
adicionais
e
depoimentos. Ela é a matéria-prima do
jornalismo, pois é a partir da notícia que
nascem outras modalidades textuais que
aprofundam um assunto como a reportagem.
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(A)
(B)
(C)
(D)

Somente as afirmações I e III são verdadeiras.
Somente as afirmações II e III são verdadeiras.
As informações I, II e III são verdadeiras.
Somente a afirmação II é verdadeira.

25) Assinale a alternativa que corresponde ao tipo de
jornalismo opinativo descrito abaixo:
“Reflete a opinião do autor sobre um assunto, um
tema ou uma ideia com profundidade e de forma
original. Ele reúne peças aparentemente isoladas e
enfatiza a opinião do autor, é inclusive a marca
pessoal do articulista que dá o tom ao texto. Esse
tipo de texto permite a flexibilidade de estrutura e
estilo e busca convencer o leitor sobre alguma
posição, através de fatos, antecedentes históricos,
números, estimativas, falas de personagens, etc.
Quando tem caráter regular no veículo, é chamado de
coluna.”
(A)
(B)
(C)
(D)
26)

Artigo
Editorial
Resenha Crítica
Perfil
Assinale a alternativa que corresponde ao
gênero jornalístico descrito abaixo:

O que é que prefeitos têm a ver com capitães de
navios?
“Parece que nada. Navios estão no mar, cidades
estão na terra. Navios viajam, cidades não saem do
lugar. Embora não pareça, o fato é que as
responsabilidades dos prefeitos são absolutamente
idênticas às responsabilidades dos capitães de navio
e seria sábio que os prefeitos tivessem capitães de
navio aposentados como seus conselheiros. A
primeira obrigação de um capitão de navio é cuidar do
navio... Estar atento às maquinas, ao radar, aos
instrumentos de orientação, à cozinha, à limpeza, ao
combustível, ao casco. Isso tudo, para navegar.
Quem entra no navio quer viajar. O capitão do navio
tem o dever de levar seus passageiros ao porto
prometido. Caso contrário, acontece como aconteceu
com o Titanic. A primeira obrigação dos prefeitos, à
semelhança dos capitães de navio, é cuidar da
cidade. Coleta de lixo, saúde, educação, cultura,
finanças, água, construções, calçadas, jardins,
energia, estradas, os pobres, os velhos, as crianças.
Mas as cidades, embora pareçam fincadas no chão,
navegam para um futuro. Cidades que não navegam
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são como navios encalhados, abandonados,
enferrujados. Acabam por afundar. Para qual futuro?
Essas questões me levam às perguntas que eu
gostaria de fazer àqueles que se candidatam a
capitães desse navio chamado Campinas. Apenas
três. Três são o suficiente. 1. Qual é o futuro que o
senhor sonha para Campinas? Para que porto o
senhor levará a cidade, se for eleito? Quero que sua
descrição seja tão viva que eu possa vê-la! 2. Quais
as medidas imediatas a serem tomadas para se
começar a navegar na direção desse futuro? 3. Quais
os problemas prioritários do presente – as feridas da
cidade - a serem atacados imediatamente? De que
forma?”
(A)
(B)
(C)
(D)

Crônica
Editorial
Notícia
Artigo

27) No quadro abaixo, relacione a coluna 1 com a
coluna 2, de modo que associe corretamente os
gêneros jornalísticos e de suas respectivas
funções, e, em seguida, marque a alternativa
com a sequência correta:
COLUNA 1
(1) Informativo
(2) Opinativo

(3) Interpretativo
(4) Utilitário
(A)
(B)
(C)
(D)

COLUNA 2
) Papel educativo,
esclarecedor
( ) Auxílio nas tomadas
de
decisões
cotidianas
( ) Fórum de ideias
( ) Vigilância social
(

(4); (2); (3); (1)
(1); (4); (2); (3)
(3); (4); (2); (1)
(2); (1); (4); (3)

28) A comunicação organizacional de uma empresa
pode ser dividida em duas vertentes estratégicas:
a comunicação externa e a interna. Nesse
sentido, é incorreto afirmar que.
(A) Os diálogos com esses públicos (externos e
internos) devem ser frequentes, e não oportunos.
Um dos grandes erros das empresas é dar
atenção para uma determinada audiência
somente quando for conveniente.
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(B) Ações direcionadas aos consumidores, devem
ser, necessariamente, as mesmas voltadas aos
fornecedores, às instituições públicas ou à
comunidade local.
(C) Para que as ações da comunicação interna
sejam bem-sucedidas, é necessário que se faça
uma análise detalhada sobre qual é o melhor
canal para o público: jornal mural, newsletter,
informativo, software de comunicação, todos eles
juntos, entre outros.
(D) A comunicação externa se dá, principalmente, da
através da propaganda, da assessoria de
imprensa, do marketing e das relações públicas.
Essas
ferramentas
e suas
estratégias
possibilitam que a empresa seja vista e
procurada pelo mundo dos negócios.
29) O Web Jornalismo apresenta algumas
características específicas em relação a
aspectos que quase sempre existiram nas mais
diversas mídias. Assinale a alternativa que não é
uma dessas características:
(A)
(B)
(C)
(D)

Hipertextualidade
Instantaneidade
Exaurível
Personalização de conteúdo (customização)

30) A respeito do Jornalismo Científico, assinale a
alternativa incorreta:
(A) Jornalismo Científico, Divulgação Científica e
Disseminação Científica são conceitos diferentes
e exprimem manifestações diversas do processo
amplo de difusão de informações sobre ciência e
tecnologia.
(B) Divulgação científica e Jornalismo Científico não
são a mesma coisa, embora estejam muito
próximas. Ambos se destinam ao chamado
público leigo, com a intenção de democratizar as
informações (pesquisas, inovações, conceitos de
ciência e tecnologia), mas a primeira não é
jornalismo.
(C) O Jornalismo Científico é um caso particular de
Divulgação Científica: é uma forma de divulgação
endereçada ao público leigo, mas que obedece
ao padrão de produção jornalística. Mas nem
toda a Divulgação Científica se confunde com
Jornalismo Científico.
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(D) Nos meios de comunicação de massa, onde se
manifesta a atividade jornalística, textos, artigos
ou materiais sobre temas de ciência e tecnologia,
tudo mais o que se fala sobre ciência e está
escrito em jornais ou revistas é jornalismo
científico.
31) Na elaboração de um press release para um site
de publicação digital de periódicos científicos,
qual orientação e/ou afirmação não é correta?
(A) Os press releases podem contribuir para o
processo de comunicação científica ao expor o
trabalho dos cientistas para a sociedade;
destacar um resultado específico, promover o
trabalho de uma instituição ou de um
departamento; salientar o suporte financeiro de
um patrocinador ou agência de fomento e
beneficiar a comunidade científica.
(B) A linguagem deve ser acessível e sem jargões,
termos técnicos, abreviaturas e siglas. Muitas
vezes, os jornalistas, especialmente os da mídia
online, irão transcrever o press release sem
editá-lo e o conteúdo precisa ficar claro para o
público.
(C) O press release não pode soar como propaganda
de um produto. Deve descrever os resultados e
transmitir a verdade, sem engrandecer o fato
com elogios e feitos notórios do pesquisador ou
da instituição.
(D) O primeiro parágrafo do press release relata o
cerne da notícia e os parágrafos subsequentes
são para desenvolver a notícia. O texto deve ser
escrito na voz passiva, por exemplo: “Foi
descoberto que A e B por cientistas da
Universidade X.” e não “Cientistas da
Universidade X descobriram que A e B”.
32) A pauta será o guia do redator ao longo do
processo de criação. A estrutura de uma pauta
deve trazer, de modo simples e organizado,
todas as informações relevantes para a
construção de um texto. Sobre qual aspecto da
Pauta, refere-se a descrição abaixo?
“É uma das partes mais importantes da pauta. Deve
ser forte e interessante o suficiente para que a pessoa
tenha vontade de clicar no seu link. Outra função
importantíssima é conquistar um bom ranqueamento
para o seu texto nos buscadores.”
(A)
(B)
(C)
(D)

As Fontes
As Referências
A Persona
O Título
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33) A entrevista é o procedimento clássico de
apuração de informações em jornalismo. É uma
expansão da consulta às fontes, objetivando,
geralmente, a coleta de interpretações e a
reconstituição de fatos. Do ponto de vista dos
objetivos, assinale a alternativa que se refere à
classificação da entrevista como entrevista em
profundidade:

35) Das diferentes formas de analisar o clipping, qual
é aquela que a análise é feita tendo como
referência o valor de tabela do espaço publicitário
do veículo onde a menção foi feita. E, assim,
sabe-se, em termos meramente teóricos, quanto
valeria aquele espaço publicitário se a empresa
optasse por ocupá-lo com publicidade em vez de
mídia espontânea?

(A) O objetivo da entrevista não é um tema particular
ou um acontecimento específico, mas a figura do
entrevistado, a representação de mundo que ele
constrói, uma atividade que desenvolve, ou um
viés de sua maneira de ser, geralmente
relacionada com outros aspectos de sua vida.
Procura-se construir uma novela ou um ensaio
sobre o personagem, a partir de seus próprios
depoimentos e impressões.

(A)
(B)
(C)
(D)

(B) Trata-se do relato do entrevistado sobre algo de
que ele participou ou a que assistiu. A
reconstituição do evento é feita do ponto de vista
particular do entrevistado que, usualmente,
acrescenta suas próprias interpretações.
(C) São geralmente breves. O ponto de interesse
está mais centrado na exposição (da voz, da
figura) do entrevistado do que no que ele tem a
dizer. Entrevistas de jogadores ou técnicos após
a vitória ou a derrota, ou de visitantes ilustres,
logo após sua chegada, costumam ter essa
característica.
(D) São entrevistas abordando um tema, sobre o
qual se supõe que o entrevistado tem condições
e autoridade para discorrer. Geralmente
consistem na exposição de versões ou
interpretações de acontecimentos. Podem servir
para ajudar na compreensão de um problema,
expor um ponto de vista, reiterar uma linha
editorial com o argumento de autoridade (a
validação pelo entrevistado) etc.
34) O novo profissional de comunicação precisa ter
uma nova visão de mundo e da sociedade
globalizada, conhecer bem a organização em
que trabalha, os concorrentes e a própria área.
Sendo assim, são características necessárias a
esse profissional, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)

Inteligência emocional
Inflexibilidade
Visão de mercado
Ampla e diversificada formação cultural

CARGO: COMUNICAÇÃO SOCIAL (193)

Pontuação
Subjetividade
Centimetragem
Apuração

36) Sobre a Comunicação Empresarial, assinale a
alternativa incorreta:
(A) Ao se avaliar as diferenças de conteúdo,
enfoque,
periodicidade,
linguagem
e
diagramação exigidas por cada um destes
públicos, externo e interno de uma empresa, fica
clara a necessidade de periódicos distintos para
cada um deles.
(B) Em função do menor custo e da facilidade na
execução, os jornais predominam sobre as
revistas na comunicação empresarial. Esses
veículos também podem ter uma versão
eletrônica, que exerce papel complementar e
agiliza a divulgação das notícias mais urgentes.
(C) Tem-se mostrado uma eficiente estratégia enviar
uma mesma publicação para os públicos interno
e externo, pois além da otimização de recursos,
essa prática representa na verdade, um gasto
com uma publicação que surte efeitos desejados
a ambas categorias de leitores.
(D) Além das diferenças de temas a serem
abordados, a linguagem do jornal de
comunicação interna
precisa ser mais
descontraída e simples, com uma programação
visual criativa. Um jornal voltado para o cliente
externo, utiliza a linguagem jornalística para
abordar os diversos temas e normalmente possui
uma qualidade gráfica mais sofisticada.
37) Divulgar a missão da empresa, transmitir a
função da empresa e dar ênfase à contribuição
da organização para a sociedade, são as três
principais pretensões de qual tipo de
comunicação?
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(A)
(B)
(C)
(D)

Endocomunicação
Comunicação Mercadológica
Comunicação Administrativa
Comunicação Institucional

38) Especialistas estimam que a cada ano, os vídeos
pela WEB deverão capturar com mais voracidade
as verbas de propaganda dos anunciantes, antes
destinadas aos canais tidos como massificados,
conforme fatores limitantes como a velocidade de
acesso e a qualidade dos vídeos na Web sejam
resolvidas. A respeito da comunicação e
jornalismo nesse tipo de mídia, não é correto
concluir que:
(A) A grande maioria dos usuários é produtor de
conteúdo na Web (textos, vídeos, áudio,
conhecimento, etc.) e a tendência que desponta
é a geração de conteúdo de forma colaborativa.
(B) O consumo de mídia e mensagens, antes locais
e restritas, se dissemina internacionalmente,
mas ainda dependente da linguagem utilizada,
mesmo com o advento das redes sociais.
(C) O consumo de conteúdo está sendo cada vez
mais on-demand, principalmente para os
formatos vídeo e áudio (podcast).
(D) O papel dos anunciantes e marcas nunca teve
tanto potencial com na era da Internet:
aplicações branded, conteúdo e serviços
voltados para a mídia social são os principais
veículos de entrega de diferencial.
39) Nas afirmações abaixo sobre Ética
Informação, assinale aquela que não
verdadeira:

e
é

(A) A divulgação da informação precisa e correta é
dever dos meios de comunicação e deve ser
cumprida, vinculada e dependente da linha
política de seus proprietários.
(B) A ética é relacionada com algo que já é concreto
e não está diretamente ligada com os costumes
como é a moral.
(C) Ética da informação é a forma de reflexão sobre
as possibilidades e realização da liberdade
humana no contexto da rede digital mundial
(Internet), bem como a troca, combinação e
utilização dessa informação no meio da
comunicação transmitida digitalmente.
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(D) Se entendermos por ética, a problematização da
moral, ou seja, das normas e valores, podemos
definir uma ética contemporânea da informação
como
a
problematização
das
morais
comunicacionais,
ou
seja,
das
regras
comunicacionais explícitas ou implícitas nas
diversas sociedades. Essas normas morais
estão, em parte, sancionadas por leis nacionais,
assim como por acordos e declarações
internacionais geradas, também, na época prédigital.
40) Julgue se as afirmações abaixo sobre o
jornalismo e as novas tecnologias são
verdadeiras e, em seguida, assinale a alternativa
correta:
I. A introdução da internet neste potencial de
criação e divulgação da informação, tornou a
relação jornalista-público cada vez mais próxima,
a ponto do próprio receptor se confundir e até se
tornar o emissor na notícia.
II. Antes, o profissional era o responsável pela
descoberta, apuração e veiculação da notícia.
Hoje o jornalista assume o papel de intérprete
dessas muitas informações trazidas por todos os
tipos de fontes. Ele é responsável por selecionar,
através de sua capacidade cognitiva e
profissional o que realmente é um fato que
merece destaque. Pelo menos é isso que esta
nova era exige do profissional de jornalismo.
III. Outro papel do jornalista é de ser mediador deste
relacionamento entre o mundo comunicativo e o
público. De abrir caminhos para uma participação
cada vez mais interativa do público. Para isso,
são usadas ferramentas como os portais, blogs,
etc. É importante destacar que é imprescindível
que o jornalista se adeque a essa nova realidade,
às novas exigências tecnológicas e interativas
que esse mundo digital exige tanto do jornalista
quanto das empresas de comunicação.
(A)
(B)
(C)
(D)

Somente a afirmação III é verdadeira.
Somente as afirmações I e II são verdadeiras.
Somente as afirmações I e III são verdadeiras.
As afirmações I, II e III são verdadeiras.
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