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

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

194 – JORNALISTA
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

CARGO: JORNALISTA (194)
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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).

CARGO: JORNALISTA (194)
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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.

CARGO: JORNALISTA (194)

(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.

CARGO: JORNALISTA (194)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Assinale a alternativa que se refere à Teoria da
Comunicação caracterizada abaixo:
•

•
•
•
•

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

A criação é submetida à técnica e à burocracia,
no caso o cinema, a música, a literatura, as artes
plásticas.
Há uma limitação à criatividade autoral e
adequação aos "anseios do público".
Cria um novo público: o receptor é consumidor e
também produtor.
Nivela as diferenças sociais padronizando os
gostos.
Não percebe a indústria cultural como sistema de
manipulação do sujeito.
Teoria Crítica.
Teoria Hipodérmica.
Teoria Funcionalista.
Teoria Culturológica.

22) Conforme legislação brasileira específica sobre
direitos autorais, são obras intelectuais
protegidas as criações do espírito, expressas por
qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte,
tangível ou intangível, conhecido ou que se
invente no futuro, exceto:
(A) As
adaptações,
traduções
e
outras
transformações de obras originais, apresentadas
como criação intelectual nova.
(B) As conferências, alocuções, sermões e outras
obras da mesma natureza.
(C) O aproveitamento industrial ou comercial das
ideias contidas nas obras.
(D) As obras fotográficas e as produzidas por
qualquer processo análogo ao da fotografia.
23) Abordagem Direta é um tipo de pesquisa
qualitativa em que os objetivos do projeto ou são
revelados ao respondente, ou são óbvios pela
própria natureza da entrevista. É uma técnica de
coleta de dados. Qual técnica para esse tipo de
pesquisa está exemplificada abaixo?

CARGO: JORNALISTA (194)

QUESTÕES DE 21 A 40
Um homem estava procurando um
terno de executivo na sua loja
favorita. Após 45 min experimentando
vários trajes, ele finalmente encontrou
um que lhe agradou. Quando se
dirigia ao caixa para pagar, foi
abordado por um vendedor que lhe
disse: “Senhor, no momento temos
trajes de melhor qualidade em
liquidação pelo mesmo preço.
Gostaria de vê-los?”
Qual seria a resposta dada pelo
consumidor? Por quê?
(A)
(B)
(C)
(D)

Técnica de Construção.
Técnica de Associação.
Técnica Expressiva.
Técnica de Complemento.

24) Opinião Pública é o resultado da discussão dos
públicos a respeito de questões coletivas. Sobre
isso, qual das características descritas abaixo
não é verdadeira?
(A) Não é uma opinião unânime.
(B) Não é, necessariamente, a opinião da maioria.
(C) É uma opinião composta, formada das diversas
opiniões existentes do público.
(D) Está em contínuo processo de formação em
direção a um consenso comum, sendo uma
questão de tempo alcançá-lo.
25) Assinale a alternativa abaixo que corresponde
aos paradigmas da comunicação descritos
abaixo:
I. Esse paradigma tem relação direta com as
reflexões culturais promovidas pela filosofia
clássica alemã, além disso, aproxima as
pesquisas sociológicas às reflexões sobre temas
como a cultura, a ética, a psicologia e a
psicanálise de Freud.
II. Esse paradigma, tendo como base teórica o
positivismo,
tem
foco
nas
pesquisas
administrativas e empíricas, sendo o seu espaço
de influência, os Estados Unidos. A sua proposta
é tentar compreender a sociedade segundo as
suas trocas e relações sociais entre os indivíduos
e os grupos.
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(A) I. Paradigma Linguístico Semiótico; II.
Paradigma Crítico.
(B) I. Paradigma Crítico; II. Paradigma Funcionalista
Pragmático.
(C) I. Paradigma Crítico; II. Paradigma Matemático
Informacional.
(D) I. Paradigma Culturológico; II. Paradigma
Matemático Informacional.
26) Comunicação organizacional, como objeto de
pesquisa, é a disciplina que estuda como se
processa o fenômeno comunicacional dentro
das organizações no âmbito da sociedade
global. Assinale a alternativa que preenche
corretamente a lacuna do texto abaixo:
“A ___________________é aquela que permite
viabilizar todo o sistema organizacional, por meio de
uma confluência de fluxos e redes.”
(A)
(B)
(C)
(D)

comunicação administrativa.
comunicação institucional.
comunicação mercadológica.
comunicação interna.

27) Nas afirmações abaixo sobre Plano de
comunicação institucional, assinale (V) se forem
verdadeiras ou (F) se forem falsas, e, em
seguida, marque a alterativa correta:






) Três eixos são fundamentais para a
construção de um plano de comunicação. A
primeira etapa fundamental é a de Pesquisa e
construção de diagnóstico estratégico da
organização; a segunda seria a etapa de
Planejamento estratégico da comunicação
organizacional; e a terceira corresponde à
Gestão
estratégica
da
comunicação
organizacional.
) Na etapa de Pesquisa e construção de
diagnóstico estratégico da organização, a
identificação da visão da empresa refere-se à
expressão das crenças, aos atributos ou às
convicções filosóficas de seus fundadores e
dirigentes.
) No planejamento da comunicação institucional,
a definição de parâmetros de avaliação e
mensuração dos resultados fazem parte de todo
o processo, pois permitem uma visão crítica do
que está sendo planejado e, posteriormente, do
que foi realizado e dos resultados obtidos.

CARGO: JORNALISTA (194)



) As políticas da organização representam o
conjunto de crenças, valores e maneiras de
pensar e agir; enquanto a filosofia, o grande
conjunto de orientações que servirão de base
para a sustentação das decisões.

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

(V); (V); (F); (F).
(F); (F); (V); (F).
(V); (V); (V); (V).
(V); (F); (V); (F).

28) Nas afirmações abaixo sobre Identidade e
Imagem Institucional de uma empresa, assinale
a alternativa incorreta:
(A) A Identidade de uma empresa é todo patrimônio
visual que compõe a sua realidade, todas as
características que compõem o quadro de
transmissão de uma mensagem, tais como
logomarca, produtos, rótulos, serviços, lema,
folhetos, uniformes, entre outros itens criados
pela instituição.
(B) É a partir da comunicação de suas
características que uma empresa oferece
informações para que o público forme uma
opinião a seu respeito, e é essa opinião que se
qualifica como Imagem Institucional.
(C) Alguns recursos como pesquisas de opinião,
monitoramento na mídia e redes sociais estão na
lista das ferramentas que uma instituição dispõe
para checar a sua identidade institucional.
(D) Uma empresa possui apenas uma identidade,
podendo formar várias imagens. Por exemplo,
uma empresa fabricante de cigarros possui uma
mesma estrutura (identidade), entretanto possui
diferentes imagens se observada por diferentes
públicos:
fumantes,
não
fumantes
e
organizações antitabagismo.
29) Com relação aos elementos do jornalismo,
assinale a alternativa no qual a afirmação é
verdadeira:
(A) Os jornalistas, na prática da sua profissão, são
livres de preconceito, por isso quem deve ser
objetivo não é o método, e sim o jornalista.
(B) A verdade é relativa, sendo assim, a primeira
obrigação do jornalismo não é com a verdade, e
sim com a informação.
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(C) Jornalistas não são neutros, mas devem buscar
independência de espírito e mente. Seus
praticantes devem manter independência de
facções e de quem cobrem.
(D) O jornalista é um agente informador, e não o
portador/transmissor do debate público, o qual
provê um fórum para as comunidades.

33) Das várias etapas para a elaboração de media
training, nas etapas apresentadas abaixo,
indique a ordem em que devem ser realizadas, e,
em seguida, marque a alternativa com a
sequência correta:

30) Assinale
a
alternativa
que
preenche
corretamente e respectivamente as lacunas do
texto abaixo:







“O que diferencia ___________________ do(a)
_____________é o fato de seu conteúdo semântico,
seu EP (evento principal), assumir um caráter
histórico, não se trata de um fato/acontecimento
contemporâneo, futuro ou remoto, mas o evento
divulgado torna-se um marco histórico, tanto para o
local onde ocorreu quanto para o jornal que o publica.
(A)
(B)
(C)
(D)

a notícia típica; chamada.
o memorial; notícia-típica.
a chamada; da sub-retranca.
o memorial; editorial.

31) A imprensa brasileira tem duas datas como
marcos fundadores. Qual dos jornais indicados
abaixo é tido como um dos marcos fundadores
da imprensa brasileira?
(A) O Diário de Pernambuco, lançado em Recife
(PE).
(B) O Jornal do Comércio, fundado no Rio de
Janeiro (RJ).
(C) O Monitor Campista, de Campos dos
Goytacazes (RJ).
(D) A Gazeta do Rio de Janeiro.
32) “Sua função para as organizações pode ser
muito mais estratégica do que apenas registrar
as inserções obtidas pelas assessorias de
comunicação. Contudo, a maioria das equipes de
assessores continua fazendo dela apenas um
mecanismo para mostrar o resultado do próprio
trabalho.”
A afirmação acima refere-se a qual ferramenta no
trabalho de assessoria de imprensa?
(A) O Clipping.
(B) O Press kits.
(C) O Press release.
(D) O Follou up.
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(A)
(B)
(C)
(D)

) Mapeamento da imprensa estratégica para a
empresa.
) Estudo de cases do setor do cliente.
) Mapeamento dos principais stakeholders da
empresa.
) Treinamento
prático
(simulação
de
entrevistas)
) Escolha das Key messages que dão suporte
aos objetivos organizacionais.
(1ª); (4ª); (2ª); (5ª); (3ª).
(3ª); (5ª); (1ª); (4ª); (2ª).
(1ª); (5ª); (2ª); (4ª); (3ª).
(3ª); (4ª); (1ª); (5ª); (2ª).

34) Na edição de um jornal, algumas regras servem
para auxiliar a ação de veicular algo pelo jornal
e, assim, conseguir prender a atenção do leitor.
Quanto a essas regras, assinale a alternativa que
não está correta:
(A) Além dos períodos breves, empregar palavras
curtas.
(B) Se houver necessidade de destacar uma ou
várias palavras no texto, não usar maiúsculas,
mas preferir o negrito e o grifo, em minúscula.
(C) Colocar o verbo, sempre que possível, na voz
passiva.
(D) Usar ilustrações e exemplos gráficos, além de
oferecer vistosidade às páginas, ajudam a
compreender o que foi escrito.
35) Assinale a alternativa que corresponde à teoria
do jornalismo descrita abaixo:
“Rejeita que as notícias não são reflexos da realidade,
e defende que o jornalismo é uma construção da
realidade. Por essa visão, o jornalismo “está longe de
ser o espelho do real. É, antes, a construção de uma
suposta realidade”.
(A)
(B)
(C)
(D)

Teoria Espiral do Silêncio.
Teoria Unificadora.
Teoria do Newsmaking.
Teoria do Gatekeeper.

Página 9 de 11

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA

36) Nas afirmações abaixo sobre Comunicação
Governamental, julgue-as se são verdadeiras.
Em seguida, assinale a alternativa correta:
I. A comunicação governamental deve ser mais
uma infraestrutura de sustentação e gestão do
Poder Público, do que uma necessidade social.
II. A comunicação nos Poderes brasileiros sempre
apresentou a comunicação social vinculada
diretamente aos meios de comunicação de
massa. O Poder Executivo é o que mais concede
visibilidade às suas ações e conta com a melhor
estrutura de comunicação. Porém, até então
denominada
preferencialmente
como
comunicação governamental, essa comunicação
tem possuído natureza predominantemente
educativa e secundariamente publicitária.
III. A comunicação governamental pode ser
classificada em dois tipos: comunicação política
e comunicação pública. Porém, a comunicação
governamental pode ser entendida como
comunicação pública na medida em que ela é um
instrumento de construção da agenda pública e
direciona seu trabalho para a prestação de
contas, o estímulo para o engajamento da
população
nas
políticas
adotadas,
o
reconhecimento das ações promovidas nos
campos políticos, econômico e social, em suma,
provoca o debate público.
(A)
(B)
(C)
(D)

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

37) As publicações se enquadram no processo de
comunicação empresarial. Elas constituem
canais de comunicação entre a empresa e o
sistema cultural-interno, ambiental e competitivo,
podendo ser caracterizadas quanto a alguns
aspectos. Em relação a esses aspectos, assinale
a alternativa no qual a afirmação não é
verdadeira:
(A) As publicações externas são os veículos típicos
para projeção de imagem, espelhando apenas as
informações
mais
oficiais
da
Direção
empresarial, constituindo-se, portanto, em
instrumentos de comunicação formal.
(B) Sua unilateralidade e sua direção a uma
audiência relativamente grande, heterogênea e
anônima, imprimem-lhes a característica de
veículos de comunicação coletiva, exercendo
uma comunicação indireta-unilateral-pública.
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(C) As publicações externas são fundamentalmente
veículos instrumentais de comunicação, na
medida em que objetivam projetar uma imagem
e obter comportamentos externos favoráveis à
empresa.
(D) As publicações internas são, sobretudo, um meio
de comunicação destinado a assegurar um fluxo
satisfatório entre a Direção e os funcionários,
enquadrando-se dentro do nível de comunicação
estrutural, cujo objetivo é o de criar e manter um
clima coletivo favorável. Elas mostram aos
empregados a política empresarial.
38) Qual gênero jornalístico é formado pelos três
aspectos abaixo?
I.

II.

III.

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

Seções especializadas, destinadas a cobrir as
preocupações e necessidades práticas do dia a
dia do cidadão;
Informações de atualidade sobre numerosas
questões consideradas de interesse geral, as
quais são incorporadas pelas seções já
indicadas;
Incorporação da informação de serviço a textos
mais convencionais.
Gênero Interpretativo.
Gênero Opinativo.
Gênero Informativo.
Gênero Utilitário.

39) A respeito da História da Comunicação Social,
assinale a alternativa incorreta:
(A) Se o marxismo contribuiu para dar um sentido à
Comunicação e, consequentemente, à sua
função histórica, o mesmo pode ser dito do
funcionalismo.
O
funcionalismo
procura
descobrir
a
eficácia
da
Comunicação
mensurando seu alcance e apontando suas
possíveis limitações.
(B) Posteriormente à década de 1960, os estudos da
História da Comunicação Social seguiram dois
caminhos bem diferenciados. O primeiro, mais
descritivo e geral, procurou identificar nos
processos globais fatores da transformação
social de um determinado período, inserindo a
Comunicação como um elemento a mais entre os
responsáveis pelas mudanças. A Comunicação,
desde essa perspectiva, aparecia como
elemento
coadjuvante,
perdendo
sua
originalidade e peculiaridade na modificação
social.
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(C) No final da década de 1970, as transformações
ocorridas no continente, traduzidas na aguda
crise econômica e na forte mobilização popular,
acabaram influenciando na consolidação dos
temas peculiares à comunicação crítica. O
desencadeamento da crise dos anos setenta e a
abertura política no continente se espelha nas
pesquisas de comunicação. Tais pesquisas,
além de prosseguirem com a denúncia social,
refletiram sobre as formas e possibilidades de
construir modelos de comunicação mais
democráticos. Essa inquietação prosseguiu na
década de 1980.
(D) A entrada da Comunicação na Universidade na
América Latina remonta ao ano de 1934, quando
a Universidade do Distrito Federal, na cidade do
Rio de Janeiro, lançou o primeiro curso superior
destinado a formar jornalistas e publicitários.
40) Assinale a seguir a alternativa que não condiz
com o Código de Ética do Jornalista:
(A) A presunção de inocência é um dos fundamentos
da atividade jornalística.
(B) É dever do jornalista divulgar os fatos e as
informações de interesse público, não lhe sendo
obrigado a combater a discriminação por motivos
políticos, religiosos ou de gênero.
(C) O jornalista deve buscar provas que
fundamentem as informações de interesse
público.
(D) O jornalista é responsável por toda a informação
que divulga, desde que seu trabalho não tenha
sido alterado por terceiros, caso em que a
responsabilidade pela alteração será de seu
autor.
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