CADERNO DE QUESTÕES
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1) O conjunto de pessoas pertencentes a
extratos sociais heterogêneos que,
apesar de não se conhecerem, são
consideradas participantes de um bloco
homogêneo no que diz respeito ao
consumo de produtos, serviços ou
acontecimentos, é chamado de:
a) público
b) multidão
c) classe
d) grupo
e) segmento

a) Crônica
b) Artigo
c) Entrevista
d) Notícia
e) Editorial

2) Qual a característica que diferencia
publico de multidão e massa:
a) Manipulação
b) Moda
c) Irracionalidade
d) Racionalidade
e) Massificação
3) Rotineiramente as organizações têm
pessoas encarregadas (ou contratam
serviços) de folhear diversos jornais e
revistas
à
procura
de
notícias
relacionadas com suas atividades. Os
recortes
são
agrupados
e
disponibilizados aos gestores de forma a
mantê-los informados sobre o que a
imprensa
veicula
a
respeito
da
instituição. Esse serviço é conhecido por
a) cadastro
b) clipping
c) bookmark
d) forward
e) arquivo
4) São elementos
comunicação:

do

processo

de

I – Emissor
II – Receptor
III – Meio
IV – Código
É correto afirmar que estão corretos
apenas os itens:
a) I e II
b) III, II, e I
c) IV e I
d) III e II
e) I, II, III e IV

5) _____________ é o relato de um fato de
maneira integral e sucinta; “relato de
fatos ou acontecimentos atuais, de
interesse
e
importância
para
a
comunidade
e
capaz
de
ser
compreendido pelo público.”. Assinale a
alternativa que preenche a lacuna de
forma correta:

6) Em seu livro “A publicidade é um
cadáver que nos sorri”, Oliviero Toscani
defende como técnica da comunicação
publicitária a retratação da:
a) Sensualidade
b) Exaltação do desejo
c) Anormalidade
d) Perfeição
e) Motivação
7) Sobre a teoria hipodérmica é corrreto
afirmar que:
a) Defende a criticidade do homem em
relação à mídia.
b) Afirma que toda resposta corresponde a
um estímulo.
c) Define o comportamento individualizado
em relação aos meios de comunicação.
d) Foi desenvolvida no campo da
publicidade.
e) Trata do comportamento desigual da
massa.
8) No Jornalismo opinativo o jornalista é
autorizado a emitir opiniões. Estão
incluídas nesta afirmação todas as peças
relacionadas abaixo, EXCETO:
a) Editorial
b) Crônica
c) Resenha
d) Entrevista
e) Caricatura
9) O título é o espelho da notícia, pois
revela ao leitor o assunto de cada
história. Sobre o título assinale a
alternativa INCORRETA:
a) Precisa ser objetivo e conciso.
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b) Deve referir-se diretamente a seu
conteúdo.
c) Os artigos definidos e indefinidos podem
ser eliminados.
d) Só se usa siglas e nomes próprios, se
forem do conhecimento geral.
e) Deve-se sempre usar dois-pontos ao final.
10) Quando os educadores se referem a
dificuldade na educação do deficiente
auditivo, eles se referem a uma
dificuldade de:
a) código
b) disposição
c) comportamento
d) bloqueio
e) cultura

a) Divide virtualmente o enquadramento em
partes iguais utilizando um símbolo que
lembra um jogo-da-velha.
b) Divide virtualmente o enquadramento em
partes iguais utilizando apenas dois traços
no sentido horizontal.
c) Divide virtualmente o enquadramento em
partes iguais utilizando apenas dois traços
no sentido vertical.
d) Sugere o enquadramento do objeto
principal no centro da imagem.
e) Não se aplica aos estudos de composição
de imagem.
15) Fotografia é a técnica de criação de
imagens por meio ________________.

11) Além do controle da luminosidade, a
abertura do diafragma possibilita o
controle ______________.
Assinale a alternativa que preenche a
lacuna de forma correta:
a) do Foco.
b) da profundidade de campo.
c) da resolução.
d) da velocidade.
e) da qualidade da imagem.
12) Em relação às afirmativas abaixo,
assinale a que apresenta as alternativas
corretas:
I - Quando a imagem de um objeto se
forma no plano da película fotográfica,
dizemos que o objeto está focado;
II – Uma objetiva com distância focal
curta apresenta menor distorção de
imagem;
III - Nas objetivas há duas referências de
distância: uma, utilizando o metro como
unidade; outra em pés.
a) I e II
b) II e III
c) I e III
d) I, II e III
e) nenhuma das alternativas
13) Possuem relações de
diretamente proporcionais:

14) Sobre a Regra dos terços podemos
dizer que ela:

grandeza

a) Sensibilidade do filme e tempo
exposição.
b) Sensibilidade do filme e abertura
diafragma.
c) Tempo de exposição e abertura
diafragma.
d) Luminosidade do ambiente e tempo
exposição.
e) nenhuma das alternativas.

de

a) da vibração sonora
b) de sistemas informatizados.
c) do tempo.
d) da exposição luminosa.
e) do movimento lunar.
16) Segundo o Art. 2º do Código de Ética
dos Jornalistas Brasileiros, “como o
acesso à informação de relevante
interesse
público
é
um
direito
fundamental, os jornalistas não podem
admitir que ele seja impedido por nenhum
tipo de interesse, razão por que ...”.
Dessa forma é correto afirmar que:
a) A divulgação da informação precisa e
correta é direito dos meios de comunicação
e pode ser cumprida de acordo com a linha
política de seus proprietários e/ou diretores
ou da natureza econômica de suas
empresas.
b) A produção e a divulgação da informação
podem se pautar na veracidade dos fatos e
ter por finalidade o interesse particular.
c) A liberdade de imprensa, direito e
pressuposto do exercício do jornalismo,
implica
compromisso
com
a
responsabilidade social inerente à profissão.
d) A prestação de informações pelas
organizações públicas e privadas, incluindo
as
não-governamentais,
deve
ser
considerada um direito.
e) A obstrução direta ou indireta à livre
divulgação da informação, a aplicação de
censura e a indução à autocensura são
prerrogativas do governo.

do
do
de

17) Sobre os deveres dos jornalistas
assinale a alternativa INCORRETA:
a) Divulgar os fatos e as informações de
interesse público.

2

b) Lutar pela liberdade de pensamento e de
expressão.
c) Defender o livre exercício da profissão.
d) Valorizar, honrar e dignificar a profissão.
e) Expor publicamente as fontes e os
profissionais com quem trabalha.
18) Art. 11. O jornalista não pode divulgar
informações:
I - visando o interesse pessoal ou
buscando vantagem econômica;
II - de caráter mórbido, sensacionalista ou
contrário
aos
valores
humanos,
especialmente em cobertura de crimes e
acidentes;
III - obtidas de maneira inadequada, por
exemplo, com o uso de identidades
falsas,
câmeras
escondidas
ou
microfones ocultos, salvo em casos de
incontestável interesse público e quando
esgotadas todas as outras possibilidades
de apuração;
Estão corretas as seguintes afirmativas:
a) I
b) I e II
c) I, II e III
d) II e III
e) I e III
19) Assinale a terminologia utilizada no
jargão jornalístico para descrever uma
declaração sigilosa, que não deve ser
publicada:
a) no apagar das luzes
b) despretensiosa
c) off
d) calhau
e) decupagem
20) Dentre as opções abaixo assinale
aquela que representa a melhor opção
para diagramação de um livro ou revista.
a) Excel
b) PowerPoint
c) PhotoShop
d) InDesign
e) Windows XP
21) Dentre as opções abaixo assinale
aquela que representa a melhor opção
para vetorização gráfica.
a) Word
b) Outlook
c) PhotoShop
d) PowerPoint
e) CorelDraw

22) Sobre Redes Sociais é INCORRETO
afirmar que:
a) Uma rede social é uma estrutura social
composta por pessoas ou organizações,
conectadas por um ou vários tipos de
relações.
b)
Uma
rede
social
possibilita
relacionamentos
horizontais
e
não
hierárquicos entre os participantes.
c) Uma das características fundamentais na
definição das redes é a sua abertura e
porosidade.
d)
São
caracterizadas
pela
sua
verticalização e centralização.
e) As redes sociais online podem operar em
diferentes níveis. Exemplos: comunitárias,
relacionamentos, profissionais etc.
23) São redes sociais, EXCETO:
a) facebook, twitter e myspace
b) twitter, myspace e orkut
c) orkut, myspace e gmail
d) linkedin, foursquare e twitter
e) twitter, facebook e orkut
24) As funções atribuídas ao Ombudsman
estão mais diretamente ligadas a:
a) Publicidade
b) Propaganda
c) Jornalismo
d) Ouvidoria
e) Radialismo
25) São programas de edição de imagens:
a) CorelDraw, Internet Explorer e Bloco de
Notas
b) Photoshop, Calculadora e Word
c) Word, Excel e Power Point
d) Windows, Linux e Explorer
e) CorelDraw, Photoshop e GIMP
26) Sobre Media
afirmar que:

Training

podemos

a) É a preparação de jornalistas para
entrevistar executivos e políticos.
b) É a preparação de executivos, políticos e
outros profissionais para se relacionar com a
imprensa.
c) É a preparação de estudantes para entrar
no mercado de trabalho.
d) É a preparação da sociedade para buscar
soluções de problemas junto à imprensa.
c) É a preparação de assessores de
comunicação para lidar com clientes e
imprensa.
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27) Com base no Código Brasileiro de
Autorregulamentação
Publicitária,
assinale a alternativa INCORRETA:
a) Todo anúncio deve ser de exclusiva
responsabilidade do Anunciante após a
aprovação da campanha elaborada pela
Agência de Publicidade.
b) Todo anúncio deve ser preparado com o
devido senso de responsabilidade social,
evitando acentuar, de forma depreciativa,
diferenciações sociais decorrentes do maior
ou menor poder aquisitivo dos grupos a que
se destina ou que possa eventualmente
atingir.
c) Todo anúncio deve ser respeitador e
conformar-se às leis do país; deve, ainda,
ser honesto e verdadeiro.
d) Todo anúncio deve respeitar os princípios
de leal concorrência geralmente aceitos no
mundo dos negócios.
e) Nenhum anúncio deve denegrir a
atividade publicitária ou desmerecer a
confiança do público nos serviços que a
publicidade presta à economia como um
todo e ao público em particular.
28) Ainda de acordo com o Código
Brasileiro
de
Autorregulamentação
Publicitária,
assinale
a
alternativa
INCORRETA:
“O anúncio não deverá conter informação
de texto ou apresentação visual que
direta ou indiretamente, por implicação,
omissão, exagero ou ambigüidade, leve o
Consumidor a engano quanto ao produto
anunciado, quanto ao Anunciante ou
seus concorrentes, nem tampouco
quanto à(ao):”
a) tamanho
b) procedência
c) natureza do produto
d) composição
e) finalidade
29) Sobre a perspectiva da propaganda
assinale a alternativa que descreve o
significado da palavra consumidor:
a) a palavra “consumidor” refere-se a toda
pessoa que possa, ou não, ser atingida pelo
anúncio, seja como consumidor final, público
intermediário ou usuário.
b) a palavra “consumidor” refere-se a toda
pessoa que possa ser atingida pelo anúncio
como consumidor final, exceto o público
intermediário ou usuário.
c) a palavra “consumidor” refere-se a todas
as pessoas.
d) a palavra “consumidor” refere-se à
multidão.

e) a palavra “consumidor” refere-se a toda
pessoa que possa ser atingida pelo anúncio,
seja como consumidor final, público
intermediário ou usuário.
30) “É assegurado a todos o acesso à
informação e resguardado o sigilo da
fonte, quando necessário ao exercício
profissional”. Esse preceito é garantido
pelo art. 5.º, XIV, __________. Assinale o
item que representa a alternativa
CORRETA:
a) do novo Código de Ética dos Jornalistas
Brasileiros.
b) da Constituição da República Federativa
do Brasil.
c) da Lei de Imprensa.
d) da Lei de Segurança Nacional.
e) da Declaração Universal dos Direitos
Humanos.

PORTUGUÊS
31) Assinale a alternativa cujas palavras
completam corretamente a frase a seguir.
A Turma Recursal é o órgão ............... se
deve recorrer, nos casos em que a
decisão do Juizado Especial Federal
indeferir o pedido.
a) pelo qual.
b) com qual.
c) ao qual.
d) em qual.
e) do qual.
32) Conforme o Acordo Ortográfico, os
prefixos pós-, pré- e pró-, quando átonos,
aglutinam-se com o segundo elemento do
termo composto.
Marque a alternativa em que, segundo as
novas regras, há erro de ortografia:
a)
posdatar – predatar – proamericano
– progermânico.
b)
predefinir – predestinar – predizer –
preexistência.
c)
prejulgar – prelecionar – prenomear
– preordenar.
d)
preanunciar
–
preaquecer
–
preconcebido – precognição.
e)
preposto – procônsul – procriação –
prolação.
33) Transpondo-se para a voz passiva a
frase: “O intuito maior do nosso trabalho
será fazer respeitar a missão institucional
da Justiça Federal”, o segmento
sublinhado será substituído por:
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a) fazer com que respeitemos.
b) fazermo-nos respeitados.
c) ter feito respeitar.
d) fazer ser respeitada.
e) fizermos respeitá-la.

34) Assinale a opção que completa
corretamente as lacunas do trecho:
O arquivo voltou ............ era ............
urgência e foi reenviado ............ o sistema
apresentou inconsistência.
a) porque / necessária / por que.
b) por que/ necessário / porque.
c) por que / necessária / por que.
d) por que / necessária / porque.
e) porque / necessário / porque.
35) O diretor não ........ bem, nem .........
com educação; isso justificava o seu
........... humor.
a) o queria – lhe tratava – mau.
b) lhe queria – o tratava - mau.
c) lhe queria – lhe tratava - mau.
d) lhe queria – o tratava – mau.
e) lhe queira – o tratava – mal.
36) Assinale a alternativa que completa
corretamente a frase: “Os processos que
...............foram
despachados;
...........
dentro do prazo, conforme............”.
a)
enviaram-me / devolvê-los-ei / lhes
prometi.
b)
enviaram-me / os devolverei / lhes
prometi.
c)
enviaram-me / os devolverei /
prometi-lhes.
d)
me enviaram / devolvê-los-ei / lhes
prometi.
e)
me enviaram / os devolverei /
prometi-lhes.

.........dois dias, Maria pegou ......mala,
disse adeus.......filha e saiu ......pé.
a) A – a – à - à.
b) A – à – a - a.
c) Há – a – a - à.
d) Há – a – à – a.
e) Há – a – à – à .
39) Assinale o item em que o texto está
corretamente pontuado.
a) Não nego, que ao sentenciar o processo
tive a sensação de que a justiça foi feita.
b) Não nego que ao sentenciar, o processo,
tive a sensação de que a justiça foi feita.
c) Não nego que, ao sentenciar, o processo,
tive a sensação de que a justiça foi feita.
d) Não nego que ao sentenciar o processo
tive a sensação de que a justiça foi feita.
e) Não nego que, ao sentenciar o processo,
tive a sensação de que a justiça foi feita.
40) Assinale a alternativa em que a
concordância verbal está ERRADA:
a) Os jornalistas deste órgão parecem
estarem ocupados com a realização do
evento.
b) Os jornalistas deste órgão parece
estarem ocupados com a realização do
evento.
c) Os jornalistas deste órgão parecem
estar ocupados com a realização do
evento.
d) Parecem estar ocupados com a
realização do evento os jornalistas deste
órgão.
e) Parece estarem ocupados com a
realização do evento os jornalistas deste
órgão.

37) Identifique a alternativa em que um
dos vocabulários, segundo o Acordo
Ortográfico,
recebeu
indevidamente
acento gráfico:
a)
b)
c)
d)
e)

céu – réu – véu;
mói – herói – jóia;
chapéu – ilhéu – incréu;
anéis – fiéis – réis;
anzóis – faróis – lençóis.

38) Assinale a opção que completa
corretamente as lacunas.
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