PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS
SOBRE ORGANIZAÇÃO DO ESTADO E
DOS PODERES
1. Assinale a alternativa errada, dentre
os enunciados abaixo:
a) A separação de poderes deve ser
compreendida como uma divisão de
atribuições e competências entre os
Poderes estatais, almejando-se uma
relação de harmonia entre eles.
b) Os Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário são replicados nas estruturas
federal e estadual, mas não
integralmente na estrutura municipal.
c) O Congresso Nacional é uma
estrutura bicameral, composta pela
Câmara dos Deputados e pelo Senado
Federal, estrutura essa que não é
repetida no Poder Legislativo Estadual
e Municipal.
d) O Poder Executivo da União é
exercido pelo Presidente da República,
auxiliado
pelos
seus
Ministros,
estrutura essa que é repetida pelos
Governadores e Secretários, no âmbito
estadual, e pelos Prefeitos e
Secretários, na esfera municipal.
e) Os Ministérios são estruturas
auxiliares do Presidente da República,
cujas atribuições e competências são
definidas pela Constituição Federal,
sendo vedado à lei a sua alteração.

2. Sobre o Poder Judiciário e os órgãos
que o compõem, é verdadeiro afirmar:
a) O Conselho Nacional de Justiça
exerce atribuições administrativas e
suas decisões vinculam o Supremo
Tribunal Federal.
b) O Estatuto da Magistratura decorre
de lei ordinária de iniciativa do
Supremo Tribunal Federal.
c)
O
denominado
“quinto
constitucional” corresponde a um
quinto dos lugares dos Tribunais

Regionais Federais, dos Tribunais dos
Estados, e do Distrito Federal e
Territórios que é composto de
membros, do Ministério Público, com
mais de dez anos de carreira, e de
advogados de notório saber jurídico e
de reputação ilibada, com mais de dez
anos de efetiva atividade profissional,
indicados em lista sêxtupla pelos
órgãos
de
representação
das
respectivas classes.
d) A vitaliciedade é uma garantia da
magistratura que é adquirida, em
qualquer grau, somente após dois anos
de exercício no cargo.
e) Aos juízes é permitido dedicar-se à
atividade político-partidária.

3. No que concerne às competências
privativas dos tribunais, conforme o art.
96 da Constituição Federal de 1988, é
errado afirmar que as Cortes de Justiça
podem:
a) Prover, na forma prevista nesta
Constituição, os cargos de juiz de
carreira da respectiva jurisdição.
b) Criar cargos e novas varas judiciárias.
c) Conceder licença, férias e outros
afastamentos a seus membros e aos
juízes e servidores que lhes forem
imediatamente vinculados.
d) Organizar suas secretarias e serviços
auxiliares e os dos juízos que lhes
forem vinculados, velando pelo
exercício da atividade correicional
respectiva.
e) Eleger seus órgãos diretivos e
elaborar seus regimentos internos, com
observância das normas de processo e
das garantias processuais das partes,
dispondo sobre a competência e o
funcionamento dos respectivos órgãos
jurisdicionais e administrativos.

4. Sobre o Supremo Tribunal Federal, é
correto afirmar que:
a) Compete a ele a guarda precípua da
legislação federal.
b) Compõe-se de dez Ministros,
escolhidos dentre cidadãos com mais
de trinta e cinco e menos de sessenta e
cinco anos de idade, de notável saber
jurídico e reputação ilibada.
c) Compete a ele processar e julgar em
grau de recurso a extradição solicitada
por Estado estrangeiro.
d) Compete a ele julgar, mediante
recurso ordinário, as causas decididas
em única ou última instância, quando a
decisão recorrida contrariar dispositivo
da Constituição.
e) Os seus Ministros são nomeados
pelo Presidente da República, depois de
aprovada a escolha pela maioria
absoluta do Senado Federal.

5. No que se refere aos Tribunais
Superiores – Superior Tribunal de
Justiça, Tribunal Superior do Trabalho e
Tribunal Superior Eleitoral – é correto
afirmar que:
a) Compete ao Superior Tribunal de
Justiça
processar
e
julgar,
originariamente, nos crimes comuns, os
Governadores dos Estados e do Distrito
Federal, e, nestes e nos de
responsabilidade, os desembargadores
dos Tribunais de Justiça dos Estados e
do Distrito Federal, os membros dos
Tribunais de Contas dos Estados e do
Distrito Federal, os dos Tribunais
Regionais Federais, dos Tribunais
Regionais Eleitorais e do Trabalho, os
membros dos Conselhos ou Tribunais
de Contas dos Municípios e os do
Ministério Público da União que
oficiem perante tribunais.
b) O Superior Tribunal de Justiça é
composto por 27 ministros.

c) O Tribunal Superior do Trabalho é
composto por 33 ministros.
d) O Tribunal Superior Eleitoral é
composto por 10 ministros.
e) O Tribunal Superior Eleitoral é
composto por membros oriundos dos
Tribunais Regionais Eleitorais indicados
em lista tríplice pelo Supremo Tribunal
Federal e nomeados pelo Presidente da
República.
6. Sobre a Justiça Federal, assinale a
resposta errada:
a) São órgãos da Justiça Federal os
Tribunais Regionais Federais e os Juízes
Federais.
b) Os Tribunais Regionais Federais
compõem-se de, no mínimo, sete
juízes, recrutados, quando possível, na
respectiva região e nomeados pelo
Presidente da República dentre
brasileiros com mais de trinta e menos
de sessenta e cinco anos.
c) Os Tribunais Regionais Federais
poderão
funcionar
descentralizadamente,
constituindo
Câmaras regionais, a fim de assegurar o
pleno acesso do jurisdicionado à justiça
em todas as fases do processo.
d) Cabe aos Tribunais Regionais
Federais
processar
e
julgar,
originariamente, as causas decididas
pelos juízes federais e pelos juízes
estaduais no exercício da competência
federal da área de sua jurisdição.
e) Aos juízes federais compete
processar e julgar as causas entre
Estado estrangeiro ou organismo
internacional e Município ou pessoa
domiciliada ou residente no País.

7. No que se refere aos Tribunais
Regionais
Federais,
assinale
a
alternativa errada quanto à sua
competência para processar e julgar
originariamente:

a) Os juízes federais da área de sua
jurisdição, incluídos os da Justiça Militar
e da Justiça do Trabalho, nos crimes
comuns e de responsabilidade, e os
membros do Ministério Público da
União, ressalvada a competência da
Justiça Eleitoral.
b) Os conflitos de competência entre
juízes federais, mesmo que vinculados
a Tribunais Federais diversos.
c) Os mandados de segurança e os
habeas data contra ato do próprio
Tribunal ou de juiz federal.
d) Os habeas corpus, quando a
autoridade coatora for juiz federal.
e) As revisões criminais e as ações
rescisórias de julgados seus ou dos
juízes federais da região.

8. Nos termos da Constituição Federal
de 1988, assinale a alternativa correta
quanto à competência dos juízes
federais para processar e julgar:
a) As causas em que a União, entidade
autárquica ou empresa pública federal
forem interessadas na condição de
autoras, rés, assistentes ou oponentes,
exceto as de falência, as de acidentes
de trabalho e as sujeitas à Justiça
Eleitoral e à Justiça do Trabalho.
b) Os crimes políticos e as
contravenções penais, quando essas
últimas são praticadas em detrimento
de bens e serviços federais.
c) Os crimes praticados por militares
federais no exercício das suas funções.
d) As causas entre Estado estrangeiro
ou organismo internacional e Estados
federados ou pessoa domiciliada ou
residente no País.
e) Os mandados de segurança e os
habeas data contra ato de autoridade
federal que tenham por domicílio na
jurisdição
respectiva,
independentemente da hierarquia
funcional.

9. Assinale a alternativa errada, dentre
os enunciados abaixo:
a) No que concerne à Justiça Estadual, a
competência dos tribunais é definida
na Constituição do Estado, sendo a lei
de organização judiciária de iniciativa
do Tribunal de Justiça.
b) São órgãos da Justiça Eleitoral: o
Tribunal Superior Eleitoral, os Tribunais
Regionais Eleitorais, os Juízes Eleitorais
e as Juntas Eleitorais; e da Justiça do
Trabalho: o Tribunal Superior do
Trabalho, os Tribunais Regionais do
Trabalho e os Juízes do Trabalho.
c) É vedado à lei autorizar que as causas
de competência da Justiça Federal em
que forem parte instituição de
previdência social e segurado possam
ser processadas e julgadas na justiça
estadual quando a comarca do
domicílio do segurado não for sede de
vara federal.
d) No âmbito da Justiça Federal, cada
Estado, bem como o Distrito Federal,
constituirá uma seção judiciária que
terá por sede a respectiva Capital, e
varas
localizadas
segundo
o
estabelecido em lei.
e) Nos Territórios Federais, a jurisdição
e as atribuições cometidas aos juízes
federais caberão aos juízes da justiça
local, na forma da lei.

10. Assinale a alternativa errada,
dentre os enunciados abaixo sobre as
funções essenciais à Justiça:
a) O Ministério Público é instituição
permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe
a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis.
b) O Ministério Público da União
compreende o Ministério Público
Federal, o Ministério Público do
Trabalho, o Ministério Público Militar e

o Ministério Público do Distrito Federal
e Territórios.
c) A Defensoria Pública é instituição
permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindolhe, como expressão e instrumento do
regime
democrático,
fundamentalmente,
a
orientação
jurídica, a promoção dos direitos
humanos e a defesa, em todos os
graus, judicial e extrajudicial, dos
direitos individuais e coletivos, de
forma integral e gratuita, aos
necessitados, na forma do inciso LXXIV
do art. 5º desta Constituição Federal.
d) São princípios institucionais do
Ministério Público a unidade, a
divisibilidade e a independência
funcional.
e) A Advocacia-Geral da União é a
instituição que, diretamente ou através
de órgão vinculado, representa a
União, judicial e extrajudicialmente,
cabendo-lhe, nos termos da lei
complementar que dispuser sobre sua
organização e funcionamento, as
atividades
de
consultoria
e
assessoramento jurídico do Poder
Executivo.

PROVA
DE
CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS - JORNALISMO
11) Qual a opção mais adequada para
um título de release da Justiça Federal
em Sergipe (JFSE), que será publicado
no site institucional e divulgado para a
imprensa?
a) Covid-19: Doação de recursos para
hospitais universitários passa dos R$
800 mil
b) Destinação de recursos pela JFSE
para combate e tratamento da Covid19 já soma mais de R$ 800 mil
c) Combate e tratamento da Covid-19
já conta com mais de R$ 800 mil

d) Pandemia que atingiu o mundo
inteiro conta com mais de R$ 800 mil
em Sergipe
e) Combate à Covid-19, pandemia que
atingiu o mundo inteiro, recebe
recursos da JFSE
12) Assinale a opção que contém o lead
mais adequado a um release da Justiça
Federal em Sergipe (JFSE), a ser
enviado aos mais diversos veículos de
comunicação.
a) Em regime excepcional de
teletrabalho, magistrados e servidores
das nove Varas e da Turma Recursal
que compõem a Justiça Federal em
Sergipe (JFSE) têm revelado um alto
índice de produtividade, mostrando
que a instituição continua firme no
cumprimento da sua missão de garantir
à sociedade uma prestação jurisdicional
acessível, rápida e efetiva. Entre os dias
20 e 31 de março de 2020, foram
produzidos 3.019 atos judiciais, sendo
1.184 processos distribuídos, 1.206
sentenças, 177 decisões e 452
despachos proferidos, considerando os
atos produzidos nos sistemas PJe e
Creta.
b) A instituição continua firme no
cumprimento da sua missão de garantir
à sociedade uma prestação jurisdicional
acessível, rápida e efetiva. Isso porque
magistrados e servidores das nove
Varas e da Turma Recursal têm
revelado
um
alto
índice
de
produtividade, em regime excepcional
de teletrabalho. Foram produzidos
3.019 atos judiciais, sendo 1.184
processos
distribuídos,
1.206
sentenças, 177 decisões e 452
despachos proferidos, considerando os
atos produzidos nos sistemas PJe e
Creta, entre os dias 20 e 31 de março
de 2020.
c) Magistrados e servidores das nove
Varas e da Turma Recursal têm

revelado
um
alto
índice
de
produtividade, em regime excepcional
de teletrabalho. Foram produzidos
3.019 atos judiciais, sendo 1.184
processos
distribuídos,
1.206
sentenças, 177 decisões e 452
despachos proferidos, considerando os
atos produzidos nos sistemas PJe e
Creta, entre os dias 20 e 31 de março
de 2020. Isso mostra que a JFSE
continua firme no cumprimento da sua
missão de garantir à sociedade uma
prestação jurisdicional acessível, rápida
e efetiva.
d) Foram produzidos 3.019 atos
judiciais, sendo 1.184 processos
distribuídos, 1.206 sentenças, 177
decisões e 452 despachos proferidos,
considerando os atos produzidos nos
sistemas PJe e Creta, entre os dias 20 e
31 de março de 2020. Isso mostra que a
JFSE continua firme no cumprimento da
sua missão de garantir à sociedade uma
prestação jurisdicional acessível, rápida
e efetiva. Magistrados e servidores das
nove Varas e da Turma Recursal têm
revelado
um
alto
índice
de
produtividade, em regime excepcional
de teletrabalho.
e) Para mostrar que a JFSE continua
firme no cumprimento da sua missão
de garantir à sociedade uma prestação
jurisdicional acessível, rápida e efetiva,
magistrados e servidores das nove
Varas e da Turma Recursal têm
revelado
um
alto
índice
de
produtividade, em regime excepcional
de teletrabalho, produzindo 3.019 atos
judiciais, sendo 1.184 processos
distribuídos, 1.206 sentenças, 177
decisões e 452 despachos proferidos,
considerando os atos produzidos nos
sistemas PJe e Creta, entre os dias 20 e
31 de março de 2020.
13) Segundo Nilson Lage, em seu livro
'Teoria e técnica de reportagem,

entrevista e pesquisa jornalística', de
2001, "o planejamento de uma edição
ou parte da edição, com a listagem dos
fatos a serem cobertos no noticiário e
dos assuntos a serem abordados em
reportagens, além de eventuais
indicações logísticas e técnicas: ângulo
de interesse, dimensão pretendida da
matéria, recursos disponíveis para o
trabalho, sugestões de fontes etc"
corresponde a:
a) release
b) reportagem
c) passagem
d) pauta
e) off
14) São raras as reportagens e matérias
jornalísticas
que
surgem,
integralmente, a partir da observação
direta. A grande maioria delas são
compostas por informações fornecidas
por instituições ou personagens que
testemunham ou participam de
eventos de interesse público, mais
conhecidos no jornalismo como:
a) pauteiros
b) repórteres
c) editores
d) revisores
e) fontes
15) Nesse tipo de entrevista, o
entrevistado é submetido a perguntas
de vários repórteres, que representam
diferentes veículos. São comuns
quando há interesse geral por algum
personagem que participou de um
evento importante. São também
programadas como parte da promoção
de espetáculos, eventos culturais ou
vendas de produtos que embutem
alguma criação ou tecnologia. De que
tipo de entrevista estamos falando?
a) testemunhal
b) coletiva
c) temática

d) ritual
e) ocasional
16) De acordo como Código de Ética
dos Jornalistas Brasileiros, é dever do
jornalista, EXCETO:
a) Divulgar fatos com interesse de
favorecimento pessoal ou vantagens
econômicas.
b) Divulgar todos os fatos que sejam de
interesse público.
c) Lutar pela liberdade de pensamento
e expressão.
d) Defender o livre exercício da
profissão.
e) Valorizar, honrar e dignificar a
profissão.
17) Ainda de acordo com o Código de
Ética dos Jornalistas Brasileiros, as
condutas abaixo devem ser evitadas
pelo jornalista, EXCETO:
a) Aceitar oferta de trabalho
remunerado em desacordo com o piso
salarial da categoria ou com tabela
fixada por sua entidade de classe.
b) Submeter-se a diretrizes contrárias à
divulgação correta da informação.
c) Frustrar a manifestação de opiniões
divergentes ou impedir o livre debate.
d) Combater e denunciar todas as
formas de corrupção, em especial
quando exercida com o objetivo de
controlar a informação.
e) Concordar com a prática de
perseguição ou discriminação por
motivos sociais, políticos, religiosos,
raciais ou de sexo.
18) Nos manuais de jornalismo, os
textos
definidos
como
notícia
geralmente são, EXCETO:
a) opinativos
b) informativos
c) claros
d) diretos
e) concisos

19) Primeiro parágrafo da notícia, onde
o leitor deverá encontrar respostas às
questões 'O quê?', 'Quem?', 'Quando?',
'Onde?', 'Por quê?' e 'Como?'. Estamos
nos referindo a:
a) reportagem
b) notícia
c) passagem
d) lead
e) título
20) Neste gênero textual, o jornalista
investe mais tempo e recursos do que
na realização de uma notícia factual.
Trata-se de falar sobre um assunto em
profundidade,
com
cuidadosa
investigação
e
tratamento
de
informações.
a) romance
b) poesia
c) reportagem
d) nota
e) crônica
21) Diferente de outros estilos
fotográficos, no fotojornalismo, as
imagens devem ser, preferencialmente,
EXCETO:
a) elementos que quebram a
monotonia de extensos blocos de texto
b) jornalisticamente relevantes
c) de alta qualidade
d) relacionadas ao acontecimento que
ilustram
e) montadas estrategicamente para
simular um acontecimento
22) Pequenos textos, geralmente
apenas uma frase, colocada na base
inferior da fotografia, à qual fazem
referência, explicando ou apenas
fazendo menção aos aspectos mais
importantes da imagem. Estamos
falando de:
a) legendas
b) notas

c) lead
d) off
e) subtítulo
23) Fotografia sem título, comentada
por um pequeno texto que lhe segue,
imediatamente. Comumente, chama a
atenção para um acontecimento pouco
natural, quebra a monotonia das
extensas notícias e atrai a atenção de
grande parte dos leitores. Trata-se de:
a) lead
b) fotolegenda
c) título
d) notícia
e) fonte
24) Veículo de comunicação de uma
empresa ou entidade, geralmente
concebido para divulgar os fatos e as
realizações da instituição, podendo
assumir
diferentes configurações,
dependendo do público a que se
destina. Estamos falando de:
a) livro
b) reportagem
c) house organ
d) coletiva
e) notícia
25) Material informativo distribuído
entre jornalistas antes de solenidades,
entrevistas, lançamentos de filmes etc,
com resumos, biografias, dados
específicos que facilitem o trabalho
jornalístico. Na JFSE, é comumente
utilizado para divulgar decisões que
impactam diretamente a vida da
população.
a) site
b) house organ
c) intranet
d) boletim
e) release
26) Há dois importantes ambientes de
comunicação para as empresas e

instituições públicas, de modo geral,
que ainda são importantes para
veiculação de informações. O primeiro,
é idealizado com o objetivo de suprir as
necessidades
da
empresa,
dos
clientes/público-alvo e dos principais
interessados,
apresentando
informações atualizadas e relevantes,
além da disponibilização de serviços
on-line. O segundo constitui uma rede
privada, de uso exclusivo de uma
determinada empresa, que só pode ser
acessada pelos seus utilizadores ou
colaboradores
internos.
Estamos
falando, respectivamente, de:
a) house organ e intranet
b) intranet e internet
c) sala de imprensa e house organ
d) internet e intranet
e) boletim e sala de imprensa
27) Trata-se de uma área no site
destinada a jornalistas e faz parte da
estratégia de relacionamento com a
mídia. Funciona como um espaço para
profissionais que estão à procura de
informações para escrever uma notícia,
desenvolver um post ou contar uma
história, tentando encontrar um
contato corporativo para tirar as
dúvidas e checar os fatos. Reúnem
materiais relevantes como fotos e
áudios, releases, entrevistas, press-kits,
vídeos, entre outros recursos essenciais
que facilitem o trabalho da imprensa
para a construção de uma notícia
jornalística. Estamos falando de:
a) intranet
b) sala de imprensa
c) internet
d) house organ
e) redes sociais
28) Assinale, entre os textos
apresentados a seguir, aquele que mais
se aproxima da definição de press kit,

uma importante ferramenta da
assessoria de imprensa?
a) Área do site que oferece aos
profissionais à procura de informações
para escrever uma notícia uma série de
materiais relevantes, como entrevistas,
fotos, contatos, áudios e vídeos.
b) Rede de uso exclusivo de uma
determinada instituição, com acesso
restrito aos seus funcionários.
c) Textos curtos inseridos na base
inferior da fotografia, à qual fazem
referência, explicando ou apenas
fazendo menção aos seus mais
importantes aspectos.
d) Materiais de divulgação de uma
pessoa, grupo ou instituição que é
distribuído por assessorias de imprensa
a canais de mídia para divulgação.
Comumente, são distribuídos para
anunciar lançamentos ou coletivas de
imprensa.
e) Texto informativo sobre um tema
atual ou algum acontecimento real,
veiculado pelos principais meios de
comunicação: jornais, revistas, meios
televisivos, rádio, internet, dentre
outros.
29) Para lidar com o gerenciamento de
crise, são indicadas ao assessor de
comunicação as seguintes atitudes,
EXCETO:
a) Antecipar as crises, por meio do
monitoramento de notícias.
b) Treinar os porta-vozes da empresa,
para estarem prontos a falar com a
imprensa.
c) Omitir ou mascarar informações a
respeito da empresa, a fim de evitar um
maior desgaste da imagem.
d) Monitorar redes sociais digitais,
canais fundamentais para analisar e
manter a reputação de uma marca.
e) Ter um panorama geral da situação,
para que as estratégias de contingência

sejam elaboradas com conhecimento e
tranquilidade.
30) O media training é um processo
de treinamento dos porta-vozes de
determinada organização, com o
objetivo de aperfeiçoar sua capacidade
de se relacionar com os jornalistas, seja
na hora das entrevistas, em eventos ou
em encontros de relacionamento. Ele é
essencial em qualquer estratégia de
assessoria de imprensa, ou de relações
públicas, planejada
antes
que
quaisquer ações
proativas sejam
executadas. Que alternativa NÃO
apresenta uma das etapas desse
treinamento?
a)
Definição
dos
objetivos
organizacionais a serem atingidos.
b) Mapeamento dos principais portavozes da empresa.
c) Treinamento de todos os integrantes
da empresa para reproduzir texto
elaborado
pela
assessoria
em
entrevistas.
d)
Mapeamento
da
imprensa
estratégica para a empresa.
e) Simulação de entrevistas.
31) Quais das definições abaixo se
aproximam mais do que vêm a ser os
stakeholders?
a) Públicos de interesse de uma
organização, partes interessadas e
envolvidas
voluntária
ou
involuntariamente com a mesma, onde
há
um
objetivo
específico
de relacionamento, trazendo benefícios
para ambas as partes.
b) Subordinados ao chefe de
reportagem, que produzem as pautas,
reúnem assuntos que o repórter irá
cobrir no trabalho externo (captação de
imagens, entrevistas) e definem os
ângulos de abordagem do assunto.
c) Responsáveis pelo conteúdo de
um jornal, de uma revista ou de um

outro meio
de
comunicação, coordenando todas as
etapas da produção e edição, além de
definirem as políticas editoriais, o estilo
e a direção da apuração das matérias.
d)
Jornalistas
que
recolhem
informações, notícias de qualquer
natureza, para transformá-las em
matéria de noticiário.
e) Profissionais encarregados de revisar
material escrito com o intuito de lhe
conferir correção, clareza, concisão e
harmonia, agregando valor ao texto,
bem como tornando-o inteligível ao
leitor.
32) No jornalismo, os textos devem ser,
na medida do possível, adaptados a
cada mídia em que ele será veiculado,
seja no jornal impresso, no rádio, TV,
sites e redes sociais. No caso específico
do texto para rádio, é correto afirmar:
a) Deve ser feito de improviso, sem
planejamento para sua execução, com
o objetivo de manter a naturalidade do
locutor.
b) O locutor deve prezar pelos textos
longos, pois manter a audiência é
fundamental.
c)
Os
relatos
não
precisam,
necessariamente, ter relação uns com
os outros; o locutor vai informando o
que for acontecendo, ao acaso.
d) Os textos para locução podem ser
longos, pois não há problemas em
alterar de última hora a grade de
programação das rádios, o importante
é informar.
e) A linguagem deve ser direta, concisa
e clara; apesar de espontâneo, o texto
para rádio deve seguir um roteiro
contendo tudo aquilo que será dito.
33) Gravações de entrevistas realizadas
por repórteres, que posteriormente são
utilizadas para criação de reportagens
radiofônicas ou televisivas. São

amplamente utilizadas em noticiários,
dando voz a autoridades e pessoas
importantes
que
têm
opiniões
relevantes
sobre
determinados
assuntos. Estamos nos referindo a:
a) off
b) suíte
c) âncora
d) nota seca
e) sonora
34) Assinale a melhor definição do que
seria a passagem, num telejornal.
a) Jargão do jornalismo de TV que
identifica quando o repórter está 'on'
na matéria, ou seja, quando ele
aparece falando diretamente com os
telespectadores durante a reportagem
gravada.
b) Texto narrado por um repórter;
locução coberta por imagens.
c) Texto que faz um desdobramento de
uma matéria principal, já publicada.
Utilizado quando se noticia um fato de
grande relevância, que exige um
acompanhamento nos dias posteriores.
d) Anúncio do próprio jornal utilizado
para cobrir um espaço não utilizado na
página.
e) Frase ou texto pequeno usado na
capa da publicação, chamando o leitor
para as páginas interiores.
35) No jornalismo, são frequentemente
utilizados diversos jargões, ou seja,
palavras utilizadas no dia a dia da
profissão. Uma delas é a ___________,
que se refere a frases ou textos
pequenos usados na capa da
publicação, chamando o leitor para as
páginas interiores; outro jargão
bastante conhecido é o ___________,
que se refere ao último prazo para que
uma edição seja fechada ou que uma
reportagem seja concluída. Jornalistas e
estudantes também falam muito do
___________, que nada mais é do que

a listagem de nomes e endereços
importantes
para
o
trabalho
jornalístico. Estamos nos referindo,
respectivamente, a:
a) mailing, bigode, matéria
b) matéria, dead line, legenda
c) chamada, bigode, mailing
d) chamada, dead line, mailing
e) matéria, chapéu, legenda
36) Serviço de levantamento, coleção e
fornecimento de recortes de jornais e
revistas ou cópias de emissões de
televisão ou rádio. Pode ser restrito aos
interesses imediatos da empresa ou
mais amplo, contendo palavras-chave a
ela relacionadas. Em geral, é feito por
empresas especializadas. Esta é uma
das definições possíveis para:
a) mailing
b) clipping
c) copydesk
d) espelho
e) release
37) Sobre a relação do jornalista com a
sua fonte, é INCORRETA a afirmação:
a) Em uma entrevista, as fontes são
responsáveis pelo fornecimento da
informação.
b) O jornalista organiza o que foi dito
pela fonte em linguagem específica
para divulgação aos públicos.
c) A fonte primária possui informações
'em primeira mão', que podem ser
checadas com base nas declarações de
fontes secundárias.
d) O jornalista não precisa observar a
credibilidade da fonte; se ela faz uma
declaração, ela deve ser verdadeira.
e) As relações com a fonte não são de
amizade, mas sim relacionamentos
profissionais, moldados por interesses
dos dois lados.
38) O interesse público
considerado
um
dos

deve ser
princípios

normativos do jornalismo e um levado
em conta, inclusive, como critério de
noticiabilidade. Sobre esse conceito, é
correto afirmar:
a) Comunicação pública e comunicação
de interesse público são conceitos que
não se relacionam.
b) A assessoria de imprensa é o único
campo de atuação possível do jornalista
no serviço público.
c) O interesse público implica a ideia de
que existe um bem coletivo que se
constitui para além dos interesses de
cada indivíduo.
d) O interesse público nem sempre
deve ser considerado um dos critérios
nas escolhas que o profissional precisa
fazer, cotidianamente, ao produzir a
notícia.
e) Nem sempre há interesse público e
necessidade de transparência onde
houver dinheiro público envolvido.
39) A importância das redes sociais
digitais para os jornalistas vai além da
busca por pautas e informações sobre
determinados assuntos. Essas redes
têm como característica marcante o
poder de conexão, aliado ao
compartilhamento em massa de textos,
links, fotos e vídeos. Sobre a utilização
das redes sociais no jornalismo, é
correto afirmar, EXCETO:
a) É preciso compreender as
prioridades do convívio social nas
redes: o usuário espera que o veículo
forneça espaço para sua opinião,
respeite o que for dito e o responda.
b) A inclusão de postagens em um
perfil institucional deve ser contínua,
para que o público perceba que
o veículo é confiável e atualizado.
c) A utilização de postagens de outros
perfis
é
permitida,
seja
por
republicação ou pela ferramenta de
compartilhamento,
sendo
desnecessário citar as fontes.

d)
Todos
os
questionamentos
publicados na página, seja nos
comentários ou via mensagem privada,
devem ser respondidos.
e) É importante manter visíveis no
perfil oficial informações básicas sobre
a instituição, como site institucional, email e telefone para contato.
40) Redes sociais digitais são
facilitadores de conexões sociais entre
pessoas, grupos ou organizações que
compartilham dos mesmos valores ou
interesses, interagindo entre si. Existem
diversas
redes
sociais
digitais
disponíveis aos usuários em todo o
mundo, como a) Rede social e servidor
para microblogging, que permite aos
usuários o envio e o recebimento de
atualizações pessoais de outros
contatos, por meio do website do
serviço e softwares específicos de
gerenciamento; b) Maior rede social de
todo o mundo, na qual é possível criar
um perfil pessoal ou uma Fan Page, e
interagir
com
outras
pessoas
conectadas ao site, através de trocas de
mensagens
instantâneas,
compartilhamentos de conteúdos e
'curtidas' nas postagens; c) Rede
social online de compartilhamento de
fotos e vídeos que possui como grande
atrativo a possibilidade do uso de
filtros, que mudam o visual do post e
aplicam vários efeitos nas fotos e
vídeos online. Estamos falando,
respectivamente, das seguintes redes
sociais digitais:
a) Twitter - Instagram - Youtube
b) Instagram - Youtube - Facebook
c) Twitter - Facebook - Instagram
d) LinkedIn - Facebook - Twitter
e) Youtube - Orkut - LinkedIn

