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CARGO: COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Um arriscado esporte nacional 
 

Os leigos sempre se medicaram por conta própria, já que de médico e louco todos temos um pouco, mas esse 
problema jamais adquiriu contornos tão preocupantes no Brasil como atualmente. Qualquer farmácia conta hoje com um 
arsenal de armas de guerra para combater doenças de fazer inveja à própria indústria de material bélico nacional. Cerca 
de 40% das vendas realizadas pelas farmácias nas metrópoles brasileiras destinam-se a pessoas que se automedicam. A 
indústria farmacêutica de menor porte e importância retira 80% de seu faturamento da venda “livre” de seus produtos – 
isto é, das vendas realizadas sem receita médica. 

Diante desse quadro, o médico tem o dever de alertar a população para os perigos ocultos em cada remédio, sem 
que, necessariamente, faça junto com essas advertências uma sugestão para que os entusiastas da automedicação 
passem a gastar mais em consultas médicas. Acredito que a maioria das pessoas se automedica por sugestão de amigos, 
leitura, fascinação pelo mundo maravilhoso das drogas “novas” ou simplesmente para tentar manter a juventude. 
Qualquer que seja a causa, os resultados podem ser danosos. 

É comum, por exemplo, que um simples resfriado ou uma gripe banal leve um brasileiro a ingerir doses insuficientes 
ou inadequadas de antibióticos fortíssimos, reservados para infecções graves e com indicação precisa. Quem age assim 
está ensinando bactérias a se tornarem resistentes a antibióticos. Um dia, quando realmente precisar do remédio, este 
não funcionará. E quem não conhece aquele tipo de gripado que chega a uma farmácia e pede ao rapaz do balcão que 
lhe aplique uma “bomba” na veia, para cortar a gripe pela raiz? Com isso poderá receber na corrente sanguínea soluções 
de glicose, cálcio, vitamina C, produtos aromáticos – tudo isso sem saber dos riscos que corre pela entrada súbita destes 
produtos na sua circulação. 

(MEDEIROS, Geraldo – Veja, 18 dez. 1985.) 

 

01 
“Cerca de 40% das vendas realizadas pelas farmácias nas metrópoles brasileiras destinam-se a pessoas que se 
automedicam. A indústria farmacêutica de menor porte e importância retira 80% de seu faturamento da venda ‘livre’ 
de seus produtos – isto é, da vendas realizadas sem receita médica.” (1º§) O excerto anterior serve como 
A) comprovação de dados concretos sobre a automedicação. 
B) exemplificação das vendas ilegais de remédios controlados. 
C) prova argumentativa do lucro das farmácias não legalizadas. 
D) alerta a respeito da indústria farmacêutica e seus lucros escusos. 
E) citação do arsenal de armas de guerra de produtos farmacêuticos. 
 

02 
Sobre o título do texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Chama a atenção, através da palavra “arriscado”, para o tema central do assunto a ser desenvolvido. 
(     ) Possui um tom pejorativo por chamar de esporte o hábito peculiar do brasileiro de se automedicar. 
(     ) Enfatiza que o tema a ser discutido é um esporte que pode ser praticado, mas que contém riscos em sua prática. 
(     ) Tem como estratégia de argumentação comparar com o esporte nacional o hábito perigoso da automedicação. 
(     ) Serve como introdução do tema a ser discutido, porém sem ter uma ligação direta com o tema central do texto. 
A sequência está correta em 
A) V, F, F, V, V.  B) F, F, V, V, V.  C) V, V, F, V, F.  D) V, F, F, F, F.  E) F, V, F, V, F. 
 

03 
“E quem não conhece aquele tipo de gripado que chega a uma farmácia e pede ao rapaz do balcão que lhe aplique uma 
‘bomba’ na veia, para cortar a gripe pela raiz?” (3º§) O excerto anterior contém um exemplo de linguagem 
A) padrão.  B) regional.  C) coloquial.  D) pejorativa.  E) denotativa. 
 

04 
“... reservados para infecções graves e com indicação precisa.” (3º§) A palavra que possui o sentido oposto de “precisa” 
é: 
A) Vaga.  B) Clara.  C) Exata.  D) Resumida.  E) Desnecessária. 
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05 

Analise as frases a seguir. 

I. “... tentar manter a juventude.” 

II. “... passem a gastar mais em consultas médicas.” 

III. – Eles a aplicaram em sua veia. 

Os termos grifados são, respectivamente: 

A) Preposição, pronome e artigo. 

B) Pronome, artigo e preposição. 

C) Preposição, artigo e pronome. 

D) Artigo, preposição e pronome. 

E) Artigo, pronome e preposição. 

 

06 

Em “... mas esse problema jamais adquiriu contornos...” (1º§), a palavra sublinhada tem valor semântico de 

A) modo.   B) oposição.  C) conclusão.  D) concessão.  E) intensidade. 

 

07 

“... doenças de fazer inveja à própria indústria de material bélico nacional.” (1º§) Assinale a alternativa em que o acento 

da crase foi utilizado pela mesma razão da frase anterior. 

A) Ela se automedica às escondidas. 

B) Ele saiu à procura de um médico. 

C) Ninguém se dirigiu àquela farmácia. 

D) O médico se referiu à doença causada pelo mosquito. 

E) Ela sempre tomava seu remédio às oito horas da noite. 

 

08 
Analise os trechos a seguir. 

I. “... destinam-se a pessoas que se automedicam.” (1º§) 

II. “Acredito que a maioria das pessoas...” (2º§) 

III. “É comum, por exemplo, que um simples resfriado...” (3º§) 

IV. “... aquele tipo de gripado que chega a uma farmácia...” (3º§) 

V. “... sem saber dos riscos que corre...” (3º§) 

Nas frases anteriores o “que” aparece cinco vezes; em três delas é pronome relativo. Assinale-as. 

A) I, IV e V.  B) I, II e IV.  C) II, III e IV.  D) III, IV e V.  E) I, III e IV. 

 

09 
Assinale a alternativa em que o termo sublinhado tem a sua classe gramatical INCORRETAMENTE indicada. 

A) “… e com indicação precisa.” (3º§) – adjetivo 

B) “Quem age assim está ensinando...” (3º§) – conjunção 

C) “Os leigos sempre se medicaram por conta própria, ...” (1º§) – advérbio 

D) “... faça junto com essas advertências...” (2º§) – pronome demonstrativo 

E) “Qualquer farmácia conta hoje com um arsenal…” (1º§) – pronome indefinido 

 

10 
Em todas as frases a seguir, transcritas do texto, as formas verbais estão flexionadas no mesmo tempo, EXCETO: 

A) “Quem age assim...” 

B) “… todos temos um pouco…”  

C) “... precisar do remédio, este não funcionará...” 

D) “Qualquer farmácia conta hoje com um arsenal…” 

E) “... o médico tem o dever de alertar a população...” 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

11 
Tanto na primeira página do jornal impresso quanto no respectivo site jornalístico do mesmo veículo, as notícias 
selecionadas para chamadas são de diversas áreas. Nos sites, certas editorias até podem ter cor específica no corpo do 
texto para fácil identificação pelo internauta mais interessado em determinada área. O conjunto das editorias, por sua 
vez, tem local e espaço próprio. Que espaço é esse? 
A) O lide da matéria. 
B) O subtítulo de cada matéria. 
C) Não há espaço determinado. 
D) O próprio título da chamada. 
E) Uma barra no alto do site, junto à logomarca do veículo. 
 

12 
Critica-se, em meios jornalísticos e acadêmicos, que falta credibilidade às notícias na internet, em boa parte e com 
frequência, postadas de forma muito rápida e não devidamente checadas e/ou, então, são simples opiniões pessoais 
sem argumentação lógica. Nas redes sociais, quem recebe a postagem de tais mensagens sem credibilidade precisa, 
antes de tudo, para diferenciar simples informação de notícia verdadeira:  
A) Observar se há apenas velocidade na informação. 
B) Observar se o objetivo foi só provocar reações contrárias. 
C) Observar se o objetivo foi só provocar reações favoráveis. 
D) Não engrossar a polêmica postando apenas para dar uma opinião. 
E) Verificar e comparar se há, em sites confiáveis, igual notícia e conteúdo. 
 

13 
Notícias falsas (fake news) aparecem com maior intensidade em momentos de interesse e debates sobre questões 
políticas, de economia, esportes ou éticas e comportamentais de indivíduos ou grupos sociais, gerando e estimulando 
polêmicas. Combate-se a falsa notícia não apenas identificando quem a postou como, igualmente, com uma vigilante 
visão crítica sobre se 
A) há exatidão e veracidade no conteúdo da notícia. 
B) a notícia falsa realmente muda ou não alguma coisa. 
C) a informação é criticada exatamente por pessoas que não pensam como você. 
D) é notícia ou apenas manifestação simpática às suas convicções a respeito do tema. 
E) seus amigos e grupos no Facebook ou outras redes sociais concordam com a notícia. 
 

14 
A informação jornalística é transmitida através, basicamente, de texto e imagens. Essas imagens são um flagrante 
estático, como na foto do impresso e igualmente em outras plataformas, como também imagens em movimento, como 
em matérias filmadas, documentários e vídeos. Em razão disto, pode-se teoricamente dizer que, independente do uso 
do tipo de imagem e do veículo/plataforma jornalística: 
A) Texto não cria imagens. 
B) Imagens não criam texto. 
C) No jornalismo basta o texto. 
D) No jornalismo basta a imagem. 
E) Pode-se ler imagem porque ela provoca leituras diferentes. 
 

15 
As redações atuais dos jornais impressos, no Brasil e no mundo, estão criando Departamentos de Produção Audiovisual. 
Isto é, paralelamente ao texto da matéria jornalística, produzem-se na Redação vídeos para uma paralela, imediata e 
sistemática edição nos sites jornalísticos. Isto está ocorrendo 
A) apenas porque toda mídia precisa modernizar-se. 
B) apenas em função da velocidade cada vez maior da notícia. 
C) porque produzir audiovisual é uma das mais antigas finalidades dos impressos. 
D) simplesmente para, mais tarde, se necessário, pesquisar a respeito do assunto. 
E) porque a Redação dos impressos tem mais recursos e profissionais disponíveis do que as plataformas digitais. 
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16 
No jornalismo impresso, há matéria principal e coordenadas a ela, no aprofundamento da informação. Nos sites 
jornalísticos, criou-se o hipertexto e navega-se em busca de dados e informações, passando de um site para outro, se 
necessário. Na internet, o link no caso é, pela definição do “Dicionário de Comunicação”, de Carlos Alberto Barbosa e 
Gustavo Guimarães Barbosa, 
A) o corpo do texto inicial. 
B) o vínculo entre texto e imagem. 
C) a abertura de uma matéria jornalística. 
D) a linguagem HTML característica da web. 
E) a ligação entre páginas ou informações de um mesmo ou de diferentes sites. 

 
17 
O filósofo Aristóteles, em seu Tratado de Retórica, ensina o orador a fazer comunicação através do discurso. No que 
chama de exórdio, sugere que o orador abra sua fala com a indicação do principal que irá tratar, bem como dê uma 
ideia de tudo o que será falado, justificando que, em caso contrário, “o espírito vagueia”. Isto é, o ouvinte não ficará 
atraído pelo discurso. Hoje, tanto nos diversos tipos de mídia, inclusive na mídia digital, podemos afirmar que o exórdio 
é 
A) o título de uma notícia. 
B) o terceiro parágrafo da matéria. 
C) o primeiro olho de uma matéria. 
D) o texto do segundo ao quinto parágrafo. 
E) o que chamamos de lide, na matéria jornalística. 

 
18 
O título ou manchete da matéria, segundo as boas técnicas e práticas jornalísticas, é tirado 
A) de qualquer parte do texto. 
B) do lide ou abertura da matéria. 
C) usando diversas técnicas e práticas. 
D) da escolha ou imaginação do repórter. 
E) da decisão exclusiva do redator ou do editor. 

 
19 
Em Portugal, os profissionais da mídia são chamados de “Os Média”. O que pode soar estranho, mas é absolutamente 
correto: média vem do latim. É um plural (medium, media), em que medium significa meio e media o plural, os meios. 
No caso, meio e/ou meios de comunicação. Foram os estudiosos da Comunicação, nos Estados Unidos, que 
transformaram media, em latim, em mídia, na pronúncia em inglês. E criaram um segundo plural para mídia: a nova 
palavra mídias (de mass mídias). O mais correto, também, parece ser a preferência pelo uso da expressão mídias digitais 
ao invés de mídias sociais. Não apenas pelo uso do excesso no duplo plural, como também porque, na comunicação 
social, 
A) não importa a escrita ou pronúncia das palavras. 
B) há personalidades não necessariamente midiáticas. 
C) tudo depende da plataforma que usa a informação. 
D) não se podem somar vários tipos de mídia: rádio, televisão, internet. 
E) toda mídia é de natureza social, ao produzir informações de interesse público. 

 
20 
Na home page de um site jornalístico, o noticiário ganha destaque pelo assunto escolhido como manchete e a colocação 
de variados assuntos. Pode-se afirmar, a propósito, que existem chamadas para muitas notícias de diversas editorias. 
Bem mais do que, por exemplo, o total das chamadas de primeira página nos grandes jornais (em média de 12 a 17 
chamadas). Por sua vez, quantos assuntos em média ocupam espaço em uma home page de site jornalístico? 
A) Mais de 90.        D) Menos de 20. 
B) Mais de 40.        E) Menos de 30. 
C) Mais de 100. 
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21 
O raciocínio lógico é o contraponto ao sofisma à “meia verdade” de um argumento ou raciocínio falso capaz de induzir 
ao erro. Por isso, ética e lógica podem ser apontadas hoje como pilares básicos da Comunicação Social e das boas 
práticas jornalísticas. Esses valiosos e milenares conceitos estão definidos em “Ética a Nicômaco” e nos “Tópicos”, como 
ensinamentos fundamentais para a civilização ocidental deixados pelo filósofo grego: 
A) Platão.  B) Górgias.  C) Sócrates.  D) Heráclito.  E) Aristóteles. 
 

22 
Verifica-se, ainda, na comparação entre sites de grandes empresas jornalísticas, que em algumas home pages há 
subtítulo, mais linhas de texto e indicações de links nas principais chamadas, logo em seguida ao título de cada uma 
delas. Depende do chamado projeto gráfico. A propósito, no jornal impresso, há profissionais que ajudam os editores 
a fechar as páginas, os chamados diagramadores ou designers. Como eles são originalmente conhecidos na mídia 
digital? 
A) Webdesigners.       D) Cinegrafistas de vídeos. 
B) Igualmente designers.      E) Redatores de conteúdo. 
C) Repórteres de editoria. 
 

23 
O Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros tem 19 artigos, com várias normas e deveres éticos profissionais. É válido 
e deve ser seguido pelos jornalistas e veículos de comunicação, seja na chamada mídia tradicional ou em plataformas 
da mídia digital. Aponta como base, logo no Artigo 1º, o direito fundamental do cidadão à informação, “que abrange 
seu direito de informar, de ser informado e de ter acesso à informação”. O Artigo 2º enumera cinco (I a V) razões pelas 
quais “o acesso à informação de relevante interesse público é um direito fundamental”. Na (I) primeira razão, está a 
afirmativa de que “a divulgação precisa e correta é dever dos meios de comunicação”. Na (II), do Artigo 2º do Código 
de Ética dos Jornalistas, a de que  
A) “é direito do jornalista resguardar o sigilo da fonte”. 
B) “é dever do jornalista defender o livre exercício da profissão”. 
C) “o sigilo da fonte, pelo jornalista, é um direito constitucional”. 
D) “o jornalista não pode impedir a manifestação de opiniões divergentes ou o livre debate de ideias”. 
E) “a produção e a divulgação da informação devem se pautar na veracidade dos fatos e ter por finalidade o interesse 

público”. 
 

24 
O direito de resposta está agora regulamentado em lei, além de previsto na Constituição de 1988. Pela Lei nº 13.188, 
de 12/11/2015, o direito de resposta é “uma garantia fundamental, prevista na CF (Art. 5º, V) e em convenções 
internacionais, por meio da qual a pessoa ofendida em matéria divulgada por veículo de comunicação social poderá, 
de forma gratuita, refutar ou corrigir a afirmação que foi feita no mesmo horário, modo e duração do agravo (ofensa) 
praticado”.          (Disponível em: permissavenia.wordpress.com; destaca consulta realizada em 03/06/2016.) 
 

Esta obrigação legal é válida: 
A) Apenas na mídia impressa. 
B) Apenas no rádio e televisão. 
C) Em toda e qualquer mídia, inclusive a mídia digital. 
D) Apenas na chamada mídia eletrônica, inclusive CD, vídeo e cinema. 
E) Apenas para as redes sociais (Facebook e Instragam, por exemplo). 
 

25 
As ofensas nas redes sociais são crimes contra a honra alheia, previstos no Código Penal brasileiro, isto há várias 
décadas, e tipificados como injúria (Art. 140), calúnia (Art. 138) ou difamação (Art. 139). O CP (Decreto-Lei nº 2.848, de 
07/12/1940) estabelece penas diferenciadas para autores de cada uma delas. Portanto, antes mesmo da Lei nº 
13.188/2015, os responsáveis por aqueles crimes contra a honra poderiam ser responsabilizados através de ações na 
Justiça. O que é cada um e qual é a maior pena prevista no Código Penal? 
A) Injúria (ofensa à reputação), pena: detenção e multa. 
B) Difamação (ofensa à dignidade), pena: detenção ou multa. 
C) Injúria (ofensa à dignidade ou decoro de alguém), pena: detenção de um a seis meses ou multa. 
D) Calúnia (imputar a alguém fato definido como crime), pena: detenção de seis meses a dois anos e multa. 
E) Difamação (imputar fato ofensivo à reputação de alguém), pena: detenção de três meses a um ano e multa. 
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26 
Na velocidade da notícia, o jornalista busca sempre o que ocorre/ocorreu na realidade e deve saber que não trabalha 
com verdades definitivas sobre os fatos e, sim, com o que naquele momento da apuração parece verdadeiro, razão 
pela qual necessita conhecer e checar diversas e diferenciadas versões. E nunca esquecer que a produção de uma 
verdade pode tentar ser imposta ao indivíduo e à sociedade, como é o objetivo de certos agentes das diversas 
modalidades de poder. Um influente pensador afirmou, a propósito, que nada mudará a sociedade, se os mecanismos 
de poder não forem modificados. “O problema não é mudar a ‘consciência’ das pessoas, ou o que elas têm na cabeça, 
mas o regime político, econômico, institucional da produção da verdade.” Esta crítica aos poderosos, na forçada relação 
deles com a sociedade, é de: 
A) Ruy Barbosa.       D) Friedrich Nietzsche. 
B) Umberto Eco.       E) Steve Jobs (Steven Paul Jobs). 
C) Michel Foucault. 

 
27 
O celular nasceu para facilitar a comunicação via telefonia. Era um telefone móvel, um aparelho de recepção e 
transmissão de voz que poderia ser carregada pelo usuário. Inicialmente era de porte pesado e de manuseio não muito 
fácil e prático. Hoje, o celular tem múltiplas utilidades e a telefonia é talvez a menos usada. Transformou-se, com as 
redes sociais, em uma forma rápida de acesso a qualquer informação que transite na internet. A propósito, o que mais 
importa na transmissão e recepção de uma informação/notícia? 
A) A velocidade na recepção. 
B) A maior facilidade no acesso. 
C) A maior velocidade na transmissão. 
D) A possibilidade de compartilhar com os outros. 
E) A exatidão nos dados e informações e a credibilidade do veículo. 

 
28 
Os meios de comunicação atuam em variados tipos de mídia e, por isso, uma Assessoria de Imprensa/Comunicação 
para qualquer empresa ou instituição privada ou governamental deve dominar técnicas e práticas dos jornais e revistas, 
emissoras de rádio e televisão, sites jornalísticos, blogs e redes sociais. Além disso, nos diversos segmentos 
empresariais, públicos e privados de produtos e serviços, criaram-se veículos internos de comunicação que precisam 
da existência de profissionais capacitados. No caso específico do público interno e por ser mais direto, barato, 
renovável e fácil de realizar, o ideal é 
A) o patrocínio de um programa de rádio. 
B) uma campanha de anúncios na televisão. 
C) a programação de eventos para visitantes. 
D) a produção e divulgação de um curta na web. 
E) o jornal mural na parede e/ou digital na intranet. 

 
29 
Autor de 35 livros publicados no Brasil ao longo de 26 anos, o sociólogo e filósofo polonês Zygmunt Bauman (19/11/1925 

– 09/01/2017), em visita feita ao Brasil pouco antes de seu falecimento, comentou em entrevista ao Observatório da 
Imprensa: “o que aprendi com o Google é que nunca saberei o que eu deveria saber”, numa crítica explícita ao sistema 
fragmentado de absorção de informações. Para Bauman, “o Google tem a maior biblioteca do mundo. Mas não é a 
maior biblioteca de livros, é a maior biblioteca de trechos, de citações, de partes e pedaços desconectados”. Em função 
disto, aos que pesquisam apenas no Google, para alcançar visão mais ampla do conhecimento buscado, que façam a 
pesquisa estritamente no sentido do seu objetivo ou de sua pauta; consultem pelo menos mais dois sites sugeridos 
pelo Google; usem os de informação e não os opinativos; e não copiem citações sem confirmação de fonte e autor. Há 
outros meios melhores de pesquisa à disposição de quem realmente busca conhecimento e saber: 
A) Livros. 
B) Filmes. 
C) Documentários de TV. 
D) Entrevistas diretas com especialistas ou seus artigos publicados na mídia. 
E) Todos os acima citados, usados juntos e comparativamente de preferência. 
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30 
O smartphone traz recursos para gravar áudio e, ao mesmo tempo, filmar entrevistas ou acontecimentos, além de 
transmissão ao vivo. Portanto, um simples repórter, tendo na mão um pequeno aparelho, pode fazer o papel que 
apenas os grandes caminhões das emissoras de televisão, de gravação e transmissão, antes conseguiam realizar, 
mobilizando vários profissionais e múltiplos equipamentos. A propósito, qual é a sigla ou a palavra que, no jargão 
jornalístico, define aqueles pesados caminhões de reportagem das emissoras de televisão? 
A) Upj.   B) App.   C) Msm.  D) Orkut.  E) Android. 
 

31 
Na editoração dos veículos impressos, cada projeto gráfico define de início o número de colunas para a ocupação dos 
espaços, que são diferentes se em um chamado “jornalão”, ou um de formato tabloide ou, ainda, uma revista. Nos sites 
jornalísticos, também prevalece a necessária divisão por colunas, mas de uma forma diferente até porque há 
“colunões” que podem subir e descer na tela, enquanto os demais permanecem estáticos, parados no mesmo lugar. 
Em geral, nos impressos, a divisão de colunas é a seguinte: 
A) As revistas se equivalem em tamanho aos tabloides. 
B) Todos os formatos dos impressos são igualmente quadrados. 
C) Jornais standard têm 5 a 6 colunas; tabloides, 4; revistas, 2 a 3. 
D) O tamanho e o formato variam conforme o momento da edição. 
E) Jornais standard e os tabloides são do mesmo tamanho e formato. 
 

32 
O que é pesquisa? O que é apuração? Pesquisa e apuração são a mesma coisa? Pode-se dizer que se vai escrever uma 
matéria jornalística simplesmente fazendo uma pesquisa no Google? 
A) São a mesma coisa. 
B) Não se faz reportagem sem pesquisa. 
C) São etapas essenciais da mesma coisa. 
D) Pesquisa em nada influi na reportagem. 
E) Pesquisa é para saber o já conhecido; apuração traz novidade sobre o assunto. 
 

33 
Nas redes sociais, principalmente, confunde-se muito informação com opinião. A informação, em especial, é a que vira 
notícia por ser de interesse público e ter exatidão no texto e imagem, resultante do trabalho de profissionais dos meios 
de comunicação, que seguem regras técnicas e normas práticas de apuração, redação e edição de matérias jornalísticas. 
Opinião, aquela manifestação usualmente postada nas redes, resulta quase sempre de simples posicionamento pessoal 
de cada indivíduo, seus interesses, seu caráter e comportamento ético, sua cultura de conhecimento ou de vida. Então, 
a opinião não é relevante e interessa no trabalho de apuração do repórter: 
A) O verdadeiro sempre resulta de uma opinião individual. 
B) Muitas opiniões confundem o que realmente aconteceu. 
C) Para um repórter, o que mais pesa é a opinião dos especialistas no assunto. 
D) A opinião, geralmente postada nas redes, não; porque pode não ser relevante. 
E) A opinião do repórter, não; porque o simples relato do fato é muito mais importante. 

 
34 
Ainda sobre opinião, deve-se fazer dela o que se faz quando se separa argumentação daquela simples retórica 
(discurso) com a tentativa de convencimento, principalmente quando se lida com o jornalismo na comunicação visual, 
audiovisual e sonora, cujas técnicas e práticas específicas podem facilitar a manipulação ideológica, partidária ou a 
presença dominante de outros interesses que o interesse público. Qual a diferença entre simples retórica (a opinião 
para o convencimento) e a argumentação? 
A) Retórica não utiliza sofisma. 
B) Retórica não usa argumentação. 
C) Retórica argumenta imparcialmente. 
D) Argumentação tem como objetivo contestar, usando opinião pessoal. 
E) Argumentação deve ser balanço, sem opinião própria, de dados positivos e negativos. 
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35 

Na televisão, há um produtor de pauta que elabora, às vezes, até mesmo o texto completo da matéria, ficando o 
repórter e o cinegrafista com a tarefa de trazer a filmagem e a gravação da fala do entrevistado. Na pauta para jornal, 
escolhe-se um assunto para cobertura e até orienta-se o foco de cada matéria. Porém, embora possa sofrer eventuais 
modificações, o texto é escrito pelo autor da reportagem, dentro de parâmetros definidos pelo editor. Em qualquer 
mídia, no entanto, conforme a importância do assunto/pauta, o uso e produção de texto e imagem são os alicerces, os 
pilares fundamentais da matéria jornalística. Sendo assim, existe imagem na matéria jornalística de rádio, já que no 
impresso há fotos e, na televisão e nos sites, fotos e imagens filmadas, além de transmissões com imagens e falas “ao 
vivo”? 
A) Não há imagem na mídia rádio. 
B) Isto quem determina é o editor do noticiário. 
C) Só existe imagem se for uma exigência do texto. 
D) A imagem existe e é a mais forte, resultado da imaginação do ouvinte. 
E) Só aparece imagem se houver, no estúdio, transmissão para tv ou site. 

 
36 

Os engenheiros do Vale do Silício, nos Estados Unidos, e em áreas de pesquisa e industriais de ponta em outros países, 
criam incessantemente novos programas, aparelhos e equipamentos, em uma corrida veloz para manter turbinado o 
chamado avanço tecnológico. Pesquisas mostram que esses avanços em geral têm pouco tempo de vida e que, na 
internet, por exemplo, as mudanças ocorrem em períodos curtos de cerca de três anos. Essa velocidade de mudança e 
essa instabilidade de resultados duradouros na área de informática influenciam diretamente a atividade de 
comunicação social, principalmente na mídia digital. O que evidentemente não é nem poderia ser a preocupação maior 
dos engenheiros. Eles não precisam necessariamente dialogar com a área de comunicação, mas com os consumidores, 
de um modo geral. Compreender como as pessoas funcionam, e não a necessidade de estarem bem informadas. Nesse 
contexto, nos celulares de última geração qual tem sido a maior novidade tecnológica? 
A) Duração das baterias.      D) Maior espaço para aplicativos. 
B) Portabilidade mais fácil.      E) Câmeras duplas com melhores definições. 
C) Acesso melhor à internet. 

 
37 
A jornalista e escritora Cora Rónai, em artigo recente (17/10/2017), sobre o Facebook e as eleições, destaca que a rede 
se aproveita do que sabe sobre nós para mostrar anúncios, mas que esses caminhos são usados para outros fins não 
desejados pelos usuários da rede: “empurrar ideias políticas e candidatos”. Comenta ainda que o assunto está em 

debate no Congresso americano e que, no começo de setembro último, o Facebook admitiu, nos Estados Unidos, que 
recebeu cerca de US$ 100 mil provenientes da Rússia para anúncios que apontavam para páginas de notícias falsas e 
discursos de ódio de variados tipos. É o mal.com, que “Galileu” já examinou como o lado sombrio da internet por duas 
vezes, em suas matérias de capa. A revista apontou principalmente como sites deste tipo: 

A) Os de pornografia. 
B) Os de notícias sobre furacões, terremotos e vulcões. 
C) Os que debatem e viralizam a violência contra mulheres. 
D) Os do noticiário e aplicativos on-line sobre insegurança nas ruas e terrorismo. 
E) Os de pedofilia, incentivo ao suicídio, racismo, neonazismo e ódio entre torcidas. 

 
38 

Os celulares, que começaram como telefones móveis e transformaram-se mais recentemente em sofisticadas câmeras 
de fotos e filmagens, representam hoje uma forte expressão do que está acontecendo na moderna comunicação visual, 
audiovisual e sonora, com seus suportes, tecnologias e aplicabilidade. Isto acontece por qual razão principal? 

A) É uma nova forma de diversões. 
B) Por causa da atração pelos selfies.  
C) Só o momento econômico explica. 
D) Porque democratizou o uso do telefone. 
E) Por juntar informática e telecomunicações – duas áreas de muitos avanços tecnológicos. 
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39 
O homem ainda não voa como pretendia, mas navega na internet mais do que imaginava ser possível. Na atual era da 
comunicação digital, prevalece mais a imagem do que o texto, mesmo o texto falado, fotografado e filmado de meios 
e formas anteriores de comunicação, como o cinema, o rádio e a televisão. A geração de hoje é francamente e cada vez 
mais audiovisual, inclusive pela soma que a internet vai permitindo, facilitando e fazendo evoluir como largos passos 
seguintes e inevitáveis à era do cinema, à era do rádio e à era da televisão. Cada tipo de mídia citado teve e tem uma 
evolução própria e permanente para uso de seus programas e dos aparelhos e equipamentos. E qual é a razão principal? 
A) O show de sons e imagens precisa continuar. 
B) Pode-se faturar muito com os espetáculos de luzes e cores. 
C) As pessoas querem saber mais sobre diversões visuais e auditivas. 
D) É a grande novidade chamada internet, que virou portal diverso de mídia. 
E) Na evolução da mídia, nenhuma pretendeu ou foi capaz de liquidar o ciclo anterior. 
 

40 
Uma curiosidade: o gênio da evolução tecnológica Steve Jobs gostava de ouvir música no vinil, segundo revelou um dos 
seus amigos engenheiros, logo após a morte do criador do MP3, o programa de baixar música da internet. Qual é a 
razão para o aparente e surpreendente hábito de Jobs? 
A) Queria aproveitar a sua coleção de discos. 
B) Não encontrou logo certas músicas no MP3. 
C) Tinha uma boa e velha aparelhagem para este fim. 
D) Queria esquecer as pressões do competitivo trabalho na tecnologia avançada. 
E) O áudio no vinil nunca esteve obrigatoriamente compactado como no CD ou na própria internet, com prejuízos para a 

quantidade e qualidade de sons do vinil. 
 

41 
O Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, em seu Artigo 12, VI, estabelece que o jornalista deve “promover a 
retificação das informações que se revelem falsas ou inexatas”. E, ainda, deverá: 
A) Defender o direito de resposta às pessoas ou organizações. 
B) Rejeitar alterações nas imagens captadas que deturpem a realidade. 
C) Buscar provas que fundamentem as informações de interesse público. 
D) Tratar com respeito todas as pessoas mencionadas nas informações que divulgou. 
E) Informar claramente à sociedade quando suas matérias tiverem caráter publicitário. 
 

42 
Em “Comunicação em Prosa Moderna”, Othon M. Garcia ensina que o parágrafo padrão aparece principalmente na 
dissertação e na descrição e que consta de duas e, ocasionalmente, três partes: a introdução em que se expressa de 
maneira sumária e sucinta a ideia-núcleo; o desenvolvimento, explanação mesma dessa ideia-núcleo; e a conclusão, 
mais rara ou naqueles parágrafos em que essa ideia central não apresenta maior complexidade. O saudoso professor 
da Fundação Getulio Vargas, do Rio de Janeiro, chama aquela ideia-núcleo ou ideia central dos parágrafos do texto de: 
A) Concisão.        D) Sequência do parágrafo. 
B) Tópico frasal.       E) Método dedutivo (do geral para o particular). 
C) Rumo das ideias. 
 

43 
Um jornalista pode se recusar a executar quaisquer tarefas em desacordo com os princípios do Código de Ética de sua 
profissão. Mas, a propósito, há uma ressalva; assinale-a. 
A)  O jornalista não pode divulgar informação visando o interesse pessoal. 
B)  O jornalista não pode divulgar informação buscando vantagem econômica. 
C)  Deve manter relações de respeito e solidariedade no ambiente de trabalho. 
D)  O jornalista deve prestar solidariedade aos colegas que sofrem perseguições em consequência de sua atividade 

profissional. 
E)  Não pode usar essa disposição como argumento, motivo ou desculpa para que deixe de ouvir pessoas com opiniões 

divergentes das suas. 
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44 

Que nome dá o “Dicionário Essencial de Comunicação”, de Rabaça & Barbosa, ao que define como “aparelho de 
telefonia móvel com características de um computador, capaz de conexão a redes de dados para acesso à internet e 
que pode assumir diversas funcionalidades, por meio de programas ou aplicativos que podem ser baixados”? 
A) Slide.   B) Smart card.  C) Smartphone.  D) Slow motion.  E) Software livre. 

 
45 

Ensina Nilson Lage, em “Teoria e Técnica do Texto Jornalístico” (Editora Campus, 2005), que, no Brasil, após o lead (lide), é 
costume redigir um segundo parágrafo, formando um segundo parágrafo, ou sublead (sublide). Cita, como exemplo, 
no caso de uma notícia sobre terremoto, os esforços para socorrer os sobreviventes. Por isto, Lage afirma que esse 
segundo parágrafo, o do sublead, traz: 
A) A mudança de assunto na narrativa. 
B) A repetição da informação principal. 
C) A necessidade de um intertítulo (ou entretítulo). 
D) Informações adicionais ao primeiro parágrafo, o do lide. 
E) A necessidade de mais três parágrafos para a boa sequência do texto. 

 
46 

A organização que permite a entrada de usuários na internet tem uma designação própria. Esse provedor tem vínculo 
com o provedor de conteúdo ou tem outra designação? Pode ser chamado, então, de: 
A) G1.        D) Site de notícias. 
B) Interface.        E) Provedor de acesso. 
C) Portal dos sites. 

 
47 

Ainda em “Teoria e Técnica do Texto Jornalístico”, o mestre Nilson Lage destaca que o texto narrativo origina-se do 
épico grego (por exemplo, o relato do périplo de Ulisses pelas ilhas do Mediterrâneo). É organizado em sequências que 
correspondem à sucessão de fatos. Nele, o narrador é aquele que conta a história. Pode ser um personagem ou, o que 
é mais comum que seja alguém indeterminado, que acompanhe todos os fatos. No livro, o narrador pode ser o próprio 
autor da obra. Na televisão, um âncora que abra espaço para outros narradores. E, no cinema, cujas histórias são as 
mais variadas: 
A) A narração depende mesmo é de o filme ser dublado. 
B) A narração será apenas pela voz do personagem principal. 
C) A narração é ainda como no cinema mudo: apenas por imagens. 
D) A narração depende da época em que são retratados os fatos e os acontecimentos. 
E) A narração dos fatos pode ser pelos personagens e/ou pela sequência das imagens. 

 
48 

Muito antes da profusão de selfies tirados pelos usuários de celulares inteligentes, o sociólogo John B. Thompson, em 
“A Mídia e a Modernidade – uma teoria social da mídia”, obra de 1995, editada no Brasil pela primeira vez em 1998, 
perguntava: “como é viver num mundo cada vez mais permeado de formas mediadas de informação e comunicação?” 
Isto, continuava ele, quando o self foi absorvido por uma desarticulada exibição de símbolos mediados. “Nada é estável, 
nada é fixo, e não há entidade separada da qual estas imagens são o reflexo: na idade de saturação da mídia, as 
múltiplas e mutáveis imagens são o self”. Imagine, agora, o mundo de hoje, em que todos afinal são também 
produtores de informações para a mídia, com suas postagens de opiniões e imagens nas redes sociais. A pergunta é: o 
ser humano continua sendo moldado ou está moldando o novo mundo? Das respostas a seguir, qual é a que parece 
mais próxima da realidade atual, a mais objetiva, analisando-se os conceitos de informação e de comunicação? 
A) As várias formas de mídia não permitem mais “fazer a cabeça” de ninguém. 
B) A função do comunicador social é, e sempre será, de mediador e intermediador. 
C) Simples informação não é comunicação social (informações de interesse público). 
D) Quem determina o real ou final valor da informação, na mídia, é o leitor, ouvinte, telespectador ou internauta. 
E) Há como comparar o conteúdo e a qualidade da informação, formando opinião própria sobre fatos e acontecimentos. 
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49 
A Lei dos direitos autorais (Lei nº 9.610, de 19/02/1998) define como obra audiovisual a que resulta da fixação de 
imagens com ou sem sons, que tenha finalidade de criar, por meio de sua reprodução, a impressão de movimento, 
independentemente dos processos de sua captação, do suporte usado inicial ou posteriormente para fixá-lo, bem como 
aos meios utilizados para a sua veiculação. Na comparação com a obra audiovisual, um fonograma é definido pela lei 
dos direitos autorais como 
A) som, apenas. 
B) toda fixação de sons de outros sons. 
C) toda fixação de sons de uma execução. 
D) toda fixação de sons de uma interpretação. 
E) uma representação de sons que não seja uma fixação incluída em obra audiovisual. 
 

50 
O parágrafo 2º do Artigo 220, da Constituição de 1988, determina ser vedada “toda e qualquer censura de natureza 
política, ideológica e artística”. O Poder Público pode regular diversões ou espetáculos públicos, cabendo a ele, no 
entanto, “informar sobre a natureza (dos espetáculos e diversões), as faixas etárias a que não se recomendem, locais 
e horários em que sua apresentação se mostre inadequada”. E, no caso de rádio ou televisão, como complementa o 
Artigo seguinte (221), estabelecer os meios que garantem à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de 
programas ou de programações de rádio e televisão que 
A) não respeitem valores éticos e sociais da pessoa e da família. 
B) anunciem produtos e serviços que sejam nocivos ao meio ambiente. 
C) façam propaganda comercial de tabaco e bebidas com teor de álcool. 
D) possam constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística. 
E) façam propaganda a produtos e serviços que possam ser nocivos à saúde. 
 
 

 
 



 



 



 



 

INSTRUÇÕES 

 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta indelével, fabricada com material transparente. 

Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e 

devidamente identificado. 

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de consultas à legislação, doutrina, jurisprudência ou 
súmula, manuais, artigos científicos, livros, apostilas, anotações, nem o porte de aparelhos eletrônicos como 
máquina calculadora, agenda eletrônica, bip, telefone celular, walkman, MP3/MP4 player, receptor, notebook, 
palmtop, máquina fotográfica, gravadores, tablet, Ipod, Ipad, pendrive, controle de alarme de carro, relógio de 

qualquer modelo ou similares. Caso o candidato, durante a realização das provas, seja surpreendido portando os 
aparelhos eletrônicos citados, será o fato ocorrido registrado em ata e o candidato ELIMINADO automaticamente do 

processo de seleção. 

3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos. 

4. A duração da prova é de 03 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à 
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito). 

5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente 

calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao terminarem, os 

candidatos deverão se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e 
bebedouros. 

6. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha. Leia-o atentamente. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma única resposta 
correta. 

8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas 

corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas 

(Gabarito). Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o 
candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal. 

9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única 

e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. O candidato poderá levar o Caderno de Questões a partir dos últimos 30 (trinta) minutos destinados à realização das 

provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de 

aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros 
candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 

 

- O gabarito oficial das provas objetivas será publicado no Diário da Justiça eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio Grande do Norte e nos sites do www.idecan.org.br e www.esmarn.tjrn.jus.br, 2 (duas) horas após término da 
prova. 

- O prazo para a interposição dos recursos será de 1 (um) dia útil, contado do primeiro dia útil subsequente à data da 
publicação do resultado objeto do recurso. 

- Os recursos deverão ser apresentados ao IDECAN, via endereço eletrônico www.idecan.org.br, clicando no link 
correspondente à “Interposição de Recurso”, disponível até as 23h59 do último dia recursal. O estudante deverá seguir 
as orientações de envio dispostas no endereço eletrônico. 


