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INSTRUÇÕES
- Verifique se este caderno:
- corresponde a sua opção de área.
- contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE
- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A

C D E

ATENÇÃO
- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de material transparente e tinta
preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou
quaisquer anotações.
- A duração da prova é de 4 horas, para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.
- Ao terminar a prova, entregue ao Fiscal da sala o Caderno de Questões e a Folha de Respostas.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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2.

CONHECIMENTOS GERAIS

Atente para as seguintes afirmações:

I. De acordo com o contexto, na frase “São feias, mas
são velhas”, a conjunção sublinhada tem o mesmo
sentido de dado que.

Língua Portuguesa/Redação Oficial

II. Na frase O prestígio da ancianidade, que não é

As questões de números 1 a 6 referem-se ao texto
seguinte.

Atenção:

aparente, velava a seus olhos a mesquinhez da arquitetura, afirma-se, em relação a certas casas do
Rio, que seu ar de velhice, aparentemente valorizada, não oculta a pobreza de sua arquitetura.

Notícias municipais

III. No 3o parágrafo, as páginas antigas do jornal são

Chegaram notícias de minha cidade natal. Um pouco

associadas, pela fragilidade de sua matéria, à fragilidade dos homens, também condenados ao
envelhecimento.

antigas: têm quarenta anos e estão numa coleção de jornais
velhos que me ofereceu um amigo, conterrâneo.

Em relação ao texto, está correto SOMENTE o que se afirma em

Começo a compreender a atitude de Machado de Assis,

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

ao responder a alguém que lhe dizia serem feias certas casas
do Rio: “São feias, mas são velhas”. O prestígio da ancianidade,
que não é aparente, velava a seus olhos a mesquinhez da
arquitetura.

I.
II.
III.
I e II.
II e III.

_________________________________________________________

3.

Assim me ponho a folhear com emoção estas páginas

Está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto:
(A)

Para o autor, as notícias que um velho conterrâneo
lhe proveu, através de jornais velhos, fizeram-lhe
compreender que Machado de Assis tinha razão,
quando se tratam de valorizar as coisas antigas.

(B)

Uma vez transposto para os velhos jornais, o autor
reviveceu lembranças afetivas do menino que já fora, quando então se pusera a subir nas árvores, com
tantas frutas para se deliciarem.

(C)

O autor admite que no passado ascende, por vezes,
o valor de uma revelação, sobretudo quando, distantes da nossa meninice, dá-se o prazer em revivermos as sensações mais extintas.

(D)

Se um jornal antigo não nos traz, propriamente, notícias, pode surgir como um canal de pulsantes
lembranças, pelas quais se avivam os prazeres da
nossa meninice.

(E)

As frutas e os passeios, que tanto desfrutou em sua
meninice, parecem vivos para o autor, conquanto ele
tenha acesso aos jornais antigos que lhe cedeu um
velho conterrâneo.

amarelecidas, temendo que se rasguem, porque a fibra do papel se gastou como fibra humana. Cheiram preciosamente a
1910, e embora ninguém tenha nada que ver com a infância do
autor, eu direi que cheiram também a meninice, porque nelas se
revê o menino daquele tempo, e o menino vai pelas ruas, sobe
nas árvores, contempla longamente o perfil da serra, prova o
gosto dos araçás, dos araticuns e dos bacuparis* silvestres –
tudo isso que o jornal não tem, mas que se desenrola do jornal
como uma fita mágica.
* Araçás, araticuns e bacuparis = frutas tropicais
(Adaptado de Carlos Drummond de Andrade, Passeios na ilha)

_________________________________________________________

1.

Nos dicionários, o sentido primeiro da palavra notícia é
nova, ou novidade. No texto, o autor sugere que
(A)

as notícias mais surpreendentes fazem-nos esquecer de tudo o que é inapelavelmente antigo.

(B)

dos tempos remotos podem surgir lembranças que
emprestam atualidade ao passado.

(C)

a oposição entre o que é novo e o que é antigo
torna-se absoluta, quando lemos velhos documentos.

(D)

há notícias antigas que parecem novas, sobretudo
se associadas a velhas amarguras.

(E)

as lembranças mais felizes de nosso passado fazem
sombrias as notícias do presente.

4.

As normas de concordância verbal estão plenamente
observadas na frase:
(A)

Apresentaram-se ao autor, na coleção de jornais velhos, para muito além de uma vaga lembrança, as
cenas vivas de sua infância.

(B)

Os gostos e os perfumes do passado, aparentemente perdidos para sempre, revivem em páginas
amareladas, cuja magia nos fascinam.

(C)

Já não se oferece ao nosso paladar, com a facilidade de antigamente, os prazeres das frutas frescas, apanhadas no pé.

(D)

Deveu-se à coleção de jornais velhos, cedida pelo
amigo, as vivas recordações que transportaram o
autor ao tempo de sua meninice.

(E)

Invoca-se, nesse texto, a propósito da velhice, as
sábias palavras de Machado de Assis, para quem
também o tempo mostra-se belo.
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5.

Deve ser corrigida, por falha estrutural, a redação da
seguinte frase:
(A)

O autor mostra-se algo irônico, ao sugerir que lhe
chegaram novidades por meio de uma coleção de
jornais bastante velhos.

(B)

Alia-se o autor a Machado de Assis, quando este
afirma haver em casas velhas uma beleza que não
provém de sua arquitetura.

(C)

O autor informa que aqueles jornais são de 1910;
deduz-se, pois, de acordo com o texto, que os
recebeu de seu amigo por volta de 1950.

(D)

Nas páginas amarelecidas dos jornais, o autor reencontrou, como fitas que deles se desenrolassem,
cenas e prazeres de sua infância.

(E)

Pondo-se a folhear, comovido, as páginas daqueles
velhos jornais, uma vez que nelas reencontrou imagens que lhe pareciam perdidas.

8.

Devido ao pouco espaço disponível no disco rígido (HD)
de seu computador, Paulo resolveu adicionar outro HD
com capacidade de 540 GB. Após adicionar o novo disco,
executou o procedimento para formatação, onde foi solicitado que selecionasse o sistema de arquivos desejado.
Como utiliza o Windows XP e deseja armazenar inclusive
seus arquivos de vídeo superiores a 4 GB (por arquivo),
ele optou por selecionar o sistema de arquivos indicado
pela Microsoft para sua versão do Windows, o
(A)

FAT.

(B)

FAT32.

(C)

NTFS.

(D)

ext2.

(E)

UDF.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

6.

9.

São exemplos de uma mesma função sintática os elementos sublinhados em:
(A)

Chegaram notícias de minha cidade natal e Começo
a compreender a atitude de Machado de Assis.

(B)

me ponho a folhear estas páginas e velava a seus
olhos a mesquinhez.

Esse tipo de memória contém um padrão permanente de
dados, que não pode ser mudado. Não é volátil, ou seja,
nenhuma fonte de energia é necessária para manter os
valores dos bits na memória. É possível ler o que tem nessa memória porém, não é possível escrever algo novo
nela.
A memória citada no texto acima é conhecida como

(C)

Cheiram preciosamente a 1910 e tudo isso que o
jornal não tem.

(A)

DRAM.

(D)

nelas se revê o menino daquele tempo e estão numa
coleção de jornais velhos.

(B)

SDRAM.

(C)

Flash.

(E)

o menino vai pelas ruas e prova o gosto dos araçás.
(D)

ROM.

(E)

Cache.

_________________________________________________________

Informática
7.

Sobre arquivos e pastas no Windows XP, analise:

_________________________________________________________

I. As pastas podem conter subpastas. É possível criar
quantas subpastas forem necessárias, desde que
haja espaço livre suficiente no disco. Cada subpasta pode armazenar uma grande quantidade de
arquivos e subpastas adicionais.

II. Para mover um arquivo de uma pasta para outra,
abre-se a pasta que contém o arquivo que se deseja mover, depois, em uma janela diferente, abrese a pasta para onde se deseja mover o arquivo.
Posicionam-se as janelas lado a lado na área de
trabalho para ver o conteúdo de ambas. Em seguida, arrasta-se o arquivo da primeira pasta para a
segunda.

III. Quando se exclui um arquivo do pen drive ou disquete, por padrão, ele é armazenado temporariamente na lixeira para permitir que seja recuperado
posteriormente.

Atualidades
10.

Denúncias de fraudes em eleições parlamentares [04/12/2011]
provocaram a maior onda de protestos contra o governo
desde o fim do regime comunista em 1991. As manifestações reuniram milhares de pessoas na capital, e em outras dezenas de cidades.
Manifestantes usaram a internet, celulares e redes sociais
para disseminar informações sobre supostas irregularidades na votação. Isso foi possível devido ao maior contingente de pessoas com acesso a novas tecnologias.
(http://educacao.uol.com.br/atualidades/. Acessado em
15/12/2011)

IV. Para que um arquivo excluído do disco rígido do
computador seja armazenado temporariamente na
lixeira, esse arquivo deve ser excluído utilizando,
após selecioná-lo, as teclas SHIFT + DELETE.
Está correto o que se afirma APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II.
I e III.
I e IV.
II e III.
II e IV.

O fato político ocorreu na
(A)

Polônia.

(B)

Hungria.

(C)

Rússia.

(D)

Dinamarca.

(E)

Noruega.
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11.

Cerca de cem líderes já confirmaram presença na Rio+20,
que será realizada em junho no Brasil. Cerca de 20 países
já confirmaram que seus chefes de Estado não poderão
comparecer e deverão enviar negociadores de "alto nível"
como representantes. A expectativa é que o evento reúna
tantos líderes quanto o seu antecessor, a Eco-92.

14.

Observe a foto.

(http://www.observadorpolítico.org.br/grupos/meioambie
nte/forum/topic/cem-lideres-ja-confirmaram-presenca-nario20/. Adaptado)

Um dos temas fundamentais de debate na Rio+20 será
(A)

a redução das energias de risco, como a nuclear.

(B)

a erradicação da AIDS nas áreas mais pobres do
mundo.

(C)

a criação de uma nova instituição que substituirá o
FMI.

(D)

a geopolítica que envolve o terrorismo global.

(E)

o desenvolvimento sustentável.

Getúlio Vargas e Franklin Delano Roosevelt em Natal em
janeiro de 1943.
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Vargas-comRoosevelt.jpg)

_________________________________________________________

12.

No encontro entre os presidentes, retratado na foto acima,
Brasil e Estados Unidos estreitaram relações e acordaram
em construir um Quartel General que tornou o Rio Grande
do Norte decisivo no processo da vitória aliada na
Segunda Guerra Mundial pois,

Leia a notícia relacionada às relações internacionais do
Brasil.
O Brasil comemorou [outubro de 2011], em uma nota da
Chancelaria, a admissão da região como Estado pleno da
Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).
"O governo Brasileiro felicita a região por sua admissão
[na Unesco], primeira agência especializada do sistema
das Nações Unidas que admitiu a região como membro
pleno", diz em nota o Ministério das Relações Exteriores.

(A)

assegurou a hegemonia política dos Estados Unidos
sobre a navegação do Atlântico Norte que ficou permanentemente sob a fiscalização e o controle dos
norte-americanos.

(B)

abalou o esforço desprendido pelos alemães na América Latina que viram seu poderio militar enfraquecer
durante a expansão na África Ocidental e no Nordeste brasileiro.

(C)

barrou a expansão alemã que pretendia dar um salto
da África Ocidental à América do Sul, passando pelo
Nordeste brasileiro, ocupado antes por tropas norteamericanas.

(D)

deteve principalmente as ameaças alemãs sobre os
países da América Central, cuja produção petrolífera era vital para a economia dos países aliados,
durante a guerra.

(E)

consistiu em uma manobra estratégica fundamental
na luta contra o perigo do avanço do nazifascismo
em países da América do Sul, economicamente
empobrecidos pela guerra.

Depois de dar seu voto favorável à causa da região, a
chancelaria brasileira felicitou
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a Palestina.
o Curdistão.
a Chechênia.
a Caxemira.
Kosovo.

_________________________________________________________

História do Rio Grande do Norte e Aspectos
Geoeconômicos do Rio Grande do Norte
13.

As oligarquias norte-rio-grandenses também se utilizavam
da violência e das fraudes para vencer as eleições. Os
líderes políticos estaduais ordenavam às lideranças municipais a utilização de atas falsas, o alistamento de eleitores mortos ou ausentes, a proibição do alistamento aos
eleitores da oposição, etc. Utilizando-se desses artifícios,
as oligarquias estaduais mantiveram-se no poder por mais
de 30 anos, sem maiores sobressaltos, subvertendo o regime republicano (...).

_________________________________________________________

15.

Considere as seguintes afirmações sobre as atividades
agropecuárias do Rio Grande do Norte:

I. Cerca de 85% dos estabelecimentos agropecuários

(Sérgio Luiz Bezerra Trindade. História do Rio Grande do
Norte. Natal: Editora do IFRN, 2010. p 162)

do Rio Grande do Norte são ocupados pela agricultura familiar.

É correto afirmar que durante a República Velha, as oligarquias norte-rio-grandenses subvertiam o regime ao se utilizarem dos mecanismos a que o texto descreve, pois,

II. A grande maioria da mão de obra no setor agrícola

(A)

menosprezavam um dos elementos essenciais da
democracia: a rotatividade do poder.

(B)

rechaçavam um dos princípios básicos da república:
o unipartidarismo.

(C)

defendiam um dos pilares principais do nacionalismo: a autonomia política das províncias.

(D)

apoiavam um dos ideais básicos do anarquismo: a
república de grandes proprietários.

(E)

contrariavam uma das bases fundamentais do liberalismo político: o sistema de eleição direta.

potiguar trabalha em grandes propriedades comerciais.

III. Atualmente, a agricultura familiar é responsável pela maior parte do arroz, milho e mandioca produzidos no estado.
Está correto o que se afirma APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.
I e II.
I e III.
II.
II e III.
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18.
Legislação do Ministério Público do
Rio Grande do Norte
16.

O Procurador-Geral de Justiça representará a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte,
com prerrogativas e representação de Chefe de Poder nas
solenidades, e será nomeado pelo Governador do Estado,
dentre integrantes da carreira, em atividade, indicado em
lista tríplice formada por seus membros, após aprovação
de seu nome pela maioria absoluta dos membros da Assembléia Legislativa. No que concerne à eleição para o
mandato do Procurador-Geral de Justiça é correto afirmar:
(A)

(B)

(C)

O mandato do Procurador-Geral de Justiça terá
início no dia 18 do mês de maio dos anos ímpares,
ou no primeiro dia útil subsequente.
O mandato do Procurador-Geral de Justiça terá duração de dois anos, permitida duas reconduções.
São condições de elegibilidade para o cargo de Procurador-Geral de Justiça ter mais de trinta e cinco
anos de idade, contar com, no mínimo, vinte anos de
carreira no Ministério Público do Estado e estar no
pleno exercício da atividade funcional nos noventa
dias anteriores do pedido de inscrição.

(D)

Verificada a vacância nos últimos três meses do
mandato, responde pelo expediente da Procuradoria Geral de Justiça o Procurador de Justiça mais
antigo na carreira.

(E)

Serão incluídos na lista tríplice que será encaminhada ao Governador do Estado do Rio Grande do
Norte os cinco candidatos mais votados, observando-se, sucessivamente para efeito de desempate, os
critérios de idade mais avançada, maior tempo de
carreira e maior tempo de serviço público.

(A)

não terá direito ao recebimento de ajuda de custo e
transporte para a localidade de origem, uma vez que
o óbito ocorreu mais de um ano depois da remoção
para a nova sede.

(B)

terá direito ao recebimento de ajuda de custo e transporte para a localidade de origem, dentro do prazo
de um ano, contado do óbito.

(C)

não terá direito ao recebimento de ajuda de custo e
transporte para a localidade de origem, por falta de
previsão legal nesse sentido.

(D)

terá direito ao recebimento de ajuda de custo e
transporte para a localidade de origem, dentro do
prazo máximo de seis meses, contado do óbito.

(E)

terá direito ao recebimento de ajuda de custo e
transporte para a localidade de origem, dentro do
prazo máximo de dois anos contado do óbito.

_________________________________________________________

19.

No que concerne ao Regulamento para Avaliação de Desempenho de Servidor em Estágio Probatório, instituído
o
pela Portaria n 825/2004, da Procuradoria Geral de Justiça do Rio Grande do Norte, o Procurador-Geral de Justiça instituirá a Comissão de Avaliação de Desempenho,
para mandato de
(A)

dois anos, constituída de, pelo menos, um Procurador de Justiça, três Promotores de Justiça e dois
Servidores Estáveis do Quadro de Pessoal do Ministério Público.

(B)

Paulo, Promotor de Justiça da Comarca de Parnamirim
(segunda entrância) e José, Promotor de Justiça da Comarca de Macaíba (segunda entrância), formularam requerimento de remoção de permuta subscrito por ambos
ao Conselho Superior do Ministério Público do Rio Grande
do Norte. Analise, nesse quadro, as seguintes situações
hipotéticas:

dois anos, constituída de, pelo menos, dois Procuradores de Justiça, dois Promotores de Justiça e um
Servidor estável do Quadro de Pessoal do Ministério
Público.

(C)

um ano, constituída de, pelo menos, dois Procuradores de Justiça, dois Promotores de Justiça e um
Servidor estável do Quadro de Pessoal do Ministério
Público.

I. Paulo foi removido voluntariamente para a Comarca

(D)

dois anos, constituída de, pelo menos um Procurador de Justiça, um Promotor de Justiça e um Servidor estável do Quadro de Pessoal do Ministério
Público.

(E)

um ano, constituída de, pelo menos, um Procurador
de Justiça, um Promotor de Justiça e um Servidor
estável do Quadro de Pessoal do Ministério Público.

_________________________________________________________

17.

José, Servidor Público do Ministério Público do Rio Grande do Norte, ocupante de cargo efetivo na comarca de
Mossoró, é removido, de ofício, por necessidade do serviço, para a cidade de Natal. Depois de um ano e dois
meses trabalhando na nova sede José falece em um acidente de trânsito. Neste caso, a família do servidor José

de Parnamirim três anos antes da apreciação deste
novo pedido de remoção que formula juntamente
com José.

II. José está lotado há dez meses na Promotoria de
Justiça da Comarca de Macaíba.

III. Paulo está inscrito em concurso para promoção pa-

_________________________________________________________

a

ra Comarca de Natal (3 Entrância).

Noções de Direito Administrativo

IV. José está a um ano e meio de atingir o limite da
aposentadoria compulsória, completando 70 anos.
O pedido veiculado pelos Promotores de Justiça NÃO será
conhecido, dentre outras hipóteses, nas situações indicadas APENAS nos itens

20.

O Administrador Público, ao remover determinado Servidor Público, com o objetivo de vingança, viola, dentre outros, o princípio da
(A)

proporcionalidade.

(A)

I, II e IV.

(B)

impessoalidade.

(C)

eficiência.

(D)

publicidade.

(E)

especialidade.

(B)

I e III.

(C)

I e IV.

(D)

II e III.

(E)

II, III e IV.

MPERN-Conhecimentos Gerais1

5

www.pciconcursos.com.br

Caderno de Prova ’J09’, Tipo 001
21.

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte
ajuizou ação de improbidade administrativa contra Carlos
e demais pessoas. Em sua defesa, Carlos alegou não ser
parte legítima para figurar no polo passivo da ação, por
não ser agente público. Vale salientar que Carlos exerce,
sem remuneração e de forma transitória, função pública
em determinada autarquia do mesmo Estado. Nos termos
o
da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n 8.429/1992),
Carlos
(A)

é considerado agente público, pois preenche todos
os requisitos legais para tanto.

(B)

não é considerado agente público, uma vez que não
recebe remuneração.

(C)

(D)

(E)

Noções de Direito Constitucional
24.

não é considerado agente público, haja vista a sua
transitoriedade na função pública.
é considerado agente público, pois, embora não
preencha fielmente os requisitos legais, é denominado agente público por equiparação.
não é considerado agente público, pois, para tanto, é
necessário que se trate somente de detentor de cargo público.

Tião é dono de uma pequena propriedade rural, onde ele
e seus filhos, Pompeu e Pedro, plantam soja, sendo que
dessa plantação retiram o sustento da família. Com o fim
de desenvolver o negócio mediante o aumento do plantio,
Tião obteve um empréstimo de cinco mil reais no Banco
XYA, instituição privada. Entretanto, Tião não pagou o
empréstimo e o referido Banco ingressou contra ele com a
ação judicial no Poder Judiciário visando o recebimento do
seu crédito e requereu ao Pacheco, Juiz de Direito competente, a penhora do referido imóvel para garantia da
o
execução. Porém, de acordo com o art. 5 , XXVI, da
Constituição Federal, a penhora da propriedade rural deverá ser
(A)

deferida por Pacheco, que permitirá a continuidade
da exploração da plantação de soja pelo Tião.

(B)

indeferida por Pacheco.

(C)

deferida por Pacheco, que deixará sob a guarda do
Banco credor a plantação de soja, que não poderá
vender a safra para receber seu crédito.

(D)

deferida por Pacheco, que determinará que Tião
destine a renda da colheita da soja para pagamento
da dívida.

(E)

deferida por Pacheco, que deixará sob a guarda do
Banco credor a plantação de soja, que poderá
vender a safra para receber seu crédito.

_________________________________________________________

22.

O Estado do Rio Grande do Norte pretende realizar licitação na modalidade tomada de preços, do tipo "técnica e
preço", para a futura celebração de contrato administrao
tivo. Nos termos da Lei n 8.666/1993, o prazo mínimo entre a publicação do edital e o recebimento das propostas
será de
(A)

5 dias.

(B)

10 dias.

(C)

20 dias.

(D)

45 dias.

(E)

30 dias.

_________________________________________________________

25.

Caio, chileno, que era natural do Chile, onde mantinha residência fixa, e, por força do trabalho, morava sozinho em
Moscou (Rússia), faleceu em Paris (França), durante suas
férias, deixando uma filha brasileira, Helena, que, em razão de bolsa de estudo, morava sozinha em Londres
(Inglaterra). Caio era dono de apenas um bem, consistente no apartamento situado na Cidade do Rio de Janeio
ro. De acordo com o art. 5 , XXXI, da Constituição Federal, a sucessão do único bem deixado por Caio será
regulada, se for mais favorável, pela Lei
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

do Chile.
da Rússia.
do Brasil.
da França.
da Inglaterra.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
o

23.

Segundo a Lei n 8.666/93, no que concerne às garantias
de execução dos contratos administrativos, está correto o
que se afirma em:
(A)

A escolha da modalidade de garantia caberá ao ente
público contratante, ou seja, caberá ao ente público
optar por uma das modalidades de garantia.

(B)

As garantias podem abranger somente as seguintes
modalidades: caução em dinheiro ou títulos da dívida pública e seguro-garantia.

(C)

A garantia prestada pelo contratado será liberada ou
restituída após a execução do contrato e, quando
em dinheiro, não será atualizada monetariamente.

(D)

Nos casos de contratos que importem na entrega de
bens pela Administração, dos quais o contratado ficará depositário, ao valor da garantia deverá ser
acrescido o valor desses bens.

(E)

No caso de rescisão contratual, ainda que por ato
atribuído ao contratado, a Administração não poderá
reter a garantia para ressarcir-se dos prejuízos e dos
valores das multas e indenizações a ela devidos.

26.

Gilberto, integrante do grupo civil TKY, agiu contra a ordem constitucional do país no ano de 1970, sendo processado, julgado e condenado pela prática de crime, cuja
sentença penal transitou em julgado no ano de 1975.
Porém, no ano de 1975 Gilberto conseguiu fugir do Brasil
para a Alemanha sem ter cumprido a pena na qual foi
condenado. No corrente ano de 2012 Gilberto voltou ao
Brasil e no aeroporto foi preso pela polícia por ordem
judicial para o cumprimento da pena. Gilberto impetrou
Habeas Corpus perante a autoridade judiciária compeo
tente pleiteando sua liberdade. De acordo com o artigo 5 ,
XLIV, da Constituição Federal, o Habeas Corpus foi
(A)

deferido, sendo Gilberto solto, pois o crime prescreveu no ano de 1985.

(B)

deferido, sendo a soltura de Gilberto condicionada
ao pagamento de fiança, sendo vedada sua saída do
Brasil.

(C)

deferido, sendo Gilberto solto, pois o crime prescreveu no ano de 1995.

(D)

deferido, sendo Gilberto solto, pois o crime prescreveu no ano de 2000.

(E)

indeferido, pois se trata de crime imprescritível e
inafiançável, sendo Gilberto mantido preso.
MPERN-Conhecimentos Gerais1
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27.

Ataulfo foi nomeado pelo Presidente da República como membro do Conselho Nacional do Ministério Público e, conforme o
artigo 130-A da Constituição Federal, sua escolha deve ter sido previamente aprovada
(A)

pelo Presidente da Câmara dos Deputados.

(B)

pela maioria absoluta do Senado Federal.

(C)

pela maioria simples da Câmara dos Deputados.

(D)

por, no mínimo, sete Ministros do Supremo Tribunal Federal.

(E)

por, no mínimo, nove Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Noções de Teoria Geral do Direito
28.

29.

"Na tentativa de descobrir o princípio consagrado pelo legislador, aquele que o investiga deverá seguir uma ordem. Nesta
ordem, em último lugar deverá o investigador pesquisar determinado princípio
(A)

no Direito em sua plenitude."

(B)

no instituto que aborda a matéria."

(C)

em todo o Direito Positivo."

(D)

no Direito Público ou no Direito Privado."

(E)

em vários institutos afins."

Considere as seguintes assertivas a respeito da analogia:

I. A analogia não é fonte formal, porque não cria normas jurídicas, apenas conduz o intérprete ao seu encontro.
II. No processo de integração do Direito a analogia será utilizada em último lugar, aplicando-se primeiramente os Princípios
Gerais do Direito e a Equidade.

III. Para os autores que distinguem a analogia legal da analogia jurídica, a primeira encontra-se em um determinado ato
legislativo.
Está correto o que se afirma APENAS em

30.

(A)

I.

(B)

I e II.

(C)

I e III.

(D)

II e III.

(E)

III.

No tocante às lacunas, a teoria que defende a inexistência de lacunas, aplicando-se a norma do tudo o que não está proibido
está juridicamente permitido é a teoria do
(A)

Apriorismo Filosófico.

(B)

Ecletismo.

(C)

Realismo Ingênuo.

(D)

Pragmatismo.

(E)

Empirismo Científico.

MPERN-Conhecimentos Gerais1
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34.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31.

O legislador constituinte estabeleceu alguns limites à liberdade de comunicação. Dentre outros, considere:

I. É vedado o anonimato do autor da matéria em
qualquer situação.

A reunião do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação realizada no Rio de Janeiro, em 20 e 21 de
maio de 2011, aprovou uma "Plataforma para um novo
Marco Regulatório das Comunicações no Brasil" composta
de 20 propostas, consideradas pelas entidades como
prioritárias na definição de uma marco legal para as
comunicações do Brasil. Entre essas propostas estão as
seguintes:

I. Não proibição de outorgas para políticos − o marco

II. É assegurado o direito de resposta proporcional ao

III. São invioláveis a intimidade, a honra e a imagem das

regulatório deve retirar a proibição constitucional de
que parlamentares em exercício de mandato possam ser donos de meios de comunicação concessionários de rádio e TV.

pessoas, assegurado o direito à indenização pelo
dano material ou moral decorrente da sua violação.

II. Garantia da produção e veiculação de conteúdo na-

agravo, além da indenização por dano material,
moral ou à imagem.

cional e regional e programação independente −
entende-se que são necessárias cotas de veiculação de conteúdo nacional e regional onde essa
diversidade não se impõe naturalmente.

IV. A produção e programação das emissoras de rádio
e TV devem ter como princípio o respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.

III. Promoção da diversidade étnico-racial, de gênero,

Está correto o que se afirma em
(A)

I e IV, apenas.

(B)

I, II e III, apenas.

(C)

I, II, III e IV.

(D)

I, III e IV, apenas.

(E)

II, III e IV, apenas.

de orientação sexual, de classes sociais e religiosa
− essa proposta visa a instituir mecanismos que
garantam espaços para à manifestação de diversas
organizações da sociedade civil na programação
das emissoras.

IV. Estabelecimento de normas e códigos que objetivem a diversidade de pontos de vista e o tratamento equilibrado do conteúdo jornalístico − criação de
princípios que garantam o equilíbrio no tratamento
das notícias e a diversidade de ideias e pontos de
vista para promover a liberdade de expressão.

_________________________________________________________

32.

O problema central da teoria de Luhmann é considerar
que tudo se explica pelo significado de sistema e ambiente, com exceção do mundo, que é fonte de toda a complexidade. Ele entende que os sistemas sociais são constituídos por significados, processados via comunicação e os
sistemas psíquicos são constituídos de significados processados pela consciência. Isto é, o significado existe em
um processo fechado, autorreferenciado. De certa forma,
Luhmann confirma a teoria de Maturana e Varela chamada de

V. Leitura e prática críticas para a mídia − inclusão do
tema nos parâmetros curriculares do ensino fundamental, incentivo a programas de educação para a
mídia e que os próprios veículos instituam espaços
para a crítica, como a nomeação de ombudsman.
(www.comunicacaodemocratica.org.br. Adaptado)

Está correto o que se afirma APENAS em
(A)

Agulha Hipodérmica.

(B)

Tecnologia Social.

(A)

I, II e III.

(C)

Autopoiese.

(B)

I, III e IV.

(D)

Sociotecnologia.

(C)

I, II, III, IV e V.

(E)

Construcionismo.

(D)

II e IV.

(E)

II, III, IV e V.

_________________________________________________________

33.

“Três mil anos após uma explosão produzida pelas tecnologias, mecânicas e fragmentárias, o mundo ocidental implode. Durante a era mecânica, prolongamos nossos corpos no espaço. Hoje, após mais de um século de tecnologia de eletricidade, é nosso sistema nervoso central mesmo que lançamos como uma rede sobre o conjunto do
globo, abolindo assim o espaço e o tempo, pelo menos no
que concerne a nosso planeta. Aproximamo-nos rapidamente da fase final dos prolongamentos do homem: a
simulação tecnológica da consciência”. O autor dessa
proposição é

_________________________________________________________

35.

Ao desenvolver a sua tese sobre a pirâmide o autor utilizou como enfoque teórico as categorias filosóficas singular, particular e universal e a dialética existente no interior
dessas categorias. Esse movimento dialético revela que
no singular estão presentes o particular e o universal,
assim como no universal estão presentes o singular e o
particular, não numa ordem de precedência hegeliana,
como que o singular e o particular fossem apenas níveis
degradados dessa universalidade e direcionados por ela.
O autor de que se fala é

(A)

Nicolas Negroponte.

(A)

José Marques de Melo.

(B)

Pierre Levy.

(B)

Ciro Marcondes Filho.

(C)

Wilson Disard Jr.

(C)

Juremir Machado.

(D)

Marshall McLuhan.

(D)

Gaudêncio Torquato.

(E)

Jean Baudrillard.

(E)

Adelmo Genro Filho.
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36.

A Lei de acesso a informações públicas, sancionada pela
presidente Dilma Rousseff, em 18 de novembro de 2011,
determina que
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

39.

é dever dos órgãos e entidades públicas promover,
mediante requerimento dos interessados, a divulgação em local de fácil acesso, informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.
no caso de indeferimento de acesso a informações
ou às razões da negativa do acesso, poderão os
interessados interpor recursos contra a decisão no
prazo máximo de 180 dias a contar do despacho.

Sobre o fato jornalístico é correto afirmar:
(A)

Diz respeito a fatos sociais contínuos.

(B)

É um fato social coercitivo, geral e exterior ao indivíduo.

(C)

É mais perene que o fato social.

(D)

Se refere a eventos episódicos.

(E)

Não depende da existência de pessoas interessadas em conhecê-lo.

_________________________________________________________

40.

é dever do Estado garantir o direito de acesso à
informação, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente,
clara e em linguagem de fácil compreensão.
informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos
praticados por agentes públicos ou a mando de
autoridades públicas serão liberadas apenas após
decisão judicial.
para permitir que as informações cheguem a todos
os cidadãos, os órgãos e entidades públicas deverão
utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de
que dispuserem, sendo vedado o uso da internet
para esse fim.

Nas organizações os fluxos de comunicação, segundo
Margarida Kunsch, são descendentes, ascendentes, horizontais, transversais e circulares. A comunicação
(A)

descendente liga-se ao processo de comunicação
em que a informação se processa tendo como fonte
os subalternos e os receptores os componentes do
corpo diretivo da organização.

(B)

horizontal ou lateral se processa a todos os níveis
sem se ajustar às direções tradicionais e seu conteúdo pode ser tanto mais amplo quanto maior o
grau de aproximação das relações interpessoais.

(C)

transversal está presente nas organizações com
gestão participativa e integrada, que criam condições para que os atores atuem em diferentes áreas
e com elas façam interação.

(D)

circular corresponde ao fluxo da informação que se
processa no mesmo nível dos pares de hierarquia
semelhante.

(E)

ascendente refere-se ao processo de comunicação
em que a informação se processa da direção para
os subalternos.

_________________________________________________________

37.

A comunicação social não diz às pessoas sobre como e o
que pensar, mas as influenciam quando se trata de dizer
sobre o que devem pensar; quanto maior for a mediação
exercida pela comunicação interpessoal, quanto mais
intenso e disseminado for o debate público de um tema,
menor será a influência dos media. Essas premissas
constam da Teoria
(A)

da Agenda Setting.

(B)

Disfunção Narcotizante.

(C)

Espiral do Silêncio.

(D)

Knowledge Gap.

(E)

_________________________________________________________

41.

Estudiosos apontam, entre outras, quatro características
principais para o jornalismo da Web. São elas
(A)

(B)

interatividade, navegabilidade, hipertextualidade e
acessibilidade.
navegabilidade, customização de conteúdo, hipertextualidade e multimidialidade.

(C)

customização de conteúdo, acessibilidade, hipertextualidade e multimidialidade.

(D)

interatividade, customização de conteúdo, navegabilidade e acessibilidade.

(E)

(A)

as assessorias de imprensa estão se transformando
em assessorias de comunicação.

(B)

as fontes contratam jornalistas para aperfeiçoar o
relacionamento com a mídia.

(C)

os jornalistas formados estão se transformando em
profissionais de Relações Públicas.

(D)

as agências de comunicação estão se transformando em assessorias de imprensa.

(E)

as fontes contratam jornalistas para fazerem mídia
training.

dos Usos e Satisfações.

_________________________________________________________

38.

Em um estudo recente, a Fenaj (2010) comprovou que
60% dos jornalistas atuam em assessorias de imprensa.
Pesquisa realizada pela ABERJE (2008) constatou que os
73% dos profissionais das agências de comunicação são
jornalistas. Pode-se inferir desses números, como fez Aldo
Antonio Schmitz (As fontes nas teorias de Jornalismo) que

interatividade, customização de conteúdo, hipertextualidade e multimidialidade.

_________________________________________________________

42.

Bakhtin é um dos autores mais estudados no campo da
linguagem da Comunicação. Para ele,
(A)

a evolução de uma língua reflete as transformações
internas da sociedade que a usa.

(B)

o signo linguístico é a união do conceito com a imagem acústica.

(C)

não há significado sem significante.

(D)

o sujeito é constituído socialmente, a partir da interação verbal com o outro.

(E)

o significado não depende da livre escolha de quem
fala.
9
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43.

45.

No livro “Para um Manual de Redação do Jornalismo Online, publicado pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura da Cidade do Rio, o autor (Eduardo de Carvalho
Viana), cita o pesquisador brasileiro Rosental Calmon
Alves que afirma ser “possível encontrar sinais de um
cenário mediamórfico” pelo reconhecimento dos princípios
fundamentais elaborados por Roger Fidler em um estudo
sobre novas midias. Entre os conceitos criados pelos
pesquisadores e reconhecidos pelo meio profissional temse:
(A)

Oportunidade e necessidade − todas as empresas e
meios de comunicação são compelidas a se adaptarem e evoluírem para se adaptarem num ambiente
em transformação.

(B)

Adoção lenta − os novos meios sempre demoram
mais do que o esperado para se tornarem sucesso
comercial.

(C)

Metamorfose − os diversos meios se mantém e evoluem em conjunto a partir de adaptações e transformações suscitadas pelo novo meio.

(D)

Sobrevivência − os novos meios não são adotados
apenas por seus méritos tecnológicos. Há sempre
que existir uma possibilidade (***) ou razão econômica para um novo meio tecnológico ser desenvolvido.

(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
46.

Coevolução e coexistência − novos meios não nascem espontânea e independentemente: eles emergem gradualmente de mídias antigas.

Nilson Lage no seu livro “A reportagem: teoria e técnica de
entrevista e pesquisa jornalística” faz algumas distinções
entre notícia e informação jornalística:

artigo.
resenha.
crítica.
análise.
editorial.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

44.

O “Manual da Redação” elenca entre os gêneros jornalísticos que a “Folha comporta” um texto que tem as características de “ser enfático, equilibrado e informativo, apresentar a questão tratada e desenvolver argumentos defendidos pelo jornal, ao mesmo tempo em que resume e
refuta os contrários”. Trata-se de um(a)

Emilio Prado (A estrutura da informação radiofônica) relaciona algumas considerações que atuam contra a clareza
e a simplicidade. Ele, como a maioria dos editores de jornalismo radiofônico aconselha:
(A)

o uso dos adjetivos porque eles são importantes
para qualificar a ação e transmitir corretamente a
ideia.

(B)

evitar o uso do advérbio porque a sua ação modificadora é, em geral, desnecessária se forem utilizados termos definidos.

(C)

não utilizar um vocabulário corrente porque esse fato
impede o enriquecimento do repertório do ouvinte.

(D)

evitar a repetição de fontes e nomes de pessoas nas
matérias, porque existem pronomes para cumprir
esse fim.

(E)

o uso da voz passiva porque ela dá uma dinâmica
diferente ao ritmo da locução.

_________________________________________________________

47.

I. a notícia trata de um fato, acontecimento que con-

Um sociólogo norte-americano na década de 1930 formulou uma teoria com base nas seguintes premissas:
(Adaptado: http://educação.uol.com.br)

tém elementos de ineditismo, intensidade, atualidade, proximidade e identificação (***) já a informação trata de um assunto determinado ou não por
fato gerador de interesse.

− o modo como um indivíduo interpreta os fatos e age
perante outros indivíduos ou coisas depende do significado (ou significados) que ele atribui a esses outros
indivíduos e coisas;

II. a notícia independe, em regra, das intenções dos

− o significado, porém, é resultado dos (ou é construído a
partir dos) processos de interação social; e

jornalistas; a informação decorre de intenção, de
uma “visão jornalística” dos fatos.

− os significados podem sofrer mudanças ao longo do
tempo.

III. a notícia e a informação jornalística contêm, em
geral, graus diferentes de profundidade no trato do
assunto; a notícia é mais breve, sumária, pouco
durável, presa à emergência do evento que a
gerou. A informação é mais extensa, mais completa, mais rica na trama de relações entre os universos de dados.

IV. a notícia típica é da emergência de um fato novo,
de sua descoberta ou revelação; a informação típica dá conta de um estado de arte, isto é, da
situação momentânea em determinado campo de
conhecimento.

V. a notícia trata de um tema corriqueiro, sem grande
destaque como fato que possa interferir na vida de
seus leitores. A informação jornalística só se justifica quando o tema é de real importância para toda
a comunidade de leitores ou telespectadores.
Está correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II, III, IV e V, apenas.
II, III e V, apenas.
I, II, III e IV, apenas.
I, III, IV e V, apenas.
I, II, III, IV e V.

O nome dessa teoria é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

racionalidade técnica.
interacionismo simbólico.
abordagem sistêmica de primeira geração.
entropia.
estudo de recepção.

_________________________________________________________

48.

Ancelmo Gois, então editor do “Informe JB”, publicou um
texto tratando de um produto muito comum no meio
jornalístico. Escrevia o jornalista:
“Sem querer ser pretencioso, gostaria de dar algumas
dicas para as fontes produtoras de ....... Salvo em alguns
casos, é um erro tentar irrigar todas as salas das redações
com o(a) mesmo(a) ....... É preciso fazer um trabalho
dirigido a determinados públicos alvos. Para as colunas,
como é o caso do Informe JB, a nota exclusiva tem muito
mais chances de emplacar − desde que o fato divulgado
tenha naturalmente valor jornalístico”. Ancelmo Gois
referia-se ao
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

release.
press kit.
pré-pautas.
coletivas.
clipping.
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49.

São gêneros jornalísticos cujos textos são sempre assinados:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

50.

−
−
−
−
−

artigo
notícia
artigo
artigo
artigo

−
−
−
−
−

crítica
crítica
reportagem
crítica
crítica

−
−
−
−
−

crônica
crônica
crônica
crônica
notícia

−
−
−
−
−

resenha.
resenha.
resenha.
resenha.
reportagem.

O movimento em que a câmera se movimenta deslocando o eixo sobre o qual está apoiada, aproximando-se ou afastando-se
dos elementos de uma cena, de forma linear, para os lados, para a frente e pra trás ou para cima e para baixo é chamado de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

51.

editorial
análise
análise
análise
análise

Long shot.
Plongée.
Travelling.
Panorâmica.
Zoom.

A diagramação baseia-se em alguns princípios para facilitar a contemplação e leitura do espaço gráfico.
(Adaptado: www.eprofessor.com.br)

52.

(A)

Proximidade é o princípio que determina o agrupamento dos itens relacionados entre si.

(B)

O princípio da Contiguidade corresponde à necessidade de se dar o mesmo espaço entre os elementos que fazem parte
de uma mesma informação.

(C)

Contraste é o princípio que corresponde à necessidade de organização entre os elementos de uma página.

(D)

O princípio do Alinhamento é alcançado quando são evitados elementos muito semelhantes dentro do mesmo espaço
gráfico.

(E)

O propósito da Repetição é criar um padrão de formatos idênticos e das mesmas soluções em todas as páginas para fixar
uma identidade visual.

“Quinta-feira à tarde, pouco mais de três horas, vi uma coisa tão interessante, que determinei logo de começar por ela esse
texto. Agora, porém, no momento de pegar na pena, receio achar no leitor menor gosto que eu para um espetáculo, que lhe
parecerá vulgar, e porventura torpe. Releve a importância; os gostos não são iguais”. (Machado de Assis)
(Adaptado: www.eeagorajose.kt.net)

Pelas características, esse texto é um(a)

53.

(A)

crônica.

(B)

ensaio.

(C)

artigo.

(D)

crítica.

(E)

resenha.

No meio gráfico existem algumas “regras práticas” usadas pelos comunicadores visuais no ato da diagramação. Entre essas,
relacionadas ao tratamento gráfico, é comum afirmar que
(Adaptado: Edição e Design de Jan V.White)

54.

(A)

o texto irregular à direita dificulta a leitura porque cria espaços irregulares entre as palavras, além de espaços aleatórios
entre as colunas.

(B)

em uma página com muitas fotos o diagramador deve dar preferência a fotos com formatos e áreas semelhantes para
facilitar a visualização hierárquica do leitor.

(C)

o conforto na leitura não depende da relação entre o corpo, a medida da linha e a entrelinha, mas da família de tipos
usada.

(D)

o uso do tipo depende dos leitores da publicação. Mas, em geral, os tipos sem serifa são lidos mais facilmente que os tipos
serifados.

(E)

para esconder algum elemento gráfico que não se quer que seja notado, deve-se posicioná-lo perto do pé da página.

Os microfones têm muita importância na produção de telejornais. Em relação a esse equipamento é correto afirmar que os
microfones
(A)

omnidirecionais são apropriados para captar sons produzidos a mais de 10 metros de sua localização.

(B)

direcionais tipo cardióide são sensíveis aos sons que incidem na parte frontal dos aparelhos.

(C)

de lapela devem ser utilizados em recintos barulhentos porque só captam sons a 30 cm de distância.

(D)

bidirecionais são recomendados para a captação de sons incidentes lateralmente no equipamento.

(E)

ultradirecionais são indicados para a captação de sons emitidos por uma fonte próxima.
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55.

"A habilidade de associar qualquer lugar de um documento arquivado em um computador com qualquer outro lugar
no mesmo documento, ou em qualquer outro documento
(local ou remoto), permitindo rápido acesso aos mesmos
através de links navegacionais não sequenciais"
(www.levacov.eng.br) é chamada de
(A)

upload.

(B)

attachment.

(C)

interface.

(D)

hypertext.

(E)

active-X.

59.

Assinale a abertura construída no formato de nariz de
cera:
(A)

Policiais de Osasco, na Grande São Paulo, esclareceram ontem o desaparecimento de Margarida Almeida de Souza, de 19 anos, filha de um empresário
da cidade. No começo de março, ela saiu de casa
para morar com o namorado Álvaro de Andrade
Silva, de 23 anos, viciado em cocaína e maconha, e
não deu mais notícias. (www.estadao.com.br)

(B)

A que foi classificada como "a nevasca do século"
nos Estados Unidos matou pelo menos 100 pessoas
e bloqueou aeroportos, estradas e edifícios com uma
camada de até 80 centímetros de neve. A tempestade obrigou as autoridades a fechar seis aeroportos
e a declarar estado de emergência em seis Estados.
Em Nova York, 18 pessoas ficaram intoxicadas pelo
monóxido de carbono: o gelo obstruiu os canos de
escapamento dos carros. (www.estadao.com.br)

(C)

As mulheres se envolvem cada vez mais no tráfico e
uso de cocaína e crack em São Paulo. Os dados,
divulgados ontem pela polícia paulista, revelam que,
das 980 pessoas presas em flagrante no ano passado, 229 eram mulheres. "Elas começam a fumar
crack ou a cheirar cocaína em festas com os amigos
ou namorados", revelou o delegado Fernando
Vilhena. "Quando o fornecedor desaparece, passam
a roubar e a fazer de tudo para conseguir a droga."
(www.estadao.com.br)

(D)

Às 7 horas de terça-feira, o tratorista Ezequiel P.
parou a soma de dez, que fazia a pedido do médico,
alí pelo número três. Anestesiado da cintura para
baixo e sedado, ele estava adormecido, pronto para,
ao longo dos 45 minutos seguintes, ter o quadril
perfurado, parte da medula óssea (cerca de cem
milímetros) extraída e processada no laboratório de
terapia celular. (www.estadao.com.br)

(E)

O ator português Joaquim de Almeida divide a vida
entre seus apartamentos em Lisboa e Nova York e
os cenários de dezenas de partes diferentes do
mundo. Tem carreira feita no cinema europeu e
norte-americano e fechou o ano com uma satisfação
especial. Adão e Eva, filme 100% português dirigido
pelo amigo Joaquim Leitão, rompe com a linguagem
do cinema lusitano e, em uma semana, bateu um
recorde no país: foi visto por 30 mil pessoas.
(www.estadao.com.br)

_________________________________________________________

56.

Entre as mais recentes teorias elaboradas para explicar o
fenômeno da comunicação é correto afirmar que a Teoria
(Adaptado www.infoescola.com)

(A)

Crítica parte do pressuposto de que a mídia não
produz padronização cultural, mas baseia-se em
padrões já existentes na sociedade.

(B)

do Gatekeeper estuda as características que levam
uma mensagem a ser ou não divulgada pela mídia
dependendo de cada veículo e de seus pressupostos particulares como relevância, influência etc.

(C)

do Agendamento estuda o trabalho dos profissionais
da mídia na industrialização das informações cedidas pela transformação da informação em notícia.

(D)

do Newsmaking estuda a capacidade que os meios
de comunicação possuem de enfatizar algum tema e
estuda também a importância que tem a mídia para
aproximar o indivíduo de uma realidade diferente da
sua.

(E)

Culturológica se baseia em teorias marxistas que
entendem a mídia como instrumento de influência
social capitalista.

_________________________________________________________

57.

Entre as várias recomendações para a construção da
notícia no rádio é correto afirmar que
(A)

o verbo deve ser usado, de preferência, no futuro do
presente.

(B)

os pronomes possessivos e demonstrativos devem
ser usados, sempre que possível, para tornar a
linguagem coloquial.

(C)

deve-se evitar expressões que se contradizem e
expressões redundantes.

(D)

as palavras proparoxítonas devem ser usadas
próximas para facilitar a leitura do locutor e facilitar a
clareza da informação.

(E)

preferir palavras no plural porque elas transmitem
empatia.

_________________________________________________________

60.

Para o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros o
jornalista deve
(A)

garantir a prestação de informações em organizações públicas e privadas, incluindo as não governamentais, excluindo-se aquelas relacionadas à
segurança nacional.

(B)

opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão,
bem como defender os princípios expressos na
Declaração Universal dos Direitos Humanos.

(C)

combater e denunciar todas as formas de corrupção,
mesmo aquelas em que as evidências ainda não
tenham documentos comprobatórios.

(D)

assumir a responsabilidade por publicações, imagens e textos de cuja produção não tenha participado, mas com as quais tem relações por vínculo
contratual.

(E)

denunciar as práticas de assédio moral no trabalho
às autoridades policiais e, quando for o caso, incriminar os diretores da empresa em que o assédio
aconteceu.

_________________________________________________________

58.

Em telejornalismo,
(A)

corte é o ato de comutar a imagem de uma fonte
geradora para outra no switcher ou na edição.

(B)

espelho é a relação dos assuntos a serem cobertos
pela reportagem.

(C)

pauta é o roteiro para a gravação do telejornal.

(D)

nota coberta corresponde à abertura de uma notícia.
Tem a função de despertar interesse no telespectador para o assunto.

(E)

cabeça de matéria é o flash gravado sobre a matéria
ou nota que tem a função de despertar o interesse e
alertar os espectadores para os fatos.
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