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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 
 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e 

se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas 
(a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o 
caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma 
divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido; 

 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações 
relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao 
fiscal de sala para corrigir em Ata; 

 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de 

prova e ao preenchimento do cartão resposta; 
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta 

esferográfica de tinta azul ou preta; 
 NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos 

eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, 
notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou 
qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, 
códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou 
qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos 
escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro 
etc; 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no 
comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar 

da sala de aplicação de prova; 
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova, o 

cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova. Você poderá levar 
consigo o caderno de questões, desde que permaneça na sala até o final de 
período das 3 (três) horas; 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no 
presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da 
sua prova; 

 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
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01) De acordo com a novas regras ortográficas 
vigentes no país deste 1º de janeiro de 2016, não 
se usa mais o acento dos ditongos abertos éi e 
ói das palavras paroxítonas. Neste sentido, 
assinale a alternativa em que as palavras estão 
em conformidade com as novas regras 
ortográficas: 
 
(A) Coréia; debiloide; jiboia; odisseia; geleia. 
(B) Coreia; debiloide; jiboia; odisseia; geleia. 
(C) Coreia; debiloide; jibóia; odisseia; geleia. 
(D)  Coreia; debiloide; jiboia; odisséia; geleia. 
(E) Coreia; debiloide; jiboia; odisseia; geléia. 
 
Leia o seguinte fragmento: 
  
É fato real: eu gosto de escrever palavras da 
mesma forma que gosto de ler textos. Isso é 
comum em várias pessoas de vários países do 
mundo. O hábito da leitura de textos deveria ser 
regra geral no mundo, pois existe uma multidão de 
pessoas que nunca tocaram num livro. Há muitos 
anos atrás conheci um general do exército que 
tinha uma filha que toda vez que via um livro abria 
um sorriso nos lábios, como se a leitura fosse seu 
habitat natural. Mas recentemente ela morreu logo 
depois de se casar com seu marido. Eu fui ao 
enterro para dar meus sentidos pêsames ao viúvo 
da falecida. Ele então me encarou de frente e eu 
pude ver labaredas de fogo saindo de seus olhos 
quando ele gritou alto: Vai....bem...! Depois disso 
saí pra fora e nunca mais compareci pessoalmente 
na casa dele.  
 
Christian Gurtner em 03/09/08 
Disponível em: http://www.escribacafe.com/  
 
A partir do fragmento acima responda as 
questões 02 e 03. 
 
02) As expressões “fato real, multidão de 
pessoas, habitat natural,  há muitos anos atrás, 
encarou de frente, saí pra fora, comparecer 
pessoalmente” são classificadas numa figura de 
linguagem denominada: 
 
(A) Anacoluto. 
(B) Elipse. 
(C) Hipérbole. 
(D) Pleonasmo. 
(E) Metáfora. 
  
03) Na segunda linha do fragmento textual, o 
autor destaca a palavra “hábito” que apresenta 
como significado “mania; ação que se repete 
com frequência e regularidade; comportamento 
que alguém aprende e repete frequentemente”. 

Neste sentido, assinale o significado correto 
para o antônimo da palavra hábito: 
 
(A) Regular. 
(B) Frequente. 
(C) Desuso. 
(D) Vestimenta. 
(E) Costume. 
 
04) Conforme Cegalle (2009) o pronome relativo 
é uma classe de pronomes que substituem um 
termo da oração anterior e estabelecem relação 
entre duas orações. De acordo com esta 
conceituação leia as alternativas a seguir: 
 
I - Os pronomes relativos invariáveis no singular 
são os seguintes: o qual, a qual, cujo, cuja, 
quanto, quanta.  
II - Os pronomes relativos variáveis são os 
seguintes: que, quem, onde. 
III - Os pronomes relativos virão precedidos de 
preposição se a regência assim determinar. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
(C) Somente a afirmativa I está correta. 
(D) Somente a afirmativa II está correta. 
(E) Somente a afirmativa III está correta. 
 
05) De acordo com a definição de Cegalle (2009) 
a regência nominal estuda os casos em que 
"nomes" (substantivos, adjetivos e advérbios) 
exigem uma outra palavra para completar-lhes o 
sentido. Em geral, a relação entre um nome e o 
seu complemento é estabelecida por 
uma preposição.  Desta forma, leia as seguintes 
frases: 
 
I - A intenção do governo em aumentar a 
arrecadação é absurda. 
II - Estamos na era da TV em cores. 
III - Paulo se formou como bacharel de ciência 
da computação. 
IV - Outro igual eu você não encontrará. 
V - Estão todos alienados dos últimos 
acontecimentos. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Somente as afirmativas I, II e V estão 
corretas. 
(B) Somente as afirmativas II,  III e V estão 
corretas. 
(C) Somente as afirmativas I, III e IV estão 
corretas. 

http://www.escribacafe.com/
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(D)       Somente as afirmativas I, II e IV estão 
corretas. 
(E)       Somente as afirmativas I, II e III estão 
corretas. 
 
06) João passa 2 horas por dia na internet 
somente nas redes sociais isto de  segunda a 
sexta e 4 horas no sábado e domingo. Ao longo 
de um mês (considere o mês com quatro 
semanas completas) quanto tempo permaneceu 
somente usando as redes sociais: 
 
(A)  60 horas. 
(B)  2 dias. 
(C)  3 dias. 
(D)  68 horas. 
(E)  88 horas. 
 
07) Em uma competição de dardos o jogador 
deve acertar um alvo numerado de 1 a 
20(quanto mais difícil maior a pontuação) na 
competição cada jogador atira o dardo três 
vezes, e sua pontuação é multiplicada por 3. 
Qual a pontuação máxima que um jogador pode 
fazer com base nestas regras? 
 
(A)  60. 
(B) 120. 
(C) 180. 
(D) 240. 
(E) 300. 
  
08) Observe a sequência de palavras ARARA; 
RADAR; REVIVER; SALAS;... Qual das 
alternativas seguintes faz parte deste conjunto? 
 
(A)  RUA.  
(B)  PEDRA. 
(C)  VIDA. 
(D)  SAIAS. 
(E) JOELHO. 
 
09) A cada 5000 panfletos distribuídos estima-se 
que apenas 2 pessoas devem consumir o 
produto anunciado. Se um estabelecimento 
comercial tem como objetivo que pelo menos 
150 pessoas consumam o seu produto, precisa 
distribuir no mínimo que quantidade de 
panfletos: 
 
(A)  37500. 
(B) 40000.  
(C) 42500.  
(D)  46000. 
(E)  48500. 
 

10) Manoela anotou em um pedaço de papel o 
telefone de um amigo, mas o papel rasgou e os 
dois últimos algarismos se perderam, ela é 
insistente e vai tentar todas as combinações de 
números até conseguir finalizar a ligação, se ela 
leva 10 segundos para tentar cada combinação 
e supondo que consiga exatamente quando 
chegar na metade das possibilidades o telefone 
desejado, quanto tempo levou até obter êxito na 
sua ligação? 
 
(A)  7 minutos e 15 segundos. 
(B)  8 minutos e 20 segundos. 
(C)  9 minutos e 10 segundos. 
(D)  9 minutos e 40 segundos. 
(E)  10 minutos e 5 segundos. 
 
11) As águas do Rio São Francisco, com 
nascente na Serra da Canastra, banham cinco 
Estados brasileiros. Assinale dentre os Estados 
abaixo, aquele em que o Rio São Francisco NÃO 
passa: 
 
(A) Minas Gerais. 
(B) Bahia. 
(C) Pernambuco. 
(D) Espírito Santo. 
(E) Sergipe. 
 
12) O Rio de Janeiro receberá este ano os Jogos 
Olímpicos. Dentre os esportes abaixo, 
identifique o único que NÃO é considerado 
olímpico: 
 
(A) Badminton. 
(B) Muay Thai. 
(C) Rugby. 
(D) Esgrima. 
(E) Golfe 
 
13) Dentre as alternativas abaixo, assinale a que 
descreve corretamente competência da Polícia 
Federal Brasileira: 
 
(A) Apurar infrações penais contra a ordem 
política e social. 
(B) Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins. 
(C) Exercer as funções de polícia marítima, 
aeroportuária e de fronteiras. 
(D) Exercer, com exclusividade, as funções de 
polícia judiciária da União. 
(E) Todas as alternativas estão corretas. 
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14) Assinale dentre os municípios abaixo, qual 
faz parte da região metropolitana de Curitiba: 
 
(A) Colombo. 
(B) Ponta Grossa. 
(C) Palmeira. 
(D) Castro. 
(E) Antonina. 
 
15) Dentre os diversos modelos 
comunicacionais propostos ao longo do século 
20 está aquele que estabelece como prioridade 
a representação subjetiva da realidade antes de 
se transmitir essa mesma realidade. Quem 
propôs esta visão? 
 
(A)  Umberto Eco. 
(B)  Maxwell McCombs & Donald Shaw. 
(C)  Claude Shannon & Warren Weaver.  
(D)  George Gerbner. 
(E)  Stuart Hall. 
 
16) Modelo para a Imprensa do Brasil todo, o 
Manual de Redação do jornal Folha de São 
Paulo apresenta quatro tipos de fontes. Como é 
caracterizada a fonte de tipo „3‟? 
 
(A)  Precisa ser cruzada com pelo menos mais 
outras duas fontes antes da publicação. 
(B)  Tem histórico de confiabilidade mas suas 
informações devem ser cruzadas com pelo menos 
outra fonte. 
(C)  É uma pessoa caracterizada como fonte 
confiável, sem necessidade de cruzamento de 
dados. 
(D)  É bem informada mas tem interesses que 
tornam suas informações menos confiáveis. 
(E)  É fonte escrita e com tradição de exatidão. 
  
17) O mesmo Manual de Redação indica a 
existência de três tipos de offs (enquanto 
informação de fonte que se mantém anônima). 
São eles: 
 
(A)  Irrelevante, muito confiável e consolidado.  
(B)  Confiável, muito confiável e irrelevante. 
(C)  Irrelevante, norteador e confiável. 
(D)  Confiável, norteador e inverídico. 
(E)  Simples, checado e total. 
 
18) Nos últimos anos, veículos de Comunicação 
tem adotado o conceito de Berliner. O que ele 
significa? 
 
(A)  É uma plataforma on line de difusão de 
conteúdos surgida na Europa. 

(B)  É uma estratégia gráfica que elimina a 
diagramação por blocos, focando no layout da 
página toda. 
(C)  É um sistema de navegação vertical para 
jornais web. 
(D)  É um sistema de policromia ambientalmente 
correta. 
(E)  É um formato de papel para imprimir jornais. 
 
19) Como podemos caracterizar um 
workshopmedia? 
 
(A)  Técnica de capacitação de jornalistas 
especializados em Negócios. 
(B)  Versão reduzida do media training. 
(C)  Técnica de capacitação para jornalistas que 
estão fora do mercado. 
(D) Versão ampliada do media training. 
(E)  Técnica de capacitação de diagramadores 
de jornais. 
 
20) A lei federal 8.666/1993 prevê diversos tipos 
de licitação. Das opções abaixo, qual delas não 
está nominada na lei em questão? 
 
(A)  Convite. 
(B)  Tomada de preços. 
(C)  Orçamentos comparados. 
(D)  Leilão. 
(E)  Concurso. 
 
21) Em Jornalismo, o que significa um fait 
divers? 
 
(A)  Expressão que indica notícias destacadas 
pelo fato de serem inusitadas. 
(B)  Expressão que indica notícias 
exaustivamente checadas. 
(C)  Expressão que indica notícias advindas de 
fontes confiáveis. 
(D)  Expressão que indica notícias advindas de 
fontes não confiáveis. 
(E)  Expressão que indica notícias originadas 
nas colunas sociais. 
  
22) Em Radiojornalismo, o que significa uma 
retrolocução? 
 
(A)  A correção de uma informação equivocada, 
logo após a veiculação. 
(B)  O mesmo que suíte para um jornal 
impresso. 
(C)  Retomada de uma notícia no dia seguinte à 
veiculação original. 
(D)  Fornecimento de nomes e detalhes de uma 
entrevista logo após a reportagem. 
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(E)  O mesmo que uma escalada em TV. 
 
23) As técnicas de pesquisa são amplamente 
reconhecidas. Das opções abaixo, qual delas 
contém somente tais técnicas? 
 
(A)  Recorte social, exploratória e avaliação. 
(B)  Recorte social, amostragem qualificada e 
exploratória. 
(C)  Quantitativa, qualitativa e exploratória. 
(D)  Exploratória, amostragem qualificada e 
qualitativa. 
(E)  Quantitativa, amostragem estratificada e 
recorte social. 
 
24) O que é um house organ? 
 
(A)  Unidade que gerencia o Marketing interno. 
(B)  Mídia de Comunicação interna da 
instituição/empresa. 
(C)  Mídia de Comunicação focada nas redes 
sociais. 
(D)  Unidade que faz a ligação da Diretoria com 
a Imprensa. 
(E)  Segmento que faz a ponte da Diretoria com 
a Assessoria de Imprensa. 
 
25) Em uma imagem captada por um 
fotojornalista, qual é o efeito provocado por um 
filtro olho de peixe? 
 
(A)  A imagem apresenta uma distorção do tipo 
barril. 
(B)  A imagem passa a ter efeito granulado na 
periferia. 
(C)  A imagem passa a ter efeito de diorama. 
(D)  A imagem começa a apresentar efeito 
granulado no centro. 
(E)  A imagem fica escura nos quatro cantos. 
 
26) Um das mais importantes correntes do 
pensamento no século 20, o Estruturalismo é 
caracterizado por:  
 
(A)  Determinar como a Imprensa é capaz de 
pautar cotidianamente determinado assunto. 
(B)  Fomentar a solidificação das relações entre 
Jornalismo e Publicidade. 
(C)  Organizar uma deontologia para o 
Jornalismo contemporâneo. 
(D)  Estender as hipóteses de uma escola 
linguística a outros campos das Ciências Humanas. 
(E)  Explicar como as estruturas sociais são 
representadas pelo Jornalismo Popular. 
 
 

27) Dos itens abaixo, qual deles não costuma 
integrar um press kit: 
 
(A)  Fotos com tratamento de imagem de 
assessorados. 
(B)  Mapa de localização de estande em caso de 
assessoria para congresso. 
(C)  Convite para um jantar empresarial 
explicitando que o jornalista terá entrada franca. 
(D)  Lista de perguntas que devem ser feitas ao 
assessorado. 
(E)  Histórico superficial de edições anteriores do 
evento que está sendo difundido. 
 
28) No universo das assessorias de Imprensa, 
qual é o significado da expressão follow up?  
 
(A)  Convocação de jornalistas para uma coletiva 
de Imprensa. 
(B)  Acompanhamento dos comentários de 
determinada fonte em redes sociais. 
(C)  Ponto de convergência entre o lobby de um 
assessor de Imprensa e as redações. 
(D)  Acompanhamento dos comentários dos 
seguidores de determinada fonte nas redes sociais. 
(E)  Estratégia de Mídia que gerencia a relação 
entre Redação e Departamento Comercial. 
 
29) Qual o significado da expressão meet and 
greet no universo das assessorias de Imprensa? 
 
(A)  Técnica que permite aos jornais a venda de 
espaços conhecidos como ‘informação publicitária’. 
(B)  Evento de curta duração, no qual o assessor 
simula uma entrevista coletiva com seu 
assessorado. 
(C)  Encontro entre assessorado, assessor e 
Imprensa para discutir pautas para entrevistas 
futuras. 
(D)  Evento de longa duração, destinado a 
capacitar o assessorado em media training. 
(E)  Produção de material a ser utilizado no pré-
lançamento de determinado congresso. 
 
30) Das categorias de informação abaixo, qual 
delas não se enquadra como parte da 
Comunicação Pública, conforme a visão de 
autores como Jorge Duarte? 
 
(A)  Informações mercadológicas. 
(B)  Informações de gestão. 
(C)  Informações de prestação de contas. 
(D)  Informações políticas. 
(E)  Informações de controle do Estado. 
 
 


