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JORNALISTA 
 

1. Omissão de um termo ou oração que facilmente 

podemos identificar ou subentender no contexto. A 
descrição é de: 
a) Anáfora. 
b) Polissíndeto. 
c) Hipérbato. 
d) Elipse. 

 

2. Jornalismo literário pode também ser chamado de, 

exceto: 
a) Literatura não ficcional. 
b) Realismo Fantástico. 

c) Não ficção criativa. 
d) Literatura da realidade. 

 

3. O Jornalismo Literário advém da necessidade de se 

fazer um jornalismo que revele um mundo _____ ao 
que encontramos no noticiário, ou seja, a notícia 
utiliza-se de uma perspectiva_______. 
a) Subjacente – Subjetivista. 
b) Contemplativo – Ampliacionista. 
c) Oculto – Objetivista. 

d) Reticente – Reducionista. 
 

4. A autonomia da ciência e o seu desligamento da 

filosofia se dá a partir: 
a) Do renascimento, principalmente a partir de 

Leonardo da Vinci. 
b) Da revolução metodológica iniciada por Galileu. 
c) Da geometria de Tales e Pitágoras. 
d) Do etnocentrismo de Levi Strauss. 

 

5. A reflexão filosófica é, exceto: 
a) Radical. 
b) Rigorosa. 

c) Imprecisa. 
d) De conjunto. 

 

6. No jargão profissional, o “âncora” de um telejornal é 

o: 
a) Jornalista que apresenta a previsão do tempo. 

b) Apresentador. 
c) Repórter de rua. 
d) Comentarista esportivo. 

  

7. Não é uma ideia de Jean Baudrillard sobre cultura de 
massas: 
a) Quem define a cultura não é o povo, mas 

simulacros – Imagens irreais. 

b) O comércio é meio de controle social. 
c) Não existe mais sociedade, somente massa. 
d) O significado do objeto não provém do seu uso, 

mas da sua aquisição. 
 

8. O significado não provém do seu uso, mas da sua 

aquisição: 
a) Política descritiva. 
b) Antropologia política. 
c) Teoria política. 

d) Política comparada. 
 
 

9. São três os postulados que tentam provar a 

existência de Deus por meio da razão pura e dos 
indícios encontrados no mundo natural. Não é um 
deles: 
a) Deus existe porque somos capazes de imaginá-

lo. 
b) Tudo que causa tem de ter uma causa primeira. 
c) O desígnio, evidente na criação, implica um 

designador. 
d) A autoridade das escrituras e as revelações 

divinas. 
 

10. Na Teoria dos Sistemas define-se como sistema: 
a) Agrupamento inter-relacionado e interativo, 

estruturado de modo que a mudança ocorrida em 

uma parte do grupo atinja alguns ou todos os 
outros. 

b) Meio social não relacionado, mas interativo, 
estruturado de modo que a mudança ocorrida em 
uma parte do grupo atinja alguns outros 
sistemas.  

c) Meio social inter-relacionado, mas não interativo, 

estruturado de modo que a mudança ocorrida em 
uma parte do grupo não atinja determinados 
sistemas.  

d) Agrupamento não relacionado ou interativo, 
estruturado de modo que a mudança ocorrida em 

uma parte do grupo não atinja os outros 
sistemas. 

 

11. Sobre os sistemas, é incorreto afirmar: 
a) São auto-reguláveis. 

b) Ajustam-se às mudanças internas na tentativa de 
manter o equilíbrio. 

c) Ajustam-se às mudanças externas na tentativa 
de manter o equilíbrio. 

d) Não há sistema fechado, ele é necessariamente 
aberto.  

 

12. Assinale a alternativa incorreta quanto à Sociologia: 
a) Trata-se de uma das manifestações do 

pensamento moderno. 

b) A evolução do pensamento científico, que vinha 
se constituindo desde Copérnico, passa a cobrir, 
com a sociologia, uma nova área do 
conhecimento ainda não incorporada ao saber 
científico, ou seja, o mundo social. 

c) Surge anteriormente à constituição das ciências 
naturais e de diversas ciências sociais. 

d) Sua formação constitui um acontecimento 
complexo para o qual concorre uma constelação 
de circunstâncias históricas e intelectuais, e 
determinadas intenções práticas. 

 

13. Um dos principais teóricos da Teoria Política, 

Maquiavel foi o primeiro a separar Política de Ética, 
aplicando à política o método científico de Aristóteles. 
A obra de Maquiavel em que isso ocorre é: 
a) “A Divina Comédia”. 

b) “Dom Quixote de la Mancha”. 
c) “O Príncipe”. 
d) “O Manifesto Comunista”. 
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14. O procedimento padrão em jornalismo, é que a 

última revisão de um original deve ser realizada: 
a) Pelo autor. 
b) Pelo revisor. 
c) Pelo editor. 
d) Pelo copidesque. 

 

15. Assinale a alternativa correta quanto ao sigilo da 
fonte: 

a) No exercício da liberdade de manifestação do 
pensamento e de informação não é permitido o 
anonimato. É, no entanto, assegurado e 
respeitado o sigilo quanto às fontes ou origem de 
informações recebidas ou recolhidas por 
jornalistas, radiorrepórteres ou comentaristas. 

b) No exercício da liberdade de manifestação do 

pensamento e de informação não é permitido o 
anonimato. No entanto, o sigilo quanto às fontes 
ou origem de informações recebidas ou 
recolhidas por jornalistas, radiorrepórteres ou 
comentaristas não procede quando o assunto é 
de interesse estatal. 

c) No exercício da liberdade de manifestação do 

pensamento e de informação é permitido o 
anonimato. É assegurado e respeitado o sigilo 
quanto às fontes, mas não quanto à origem de 
informações recebidas ou recolhidas por 
jornalistas, radiorrepórteres ou comentaristas. 

d) No exercício da liberdade de manifestação do 

pensamento e de informação é permitido o 

anonimato. Além disso, será assegurado e 
respeitado o sigilo quanto às fontes ou origem de 
informações recebidas ou recolhidas por 
jornalistas, radiorrepórteres ou comentaristas. 

 

16. Todo jornal ou periódico, segundo a antiga legislação 

que ainda vigora: 
a) Não tem obrigação de estampar nada.  
b) É obrigado a estampar, no seu cabeçalho, o 

nome do diretor ou redator-chefe. 
c) É obrigado a estampar, no seu cabeçalho a 

relação de todo o seu corpo de jornalistas. 
d) É obrigado a estampar, no seu cabeçalho, os 

nomes de todos os seus funcionários. 
 

17. Assinale a alternativa incorreta. Como o acesso à 

informação de relevante interesse público é um 
direito fundamental, os jornalistas não podem admitir 
que ele seja impedido por nenhum tipo de interesse, 

razão por que: 
a) A divulgação da informação precisa e correta é 

dever dos meios de comunicação e deve ser 
cumprida tendo em vista a linha política de seus 
proprietários e/ou diretores. 

b) A produção e a divulgação da informação deve se 
pautar pela veracidade dos fatos e ter por 

finalidade o interesse público. 
c) A liberdade de imprensa, direito e pressuposto do 

exercício do jornalismo, implica compromisso 

com a responsabilidade social inerente à 
profissão. 

d) A prestação de informações pelas organizações 
públicas e privadas, incluindo as não 

governamentais, é uma obrigação social. 
 

18. Segundo a antiga legislação, que ainda permanece 

na jurisprudência, se de referências, alusões ou 
frases se infere calúnia, difamação ou injúria, quem 
se julgar ofendido poderá notificar judicialmente o 
responsável, para que: 
a) No prazo de 2 (duas) horas, as explique. 

b) No prazo de 24 horas, as retifique. 
c) No prazo de seis meses, as explique. 
d) No prazo de um ano, as retifique. 

 

19. Não constituem abusos no exercício da liberdade de 

manifestação do pensamento e de informação: 
a) Ofender a moral pública e os bons costumes. 
b) Provocar desconfiança no sistema bancário ou 

abalo de crédito de instituição financeira ou de 
qualquer empresa, pessoa física ou jurídica. 

c) A reprodução integral, parcial ou abreviada, a 
notícia, crônica ou resenha dos debates escritos 
ou orais, perante juízes e tribunais, bem como a 
divulgação de despachos e sentenças e de tudo 
quanto for ordenado ou comunicado por 
autoridades judiciais. 

d) Divulgar, por qualquer meio e de forma a atingir 

seus objetivos, anúncio, aviso ou resultado de 
loteria não autorizada, bem como de jogo 
proibido, salvo quando a divulgação tiver por 
objetivo inequívoco comprovar ou criticar a falta 
de repressão por parte das autoridades 
responsáveis. 

 

20. No que se refere ao Direito de Resposta, a resposta 
ou pedido de retificação deve, no caso de jornal ou 
periódico, ter dimensão: 

a) Dobrada a do escrito incriminado. 
b) Triplicada a do escrito incriminado. 
c) Igual a do escrito incriminado. 
d) Relativa à metade do escrito incriminado.  

 

21. Em determinação ainda seguida pela atual 

jurisprudência e legislação atual a publicação ou 
transmissão da resposta ou retificação, juntamente 
com comentários em caráter de réplica, assegura ao 
ofendido direito a nova resposta. O pedido de 

resposta ou retificação deve ser atendido:  
I. Desde que haja concordância do meio de 

comunicação divulgador.  
II. Na capa, no caso de periódico que não seja 

diário. 
Dos itens acima: 

a) Ambos estão corretos. 
b) Ambos estão incorretos. 
c) Apenas I está correto. 
d) Apenas II está correto. 

 

22. Pode o profissional se recusar a executar quaisquer 

tarefas:  
I. Em desacordo com os princípios do Código de 

Ética da categoria.  
II. Que agridam suas convicções. 

Dos itens acima: 
a) Apenas I está correto. 
b) Apenas II está correto. 
c) Ambos estão corretos. 
d) Ambos estão incorretos. 
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23. Numa dissertação, é o momento da apresentação do 

assunto a ser tratado. Deve encaminhar o leitor, 
orientando-o para a argumentação. Dela devem 
constar recursos que despertem o interesse do leitor. 
Trata-se: 
a) Da introdução. 

b) Do desenvolvimento. 
c) Da dissertação. 
d) Da epígrafe. 

 

24. Faz parte do desenvolvimento de uma dissertação: 

a) Roteiro. 
b) Exemplificação. 
c) Resumo. 
d) Surpresa. 

 

25. Assinale a alternativa correta quanto aos gêneros 
textuais: 
a) Surgem, situam-se e integram-se funcionalmente 

nas culturas em que se desenvolvem e 
caracterizam-se muito mais por suas funções 
comunicativas, cognitivas e institucionais do que 
por suas peculiaridades linguísticas e estruturais. 

b) Surgem, situam-se e integram-se funcionalmente 
nas culturas em que se desenvolvem e 
caracterizam-se muito menos por suas funções 

comunicativas, cognitivas e institucionais do que 
por suas peculiaridades linguísticas e estruturais. 

c) Surgem, situam-se e integram-se 
disfuncionalmente nas culturas em que se 

desenvolvem e caracterizam-se muito menos por 
suas funções comunicativas, cognitivas e 
institucionais do que por suas peculiaridades 

linguísticas e estruturais. 
d) Surgem, situam-se e integram-se não 

funcionalmente nas culturas em que se 
desenvolvem e caracterizam-se muito mais por 
suas funções comunicativas, cognitivas e 
institucionais do que por suas peculiaridades 

linguísticas e estruturais. 
 

26. Gêneros textuais são: 
a) Tipos genéricos de textos específicos, apenas 

literários.  
b) Tipos genéricos de textos também genéricos, 

apenas literários. 
c) Tipos específicos de textos de natureza também 

específica, apenas literários. 
d) Tipos específicos de textos de qualquer natureza, 

literários ou não. 
 

27. É uma característica da dissertação: 
a) Todos os enunciados relatam ocorrências 

simultâneas. 
b) Ainda que se fale de ações, todas elas estão no 

presente, não indicando, portanto, nenhuma 
transformação de estado. 

c) Relata fatos concretos, num espaço concreto e 
num tempo definido. 

d) Interpreta e analisa, por meio de conceitos 
abstratos, os dados concretos da realidade. 

 
 
 
 
 

28. No texto jornalístico predomina a função referencial 

da linguagem que deve ser gramaticalmente correta, 
além de: 
a) Objetiva e denotativa. 
b) Subjetiva e conotativa. 
c) Objetiva e conotativa. 

d) Subjetiva e denotativa. 
 

29. Entre os elementos da argumentação está a 

Evidência. A evidência cobre enorme variedade de 
aspectos de um problema por meio de forma 
numérica simples, compreensiva, de notável força e 
concisão. Trata-se de: 
a) Exemplos. 
b) Fatos. 
c) Estatísticas. 

d) Testemunhos. 
 

30. É o texto que, para facilitar a compreensão do 

assunto, é estruturado de modo a explicar algo 
desconhecido por meio de algo conhecido ou algo 
não familiar por algo familiar. É um recurso para 
elaboração do texto dissertativo chamado de: 
a) Dicotomia. 
b) Oposição. 
c) Analogia. 

d) Contraste. 
 

31. É o método pelo qual se chega a uma certeza da qual 

resulta um axioma tido como verdadeiro. É 

indispensável na matemática e pode ser gerado 
mecânica ou eletronicamente por meio de engenhos. 
A definição acima é do: 
a) Discurso poético. 
b) Discurso retórico. 
c) Discurso lógico. 

d) Discurso dialético.   
 

32. A exposição metódica sobre certo assunto recebe a 

denominação de: 
a) Gênero. 
b) Contexto. 
c) Teoria da Comunicação. 
d) Discurso. 

 

33. É pressuposto da cidadania: 

a) Liberdade de expressão. 
b) Desigualdade. 
c) Nacionalidade. 

d) Libertação. 
 

34. O jornalismo gonzo é considerado uma extensão: 
a) Do New Journalism. 

b) Do Jornalismo Literário. 
c) Do jornalismo Investigativo. 
d) Do jornalismo cultural. 

 

35. De modo geral, é possível dividir a reportagem em 

três tipos principais. Não é um deles: 

a) Reportagem de Ação. 
b) Reportagem de Fatos. 
c) Reportagem documental. 
d) Reportagem onírica. 
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36. Marque a alternativa em que todas as palavras se 

completam corretamente com a letra em parênteses: 
a) Qu_sito – pass_ata – emp_cilho – irr_quieto. (e) 
b) Bau_ita – en_imento – guei_a – me_erico. (x) 
c) Vare_ista – falan_e – ferru_em – me_era. (g) 
d) P_lenta – eng_lir – us_fruto – mág_a. (o) 

 

37. A alternativa em que todas as palavras são femininas 
é: 

a) Alface, telefonema, dinamite, trema. 
b) Cataplasma, libido, cura, cal. 
c) Edema, derme, omoplata, bílis. 
d) Aguardente, cútis, vítima, formicida. 

 

38. No Zoológico, encontrei desde beija-flor até 

peixe-boi. Passando para o plural a frase temos: 
a) Nos Zoológicos, encontramos desde beijas-flores 

até peixes-boi. 
b) Nos Zoológicos, encontramos desde beija-flores 

até peixes-boi. 
c) Nos Zoológicos, encontramos desde beijas-flores 

até peixe-bois. 
d) Nos Zoológicos, encontramos desde beija-flores 

até peixe-bois. 
 

39. Observe as assertivas abaixo: 

I. Este granulado é para ___ fazer o bolo de 
chocolate. 

II. Para ____, isso foi armação. 

III. Nem um nem outro adolescente ___ 

revistado.  
A alternativa em que as lacunas se completam, 
correta e respectivamente, é: 
a) Mim, mim, serão. 
b) Eu, mim, será. 
c) Eu, eu, serão. 

d) Mim, mim, será. 
 

40. Passando a frase Nós vendemos todos os dias dez 

carros, no mínimo para o futuro do pretérito do 
modo indicativo, o verbo destacado assume, 
respectivamente, a seguinte forma:  
a) Venderemos. 
b) Vendamos. 

c) Vendêramos. 
d) Venderíamos. 

 

41. O sujeito é determinado em: 
a) Existem motivos para despedi-lo. 

b) Durante a passeata, roubaram minha carteira. 
c) Nada me convencerá. 
d) Vimos muitas cidades bonitas na França. 

 

42. Indique a alternativa em que há erro na grafia do 

vocábulo destacado: 
a) Estou indo à academia todas as manhãs, 

sobretudo porque quero emagrecer. 
b) Ele lavou meu carro de mau grado. 
c) Vamos todos comemorar, afora você. 

d) Discutíamos a cerca da sua dívida. 
 
 
 
 
 
 

43. Churchill (Reino Unido), Roosevelt (Estados Unidos 

da América) e Stalin (União Soviética) reuniram-se 
na Conferência de Yalta em fevereiro de 1945. Nesta 
reunião foram discutidas questões políticas e 
militares referentes: 
a) Ao fim da Revolução Francesa. 

b) Ao fim da II Guerra Mundial. 
c) Aos ataques nucleares ao Japão. 
d) À queda do Império Turco-Otomano. 

 

44. Em 1994 foi criada a Convenção da ONU de Combate 

à Desertificação, com o objetivo de estabelecer 
políticas de combate ao problema. Indique a 
alternativa que contém uma ação eficaz de combate 
à desertificação: 
a) Corte de árvores em ambientes sujeitos à erosão 

e à formação de voçorocas. 
b) Plantio de árvores e manejo adequado das 

espécies vegetais. 
c) Plantio de espécies exógenas em ambientes de 

frágil interação biológica. 
d) Recomposição vegetal a partir de planos de 

manejo incompatíveis com a sustentabilidade.    

 

45. Na região Nordeste do Brasil, o predomínio de bacias 
hidrográficas intermitentes impossibilita um grande 

aproveitamento de seus recursos hidrelétricos. Entre 
a bacia fluvial e sua usina hidrelétrica 
correspondente, está correta a relação:  
a) Bacia do São Francisco / Usina de Xingó.   

b) Bacia do São Francisco / Usina de Tucuruí.  
c) Bacia do Tocantins / Usina de Ilha Solteira.  
d) Bacia do Tocantins / Usina de Balbina.  

 

46. Um número real é tal que a sua quarta potência é 
igual a 5 somando com o quádruplo do seu 

quadrado. Determine esse número. 
a)       . 
b)       . 

c)         . 

d)       . 
 

47. Entre os candidatos a um concurso para operadores 

de máquinas pesadas, 28 são treinados na operação 

de tratores de esteira, 16 são treinados na operação 
de escavadeiras de grande porte, enquanto que 12 

são treinados em ambas as atividades. Sabendo que 
cada candidato é treinado em pelo menos uma das 
máquinas citadas, o número total de candidatos ao 
concurso é igual a: 
a) 29. 
b) 32. 
c) 27. 

d) 31. 
 

48. Sabe-se que enchendo 84 garrafas, cada uma com 

capacidade de 0,80 ℓ, é possível engarrafar todo o 
líquido de um reservatório. Se o volume de cada 
garrafa fosse 896 cm³, o número de garrafas 

utilizadas seria, aproximadamente: 
a) 75. 
b) 700. 
c) 70. 

d) 750. 
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49. Do total de processos que recebeu certo dia, um 

técnico arquivou 6% no período da manhã e 6% do 
número restante à tarde. Desses processos, os que 
não foram arquivados correspondem a: 
a) 84,64%. 
b) 86,45%. 

c) 88,36%. 
d) 80,48%. 

 

50. Se 4 homens embrulham 88 ovos de páscoa em 20 

minutos e 3 mulheres embrulham 150 ovos de 
páscoa em 25 minutos, quantos ovos de páscoa são 
embrulhados por 3 homens e 2 mulheres em 30 
minutos? 
a) 119. 
b) 219. 

c) 230. 
d) 188. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 







