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ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO 
 
1. Ocorre a figura de linguagem Prosopopéia em qual 

das frases abaixo? 
a) Fere, mata, derriba, denodado. 
b) Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. 
c) Um frio inteligente percorria o jardim. 
d) Veio sem pinturas, em vestido leve, sandálias 

coloridas. 
 
2. Complete as lacunas e assinale a alternativa correta: 

A crítica cinematográfica, em sentido amplo, designa 
a prática reiterada de análise da produção para 
cinema; nesta acepção, a crítica não é ________ 
mas compreensiva e situacional: procura 
compreender a ________ de determinada obra e 
situá-la no contexto da linguagem cinematográfica e 
no âmbito maior do processo cultural geral de uma 
época e local. 
a) Humanista – Hipótese. 
b) Valorativa – Gênese. 
c) Quantitativa – Justificativa. 
d) Determinista – Psiquê. 

 
3. Assinale a alternativa incorreta. Jornalismo Literário 

pode também ser chamado de: 
a) Jornalismo em Profundidade. 
b) Jornalismo Diversional. 
c) Reportagem-Ensaio. 
d) Reportagem Pirotécnica. 

 
4. Assinale a alternativa correta quanto à Filosofia: 

a) O trabalho filosófico é essencialmente teórico. 
b) A Filosofia está à margem do mundo. 
c) A Filosofia constitui um corpo de doutrina. 
d) A Filosofia constitui um saber acabado. 

 
5. O fotojornalismo independente surgiu: 

a) Na França, após a Segunda Guerra Mundial. 
b) Na Inglaterra, durante a Revolução Industrial. 
c) Nos EUA, durante a contracultura. 
d) Na Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial. 

 
6. Numa cultura baseada no consumo, e não na 

produção, o significado do objeto não provém de seu 
uso, mas de sua aquisição. A necessidade não é mais 
resultado da escassez real, mas uma simulação, uma 
falsificação fraudulenta gerada para se perpetuar por 
intermédio de aquisição ininterrupta de objetos para 
satisfazer a necessidades inautênticas e, por 
conseguinte, jamais satisfeitas. O pensamento acima 
pertence: 
a) Ao existencialismo de Jean Paul Sartre. 
b) À teoria da mais-valia de Marx. 
c) Às idéias sobre cultura de massa de Darwin. 
d) Às idéias sobre cultura de massa de Jean 

Baudrillard.  
 
7. Um dos principais criadores da Teoria política é o 

autor de “O Príncipe”: 
a) Maquiavel. 
b) Marx. 
c) Weber.  
d) Kant. 

8. Na teologia natural, principalmente na teologia cristã, 
foram elaborados diversos argumentos que 
pretendem provar a existência de Deus por meio da 
razão pura e dos indícios encontrados no mundo 
natural, sem recorrer à autoridade das escrituras ou 
à revelação divina. Os mais comuns se dividem em 
três categorias. Não é uma delas: 
a) Ontológicos. 
b) Antológicos. 
c) Cosmológicos.  
d) Teleológicos. 

 
9. Método de estudo das organizações e funções em 

termos de sistemas úteis e autossustentáveis, 
aplicado, sobretudo nas ciências sociais, em especial 
na sociologia e psicologia. Trata-se da: 
a) Teoria Geral dos Sistemas. 
b) Teoria Teológica. 
c) Teoria dos Conjuntos. 
d) Teoria do Caos. 

 
10. Não é um elemento dissertativo: 

a) Apresenta a síntese do ponto de vista a ser 
discutido. 

b) Amplia e explica o parágrafo introdutório. Expõe 
argumentos que evidenciam posição crítica, 
analítica, reflexiva, interpretativa e opinativa do 
assunto.    

c) Por meio de ações das personagens, constrói-se 
a trama e o suspense que culmina no clímax. 

d) Linguagem referencial, objetiva: evidências, 
exemplos, justificativas, dados. 

 
11. Assinale a alternativa correta quanto à Teoria dos 

Sistemas: 
a) Todos os sistemas biológicos e a maioria dos 

sistemas sociais são abertos. 
b) Nenhum sistema biológico e uma minoria dos 

sistemas sociais são abertos.  
c) A maioria dos sistemas biológicos e uma minoria 

dos sistemas sociais é aberta. 
d) A maioria dos sistemas biológicos e nenhum 

sistema social é aberto. 
 

12. É a ciência da organização, direção e administração 
de Estados, no que se refere aos negócios internos e 
externos da nação. Trata-se de: 
a) Sociologia. 
b) Política. 
c) Democracia. 
d) Filosofia. 

 
13. Não há restrição para textos jornalísticos de: 

a) Propaganda de guerra. 
b) Propaganda de processos de subversão da ordem 

política. 
c) Propaganda de processos de subversão da ordem 

social. 
d) Propaganda ideológica em geral.  
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14. Depura o texto jornalístico, eliminando o que for 
desnecessário e conferindo a ele nitidez e coerência. 
Isso ocorre durante a: 
a) Pautagem. 
b) Edição. 
c) Revisão. 
d) Diagramação. 

 
15. A propriedade de empresas jornalísticas a 

estrangeiros: 
a) É permitida se a empresa for noticiosa, apenas. 
b) É vedada. 
c) É permitida. 
d) É vedada se a empresa for política, apenas. 

 
16. A exploração de serviços de radiodifusão depende de 

permissão ou concessão: 
a) Do município, quando for municipal. 
b) Do estado, quando for estadual. 
c) Federal, em qualquer caso. 
d) Federal, com anuência da ABI, em qualquer caso. 

 
17. Toda pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade 

pública, que for acusado ou ofendido em publicação 
feita em jornal ou periódico, ou em transmissão de 
radiodifusão, ou a cujo respeito os meios de 
informação e divulgação veicularem fato inverídico 
ou, errôneo, tem direito a resposta ou retificação. A 
resposta ou retificação pode ser formulada:  

I. Pela própria pessoa ou seu representante legal.  
II. Pelo cônjuge, ascendente, descendente e irmão, 

se o atingido está ausente do País, se a 
divulgação é contra pessoa morta, ou se a 
pessoa visada faleceu depois da ofensa recebida, 
mas antes de decorrido o prazo de decadência do 
direito de resposta.  

Dos itens acima: 
a) Apenas I está correto. 
b) Apenas II está correto. 
c) Ambos estão incorretos. 
d) Ambos estão corretos. 

 
18. Com relação ao direito de resposta, ainda hoje 

presente na jurisprudência, se pode afirmar que: 
a) Não tem prazo para entrar em decadência. 
b) A resposta ou retificação deve ser formulada por 

escrito, dentro do prazo de 60 dias da data de 
publicação sob pena de decadência do direito. 

c) A resposta ou retificação deve ser formulada por 
escrito, dentro do prazo de 24 horas da data de 
publicação sob pena de decadência do direito. 

d) A resposta ou retificação deve ser formulada por 
escrito, dentro do prazo de 48 horas da data de 
publicação sob pena de decadência do direito. 
 

19. Gêneros textuais como práticas sócio-históricas: 
I. Contribuem para ordenar e estabilizar as 

atividades comunicativas do dia-a-dia. 
II. São entidades sócio-discursivas e formas de ação 

social contornáveis em qualquer situação 
comunicativa. 

Dos itens acima: 
a) Apenas I está correto. 
b) Apenas II está correto. 
c) Ambos estão corretos. 
d) Ambos estão incorretos. 

20. Um componente da argumentação é a Evidência. 
Dentre os quatro tipos de Evidência, não é um deles: 
a) Fatos.  
b) Exemplos. 
c) Lógica. 
d) Testemunhos. 

 
21. Leia os itens abaixo e assinale a alternativa correta: 
I. O jornalista é responsável por toda a informação 

que divulga, desde que seu trabalho não tenha 
sido alterado por terceiros, caso em que a 
responsabilidade pela alteração será de seu 
autor. 

II. A presunção de inocência é um dos fundamentos 
da atividade jornalística. 
Dos itens acima: 

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

 
22. É o momento da dissertação em que as idéias, os 

conceitos, as informações serão organizadamente 
desenvolvidas: 
a) Peroração. 
b) Introdução. 
c) Desenvolvimento. 
d) Conclusão. 

 
23. Faz parte do desenvolvimento de uma dissertação: 

a) Relação causa/consequência. 
b) Apresentação. 
c) Resumo. 
d) Interrogação inicial. 

 
24. O que distingue a descrição da narração é que o 

ponto de vista ou a opinião: 
a) Inexiste na descrição e existe na dissertação. 
b) É explícito na dissertação e implícito na 

descrição. 
c) Inexiste na descrição e é implícito na dissertação. 
d) É implícito na dissertação e explícito na 

descrição. 
 
25. No texto jornalístico, predomina a função: 

a) Fática da linguagem. 
b) Metalinguística da linguagem. 
c) Conativa da linguagem. 
d) Referencial da linguagem. 

 
26. Não objetiva chegar à certeza absoluta, tenta 

obter a máxima possibilidade de certeza que se 
chega a partir do antagonismo entre duas 
afirmações: tese e antítese. A definição acima é 
de: 
a) Discurso Lógico. 
b) Discurso poético. 
c) Discurso retórico. 
d) Discurso dialético. 

 
27. Designa o jornalismo feito fora do esquema da 

grande imprensa: 
a) Tabloide. 
b) Jornalismo alternativo. 
c) Paparazzismo. 
d) Fait divers. 
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28. Estilo de narrativa em que é abandonada qualquer 
ideia de objetividade, se misturando profundamente 
com a ação. Trata-se do: 
a) Jornalismo Gonzo. 
b) New Journalism. 
c) Jornalismo comunitário. 
d) Metajornalismo. 

 
29. Leia os itens abaixo: 
I. A análise do discurso é uma prática da 

comunicação. 
II. A análise do discurso é um campo da linguística. 
III. A análise do discurso não serve para averiguar as 

ideologias presentes em textos da mídia. 
Dos itens acima: 
a) I e III estão corretos.  
b) I, II e III estão corretos. 
c) I e II estão corretos. 
d) II e III estão corretos.   

 
30. O conceito de cidadania tem origem na 

_______ _______ e está ligada diretamente 
ligado à ideia de _________. Assinale a 
alternativa que preenche adequadamente as lacunas 
acima: 
a) Itália renascentista – revolução. 
b) Grécia antiga – direitos. 
c) França revolucionária – socialismo. 
d) Roma imperial – humanismo. 

 
31. Uma comunicação pessoal, realizada com 

objetivo de informação. A definição acima se 
refere: 
a) À entrevista. 
b) À pauta. 
c) Ao release. 
d) À tripa. 

 
32. A técnica de redação jornalística diz respeito à 

estrutura frasal, ao vocabulário utilizado, à 
ordem de apresentação das informações, ao 
tom, ao discurso e os interesses dos leitores. 
Esta estrutura é denominada: 
a) Referencial esquemático. 
b) Hélices de Helicóptero. 
c) Candelabro italiano. 
d) Pirâmide invertida. 

 
33. Fundamentada, sobretudo, na predominância da 

forma narrativa, a reportagem possui outros 
elementos relevantes. Não é um deles: 
a) A humanização no relato dos fatos. 
b) A natureza impressionista do relato, maior 

conforme aumenta a humanização. 
c) A objetividade possível. 
d) A não linearidade. 

  
34. A padronização usada pela publicação para dispor 

uniformemente matérias, fotografias e adereços 
gráficos é chamada de: 
a) Projeto Gráfico. 
b) Press release. 
c) Reco. 
d) Rafe. 

 
 

35. Leia os itens abaixo e assinale a alternativa correta: 
I. O jornalista atualmente tem que ser alguém que 

cria, e não só transmite, um organizador, e não 
só um intérprete, algum que junte os fatos e os 
torne acessíveis.  

II. O jornalista tem agora que ser um administrador 
de dados acumulados, processador e analista 
desses dados. 

Dos itens acima: 
a) Apenas I está correto. 
b) Apenas II está correto. 
c) Ambos estão corretos. 
d) Ambos estão incorretos. 

 
36. Tivesse eu dinheiro, compraria um BMW. A 

oração sublinhada classifica-se como subordinada 
adverbial: 
a) Concessiva. 
b) Conformativa. 
c) Condicional. 
d) Final. 

 
37. Complete as lacunas com as devidas concordâncias e 

indique a alternativa correta: 
Comprei brigadeiros para ____comer sozinha! 
_____ existir muitos prêmios nesta promoção. 
a) Eu; devem. 
b) Mim; devem. 
c) Eu; deve. 
d) Mim; deve. 

 
38. Indique a alternativa em que todas as palavras estão 

escritas corretamente: 
a) Pretensioso – amenizar – compreensão – 

concecionário. 
b) Carniça – apedreje – abstenção – retrocesso. 
c) Vertijem – insensatez – impulsivo – chuvisco. 
d) Xícara – pureza – jiló – expontâneo. 

 
39. Indique a alternativa em que há oração sem sujeito: 

a) Encontram-se destas armas até mesmo em 
presídios. 

b) Não se pode derrubar este edifício. 
c) Havia duas horas de atraso da sessão. 
d) Hei de vencer todas as dificuldades. 

 
40. Assinale a alternativa incorreta quanto à regência dos 

verbos: 
a) Sua reivindicação implicará demissão. 
b) Visava a uma posição de gerência. 
c) Informou a greve ao Presidente. 
d) O desempenho do candidato nas pesquisas 

agradou todos do partido.  
 

41. Indique a alternativa em que os verbos abaixo se 
encontram nas formas verbais respectivas: 
Aderir – 1ª pessoa do singular – presente do 
modo indicativo 
Fazer – 2ª pessoa do singular – presente do 
modo indicativo 
Reaver – 1ª pessoa do singular – pretérito 
perfeito do modo indicativo 
a) Adero – faz – reavi. 
b) Adiro – fazes – reouve. 
c) Adiri – faz – reouve. 
d) Adiro – fazes – reavi. 
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42. Indique a alternativa em que o termo em destaque 
está classificado incorretamente: 
a) Convidei-o para jantar conosco – objeto direto. 
b) Achei irrecusável o seu pedido – predicativo do 

objeto. 
c) Ele partiu – predicado verbal. 
d) Alimentos transgênicos são prejudiciais à saúde 

– objeto indireto.  
 

43. A produção de petróleo é um processo extremamente 
complexo. Há diversas etapas de produção, entre 
elas o refino do petróleo, que se entende: 
a) Pela pesquisa das jazidas presentes no subsolo. 
b) Pela perfuração dos poços encontrados com o 

uso de sondas. 
c) Pela utilização de navios petroleiros entre as 

áreas de extração e venda. 
d) Pelo processo de destilação, visando-se obter os 

derivados.     
 
44. Observe a tabela abaixo. 
 
Número de Estabelecimentos Segundo a Condição 

do Produtor 
 

 1970 % 1985 % % * 
Total 4.924.019 100 5.801.809 100 18 
Proprietário 3.094.861 63 3.747.624 64 21 
Arrendatário 637.600 13 575.119 10 - 10 
Parceiro 380.191 8 444.324 8 17 
Posseiro 811.367 16 1.034.742 18 28 

* Crescimento ou decréscimo 
Fonte: IBGE 

 

Sobre os dados informados e seus conhecimentos 
sobre o assunto, pode-se concluir que: 
a) Houve um aumento do número de 

estabelecimentos de posseiros no período 
analisado, devido ao avanço dos programas de 
reforma agrária, e dispondo às famílias de 
posseiros o título das propriedades rurais. 

b) O período de estudos mostra uma queda do 
número de arrendatários, devido à diminuição da 
área agrícola do Brasil, bem como mostra uma 
queda do número de estabelecimentos de 
parceiros. 

c) O maior crescimento percentual no número de 
estabelecimentos ocorreu na relação de trabalho 
onde o produtor não é o dono oficial do 
estabelecimento. 

d) O aumento do número de parceiros reflete o 
avanço da agricultura de exportação na região 
Sul do país, onde a produção de soja cresceu no 
final de década de 1990. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45. Coordenada geográficas são ferramentas 
cartográficas utilizadas para favorecer a localização 
de pontos na superfície terrestre. A latitude é uma 
das coordenadas geográficas, que significa: 
a) A distância, em graus, entre um ponto qualquer 

e o centro geológico da Terra. 
b) A distância, em metros, entre um objeto no 

oceano até a margem continental mais próxima. 
c) A distância, em centímetros, entre um objeto no 

ar atmosférico até a superfície da Terra. 
d) A distância, em graus, entre um ponto da 

superfície terrestre até a linha do Equador.  
 

46. Certo dia, devido a fortes chuvas, 30% do total de 
funcionários de uma empresa faltou ao serviço. No 
dia seguinte, devido às enchentes que ocorreram, 
compareceu ao trabalho apenas 20% do total de 
funcionários. Se no segundo desses dias faltaram ao 
serviço 32 funcionários, o número de funcionários 
que compareceu ao serviço no primeiro dia de chuva 
foi: 
a) 28. 
b) 37. 
c) 12. 
d) 18. 

 
47. Um capital de R$ 25.000,00, aplicado a juros simples 

por um período de cinco anos, produziu um montante 
de R$ 52.500,00. Qual foi a taxa de juro anual desse 
investimento? 
a) 12%. 
b) 17%. 
c) 22%. 
d) 28%. 

 
48. Uma Senhora deu R$ 36,00 a seus dois filhos, 

apenas em moedas de 25 e 50 centavos. Eles 
dividiram a quantia recebida entre si, na razão direta 
de suas respectivas idades de 8 e 10 anos. Se o mais 
novo ficou com todas as moedas de 25 centavos, o 
número de moedas de 50 centavos recebido pelo 
mais velho foi de: 
a) 16. 
b) 40. 
c) 20. 
d) 38. 

 
49. Indique o número inteiro tal que o triplo de seu 

quadrado menos 40 resulta no dobro do próprio 
número: 
a) 6. 
b) 8. 
c) 4. 
d) 2. 

 
50. Renato comprou um carro por R$ 36.000,00. Se no 

final de 3 anos ele ainda estará devendo                
R$ 11.000,00, qual será o valor de cada prestação e 
quanto tempo levará para quitar esse carro, sabendo 
que deu R$ 16.000,00 de entrada e o restante vai 
pagar sem juros em prestações mensais e iguais? 
a) R$ 250,00; 80 meses. 
b) R$ 550,00; 70 meses. 
c) R$ 350,00; 60 meses. 
d) R$ 150,00; 120 meses. 
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