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• De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa.
Para as devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.

• Nos itens que avaliam conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos
os programas mencionados estão em configuração padrão, em português. Considere também que não há restrições de proteção, de
funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

O começo foi lá atrás e não foi fácil. A profissão que1

hoje dá orgulho a Tião, aos 32 anos de idade, já foi motivo de
vergonha. Ele começou a catar lixo com onze anos, com a
família. “Para mim, catar lixo era natural”, diz. Para os outros,4

não. Sua mãe deu uma entrevista e ele passou a ser perseguido
pelos colegas da escola. No dia seguinte ao da entrevista,
chegou à sala de aula e viu escrito na lousa: “Tião, filho da7

xepeira”, uma referência à xepa, prática de pegar os restos de
feiras para levar para casa. Em uma festa da escola, Tião
dançava com a namoradinha, quando um menino anunciou pelo10

microfone: “Olha, ela está dançando com o filho da xepeira.”
Humilhado, Tião saiu da festa correndo. Saiu também da
escola. Ficou cinco anos sem estudar. Agora cursa o13

segundo ano do ensino médio. Seu sonho é cursar sociologia.
No documentário Lixo Extraordinário, Tião diz que

gosta de Nietzsche e Maquiavel. Ele encontrou um exemplar de16

O Príncipe, de Maquiavel, no meio do chorume do aterro.
Depois de ler, ficou comparando os príncipes descritos por
Maquiavel com líderes do tráfico. Ele conta que a obra foi19

fundamental quando estava começando sua própria liderança.
Depois da indicação ao Oscar, ele acha que sua voz vai chegar
muito mais longe que os trezentos metros quadrados do galpão22

sufocante da associação dos catadores. “Quem nunca teve voz
agora vai ter, agora vão nos ouvir”, diz ele.

Sebastião Carlos dos Santos. Do lixo ao Oscar.

In: Época, 31/1/2011, p. 12 (com adaptações).

Com referência às ideias do texto acima e às estruturas nele
empregadas, julgue os itens seguintes.

1 Nos trechos “chegou à sala de aula” (R.7) e “uma referência à
xepa” (R.8), o emprego do sinal indicativo de crase, opcional
em ambos os casos, justifica-se pela regência, respectivamente,
da forma verbal “chegou” e do substantivo “referência”.

2 O trecho “prática de pegar os restos de feiras para levar para
casa” (R.8-9) é uma expressão apositiva empregada para
explicar o termo “xepa” (R.8).

3 No trecho “descritos por Maquiavel” (R.18-19), a expressão
“por Maquiavel” designa o agente da ação expressa pela forma
nominal “descritos”.

4 Sem prejuízo para a correção gramatical, o trecho “mais longe
que os trezentos metros” (R.22), no qual se estabelece relação
de comparação, admite a seguinte reescrita: mais longe do que
os trezentos metros.

5 Pelas relações de sentido que se estabelecem no texto,
subentende-se, no trecho “Para os outros, não” (R.4-5), a
retomada, por coesão, do enunciado ‘catar lixo era
natural’ (R.4).

A possibilidade de alguém sair às ruas do Cairo para1

protestar contra o presidente Hosni Mubarak em 1998, ano em
que o jornalista norte-americano de origem egípcia Abdalla
Hassan se mudou para a cidade, era, nas palavras dele,4

“simplesmente impensável”. “No máximo, culpava-se o
primeiro-ministro, jamais o presidente”, disse Hassan,
enquanto os protestos se espalhavam pelas ruas da capital7

egípcia. Seu depoimento dá a dimensão do medo imposto pelo
ditador, que permaneceu 30 anos no poder — e quão
espetaculares e inesperados foram os eventos no Cairo e em10

cidades como Suez e Alexandria. Multidões sublevadas saíram
pelas ruas clamando por melhores condições de vida, emprego
e, sobretudo, pelo fim do regime de Mubarak. Para deter as13

manifestações, o ditador desativou a Internet, cortou a telefonia
celular e ocupou estações de rádio e TV. Decretou toque de
recolher. Não adiantou. Os protestos continuaram. A semana16

terminou sem que estivesse claro o futuro político do maior
aliado dos Estados Unidos da América (EUA) no mundo árabe.
Se Mubarak caísse, o que viria em seu lugar — uma19

democracia moderna ou uma teocracia islâmica como a do Irã?
A resposta a essa pergunta é crucial para toda a região.

Juliano Machado e Letícia Sorg. O grito árabe
pela democracia. In: Época, 31/1/2011, p. 32 (com adaptações).

Considerando as ideias e estruturas linguísticas do texto acima,
julgue os próximos itens.

6 No desenvolvimento da argumentação do texto, a oração “sem
que estivesse claro o futuro político do maior aliado dos
Estados Unidos da América (EUA)” (R.17-18) expressa
circunstância de causa em relação à oração que a antecede. 

7 No trecho “Se Mubarak caísse, o que viria em seu lugar”
(R.19), estaria mantida a correção gramatical do texto caso se
substituíssem as formas verbais “caísse” e “viria” por cair e
virá, respectivamente.

8 Depreende-se do texto que o regime sob o qual viveram os
egípcios durante as manifestações mencionadas, apesar de
não ser considerado moderno, era mais democrático que o
governo existente em 1998.

9 Subentende-se da argumentação apresentada no texto que as
sublevações da população decorreram de pressão religiosa
oculta contrária ao apoio político oferecido pelos EUA ao
Egito.

10 No trecho “enquanto os protestos se espalhavam pelas ruas da
capital egípcia” (R.7-8), a próclise do pronome “se” justifica-se
pela natureza subordinada da oração, explicitada pela
conjunção temporal “enquanto”.
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Os países com economias pujantes e estáveis e uma1

distribuição de renda relativamente equitativa entre seus
habitantes tendem a ser menos vulneráveis — social e
politicamente — que os países pobres, economicamente4

instáveis e com distribuição interna de riquezas fortemente
desigual. O aumento significativo da desigualdade econômica
e social dentro dos países ou entre eles reduzirá as7

possibilidades de paz. Evitar ou controlar a violência armada
interna depende ainda mais, contudo, dos poderes e da
efetividade do desempenho dos governos nacionais e da sua10

legitimidade perante a maioria dos habitantes dos respectivos
países. Nenhum governo pode, hoje, dar por garantida a
existência de uma população civil desarmada ou o grau de13

ordem pública há tanto tempo vigente em grande parte da
Europa. Nenhum governo está, hoje, em condições de ignorar
ou eliminar minorias internas armadas. No entanto, o mundo16

está cada vez mais dividido em países capazes de administrar
seus territórios e seus cidadãos — mesmo quando afetados,
como estava o Reino Unido, durante décadas, por ações19

armadas efetuadas por um inimigo interno — e um número
crescente de territórios cujo entorno é demarcado por fronteiras
oficialmente reconhecidas, com governos nacionais que22

flutuam entre a debilidade, a corrupção e a não existência.
Essas áreas produzem lutas internas sangrentas e conflitos
internacionais, como o que temos visto na África central. Não25

há, apesar de tudo, perspectivas imediatas de melhoras
duradouras nessas regiões, e a continuação do enfraquecimento
dos governos centrais nos países instáveis assim como o28

prosseguimento da balcanização do mapa do mundo sem
dúvida provocarão um aumento do perigo de conflitos
armados.31

Um prognóstico possível: no século XXI, as guerras
provavelmente não serão tão mortíferas quanto o foram no
século XX. Mas a violência armada, gerando sofrimentos e34

perdas desproporcionais, persistirá, onipresente e endêmica —
ocasionalmente epidêmica —, em grande parte do mundo.
A perspectiva de um século de paz é remota.37

Eric Hobsbawm. Globalização, democracia e terrorismo.
São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 34-5 (com adaptações).

No que se refere à organização das ideias e a aspectos linguísticos
e gramaticais do texto acima, julgue os itens subsequentes.

11 Subentende-se, pelas relações de sentido que se estabelecem
no texto, que a expressão “Essas áreas” (R.24) retoma, por
coesão, “territórios cujo entorno é demarcado por fronteiras
oficialmente reconhecidas, com governos nacionais que
flutuam entre a debilidade, a corrupção e a não existência”
(R.21-23).

12 O sentido do texto seria mantido caso se substituísse a
conjunção “quanto” (R.32) por como.

13 No trecho “Mas a violência armada, gerando sofrimentos e
perdas desproporcionais, persistirá, onipresente e endêmica —
ocasionalmente epidêmica —, em grande parte do mundo”
(R.34-36), estariam mantidos o sentido e a correção gramatical
do texto caso fosse suprimida a vírgula que precede a
expressão “em grande parte do mundo”.

14 Subentende-se da argumentação do texto que, no século XX,
a violência atingiu de forma indiscriminada países
economicamente estáveis e instáveis, mas, no século XXI, ela
será agravada e restrita às regiões balcanizadas de países
economicamente instáveis.

15 Infere-se da leitura do texto que a garantia de paz resulta da
capacidade de os governos se certificarem do desarmamento
da população civil.

16 Os vocábulos “países” e “áreas” são acentuados de acordo com
a mesma regra de acentuação gráfica.

17 No trecho “Nenhum governo pode, hoje, dar por garantida a
existência de uma população civil desarmada ou o grau de
ordem pública” (R.12-14), estaria mantido o sentido do texto
caso o termo “garantida” fosse substituído por garantidos.

A língua escrita, como a falada, compreende diferentes
níveis, de acordo com o uso que dela se faça. Por exemplo, em uma
carta a um amigo, podemos nos valer de determinado padrão de
linguagem que incorpore expressões extremamente pessoais ou
coloquiais; em um parecer jurídico, não se há de estranhar a
presença do vocabulário técnico correspondente. Nos dois casos, há
um padrão de linguagem que atende ao uso que fazemos da língua,
a finalidade com que a empregamos. 

Manual de Redação da Presidência da República. 2.º ed.,

2002, p. 5. Internet: <www.planalto.gov.br> (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens
subsecutivos, referentes à linguagem empregada na correspondência
oficial.

18 Os assuntos que constam da redação oficial devem ser tratados
de forma impessoal, com exceção das propostas de projetos
normativos apresentadas nas exposições de motivos.

19 O emprego da norma culta dispensa a formalidade de
tratamento em documentos emitidos internamente em órgãos
da administração pública.

20 Em ofícios e memorandos, independentemente da urgência dos
assuntos tratados, mantêm-se as exigências de concisão e
clareza da linguagem e de revisão cuidadosa do texto do
expediente.

O Irã está envolvido em polêmicas relacionadas ao uso de energia
nuclear e à possibilidade de uso dessa energia para a construção de
uma bomba atômica. Com relação a essa polêmica e aos
desdobramentos por ela suscitados, julgue os próximos itens.

21 Acompanhando a decisão norte-americana, o Brasil votou a
favor de sanções contra o Irã.

22 Em junho de 2010, o Conselho de Segurança da Organização
das Nações Unidas aprovou novas sanções ao Irã.

23 Brasil e Turquia selaram acordo com o Irã, mediante o qual
este país se comprometeu a enviar urânio em troca de
combustível enriquecido para uso em aplicações de natureza
pacífica.

Julgue os itens seguintes, a respeito da preservação do meio
ambiente no Brasil.

24 Em 2010, ambientalistas conseguiram, por meio de ações civis,
impedir a construção das usinas de Jirau e Santo Antônio.

25 De acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais, 45% da área original da Amazônia já
havia sido desmatada até 2009.

26 O desmatamento na Amazônia representa apenas um décimo
do total da emissão de gases de efeito estufa no Brasil.

Com referência aos dados do Censo 2010 divulgados pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), julgue os itens
subsequentes.

27 No Censo de 2010, a classificação cor/raça fez parte não
apenas dos questionários de amostra, como aconteceu no
Censo 2000, mas também do questionário básico nacional.

28 Os dados divulgados pelo IBGE indicaram crescimento
populacional superior ao que havia sido calculado pelas
projeções anteriores.

29 A partir de 2010, foram investigados os novos arranjos
familiares, como, por exemplo, agregados, conviventes ou
cônjuges do mesmo sexo.
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Em 31 de outubro de 2010, o Brasil elegeu a primeira mulher para
o cargo de presidente da República. A respeito das eleições de
2010, julgue os itens subsequentes.

30 As eleições para a Câmara dos Deputados foram marcadas pela
fragmentação dos votos, e nenhum partido elegeu isoladamente
mais de cem deputados.

31 No segundo turno, o Tribunal Superior Eleitoral registrou o
menor índice de abstenção desde a implementação da urna
eletrônica.

32 A campanha eleitoral foi marcada pela incerteza, pois o
Tribunal Superior Eleitoral não tomou uma decisão a respeito
da Lei da Ficha Limpa.

Nos últimos tempos, desastres da natureza têm feito vítimas em
várias partes do mundo. Com relação a esses desastres, julgue os
itens que se seguem.

33 No ano de 2005, Nova Orleans, nos EUA, foi seriamente
atingida pelo furacão Katrina, que provocou o rompimento de
diques e, em consequência, o alagamento de muitos setores da
cidade.

34 Localizadas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, as
principais usinas atômicas japonesas foram completamente
destruídas, após terem sido atingidas por vários terremotos e
dois tsunamis em março passado.

35 Em 2010, no Chile, a exemplo do que ocorreu no Japão em
março passado, um terremoto de grande intensidade e
abrangência — nove pontos na principal escala de medição
desse tipo de fenômeno — matou dezenas de milhares de
pessoas e destruiu centenas de milhares de casas e prédios em
todo o território do país.

36 No início deste ano, na região serrana do estado do Rio de
Janeiro, a ação humana contribuiu para o aumento da
quantidade de vítimas dos deslizamentos de terra provocados
pela água das chuvas.

Com relação aos conceitos e aplicativos dos ambientes Microsoft
Office e BrOffice, julgue os itens a seguir.

37 O Layout de Impressão, um dos modos de exibição de
arquivos no Microsoft Word, permite que se visualize o
documento aberto para posterior impressão em papel, sem que
seja possível, no entanto, fazer qualquer alteração do processo
de edição e impressão.

38 Em uma planilha em edição no Calc, se houver um número em
uma célula e se, a partir dessa célula, a alça de preenchimento
for levada para as células adjacentes, será automaticamente
criada uma sequência numérica a partir desse número.

39 No Microsoft PowerPoint, um arquivo pode ser editado
tendo-se como base um conjunto de eslaides mestres que
podem ser alternados durante a apresentação, criando-se,
assim, uma variação de formatos, planos de fundo e padrões
que podem ser utilizados para enriquecer a apresentação com
diversos estilos.

40 No MS Word, os temas são recursos que auxiliam na definição
de formatos de textos por meio de estilos criados com
tamanhos de fontes variados, plano de fundo, marcadores de
tópicos que podem ser utilizados para caracterizar um
documento ou um conjunto deles.

41 Para se inserir uma função em uma célula de planilha do
Microsoft Excel, é necessário, primeiramente, selecionar essa
célula e acionar o assistente Inserir Função. Por meio dele, é
possível inserir funções de diversas categorias, como as
funções estatísticas média aritmética, média geométrica e
desvio padrão, entre outras.

Com referência a aplicativos e conceitos relacionados à Internet,

julgue os itens que se seguem.

42 O Microsoft Outlook é uma ferramenta de correio eletrônico

que facilita o gerenciamento de mensagens por meio de opções

avançadas. Porém, sua desvantagem é a necessidade de o

computador estar conectado à Internet ou à intranet da

organização quando for preciso acessar as pastas de mensagens

recebidas.

43 O Mozilla Thunderbird é um programa livre e gratuito de

email que, entre outras funcionalidades, possui um recurso de

anti-spam que identifica as mensagens indesejadas. Essas

mensagens podem ser armazenadas em uma pasta diferente da

caixa de entrada de email do usuário.

44 No Internet Explorer, a opção Adicionar a Favoritos permite

armazenar localmente uma página visitada frequentemente.

Assim, em acessos futuros, essa página adicionada a Favoritos

estará disponível, mesmo que o computador não esteja

conectado à Internet.

Julgue os itens a seguir, acerca do sistema operacional

Windows XP.

45 A criação de novas pastas no Windows Explorer pode ser feita

pelo usuário, de modo a facilitar a forma com que os arquivos

possam ser armazenados.

46 O recurso de atualização do Windows Update permite, entre

outras coisas, baixar automaticamente novas versões do

Windows, efetuar atualização de firewall e antivírus, assim

como registrar os programas em uso mediante pagamento de

taxa de administração para a empresa fabricante desse sistema

operacional no Brasil.

47 Por meio das Opções de energia no Painel de Controle do

Windows XP, o usuário pode ajustar as opções de

gerenciamento de energia à configuração de hardware

exclusiva suportada pelo seu computador.

Julgue os itens subsecutivos, referentes a conceitos de tecnologia da

informação. 

48 Tecnologias como a biometria por meio do reconhecimento de

digitais de dedos das mãos ou o reconhecimento da íris ocular

são exemplos de aplicações que permitem exclusivamente

garantir a integridade de informações.

49 Um filtro de phishing é uma ferramenta que permite

criptografar uma mensagem de email cujo teor, supostamente,

só poderá ser lido pelo destinatário dessa mensagem.

50 O conceito de confidencialidade refere-se a disponibilizar

informações em ambientes digitais apenas a pessoas para as

quais elas foram destinadas, garantindo-se, assim, o sigilo da

comunicação ou a exclusividade de sua divulgação apenas aos

usuários autorizados.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Com base no Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, julgue os
itens seguintes.

51 Embora a corrupção seja tema frequente nas pautas
jornalísticas, combatê-la e denunciá-la constituem ações que
extrapolam o rol dos deveres dos jornalistas.

52 A preservação da integridade das fontes extrapola as
atribuições estabelecidas para o jornalista, que deve preocupar-
se, especialmente, com a obtenção de informações corretas.

53 O direito fundamental do cidadão de informar e ser informado
é o princípio que fundamenta a responsabilidade social do
jornalista e a obrigação social das organizações públicas,
privadas e não governamentais de prestar informações.

54 Opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão constitui
postura ética profissional a ser observada pelo jornalista.

55 A garantia do sigilo do denunciante é prerrogativa do cidadão
que se dirige a comissões de ética para denunciar atos de
obstrução à livre divulgação da informação.

De acordo com o disposto no Código Brasileiro de
Autorregulamentação Publicitária (CBAP), julgue os itens que se
seguem.

56 Embora, no CBAP, não constem disposições específicas a
respeito da chamada propaganda subliminar, é expressa a
condenação a quaisquer tentativas destinadas à produção de
efeitos subliminares em publicidade ou propaganda.

57 De acordo com o CBAP, os testemunhais correspondem a
anúncios em que são utilizados modelos sem personalização,
cujos depoimentos são caracterizados como licenças
publicitárias.

58 O uso de sósias em anúncios publicitários comerciais prescinde
de autorização das pessoas retratadas ou imitadas.

59 Os padrões éticos devem ser respeitados por todos os
profissionais, todas as agências e todos os meios de
comunicação envolvidos no processo publicitário, incluindo-se
os jornalistas.

60 O CBAP, concebido como instrumento disciplinador da
conduta dos profissionais da publicidade, não se destina à
fundamentação de ações em tribunais e à de decisões de
autoridades na aplicação da legislação de publicidade e
propaganda.

61 No anúncio deve-se manter o vernáculo gramaticalmente
correto, razão pela qual não se permitem as liberdades
semânticas na criação publicitária.

Julgue os próximos itens, relativos à regulação do setor de
radiodifusão no Brasil.

62 Compete à Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e
Televisão zelar pelo decoro na veiculação de conteúdos
televisivos, mediante a fiscalização do cumprimento dos
critérios de classificação indicativa por faixa etária.

63 É de competência do Conselho Nacional de Comunicação
Social a intermediação de conflitos de interesse entre o público
e os concessionários de canais de rádio e televisão.

64 A Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados,
embora sem dispor de poderes fiscais e reguladores, exerce,
mediante a campanha Ética na TV, um tipo de controle social
da mídia.

65 Compete à Agência Nacional de Telecomunicações fiscalizar
o cumprimento dos padrões técnicos exigidos legalmente para
a radiodifusão brasileira, com vistas à renovação da concessão
de canais de TV por quinze anos e à de rádio por dez.

Com relação à política nacional de telecomunicações, julgue os
itens a seguir.

66 A política da chamada propriedade cruzada, cuja adoção no
Brasil está prevista no Código Brasileiro de Telecomunicações,
constitui expediente legal para permitir que um mesmo grupo
empresarial seja concessionário de vários canais de rádio e TV
em uma mesma cidade ou região ou em um mesmo estado.

67 Somente com a regulamentação dos serviços de radiodifusão
no Brasil tornou-se obrigatória a veiculação de conteúdos
jornalísticos na programação televisiva.

68 No Brasil, a concessão de TV a Cabo é exclusiva de pessoa
jurídica de direito privado, com pelo menos 51 por cento do
capital social, com direito a voto, pertencente a brasileiros
natos ou naturalizados há mais de dez anos ou a sociedade
sediada no País, cujo controle pertença a brasileiros natos ou
naturalizados há mais de dez anos.

Julgue os itens subsequentes, relativos à história, aos conceitos e à
estruturação da comunicação de massa.

69 O radiojornal A Voz do Brasil, fonte de informação de grande
parcela da população brasileira, foi criado no período do
Estado Novo com a finalidade de popularizar a ditadura de
Getúlio Vargas.

70 A criação do primeiro manual de estilo jornalístico no Brasil,
em 1950, foi iniciativa do jornalista Pompeu de Sousa, que
também introduziu no jornalismo brasileiro a técnica do lide.

71 Um dos principais motivos para o surgimento da estruturação
da notícia segundo o modelo da pirâmide invertida foi a
precariedade das linhas telegráficas, que "caíam"
seguidamente.

Considerando os preceitos da redação jornalística, julgue os itens
que se seguem.

72 O texto redigido para ser publicado em um sítio eletrônico de
notícias pode ser lido, sem prejuízo da sua compreensão, por
um apresentador em um telejornal, visto que o sítio e o
telejornal têm em comum o mesmo suporte, a tela,
prevalecendo, nesse caso, o princípio de que o meio é a
mensagem.

73 O fato de um telejornal ter como público-alvo a grande massa
de pessoas não implica que, na comunicação com esse público,
deva ser empregada linguagem próxima da utilizada pelas
pessoas no dia a dia.

74 Ao se redigir um texto para um telejornal, deve-se considerar
que a sua leitura requer respiração confortável, razão por que
se deve evitar construí-lo com frases longas.

Tendo em vista que, nos meios impressos, edição e editoração são
atividades que se complementam, julgue os itens seguintes.

75 Esquematiza-se a orientação da visão durante a leitura de uma
página de jornal traçando-se uma seta entre a zona ótica
primária (a borda superior direita) e a zona terminal (a borda
inferior esquerda).

76 A distinção entre matérias frias (soft news) e matérias quentes
(hard news) é útil na administração dos fluxos redacional e
industrial, orientando, por exemplo, a ordem de fechamento e
impressão dos cadernos de um jornal.
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A produção radiofônica de um boletim de notícias, embora possa
variar conforme a política editorial da emissora que o veicula, em
geral, segue procedimentos técnicos bem estabelecidos. A esse
respeito, julgue os próximos itens.

77 Em boletins radiofônicos de notícias, as matérias devem ter a
mesma duração, incluindo-se na contagem do tempo os
comentários e as entrevistas referentes a elas.

78 As notícias devem ser ordenadas e hierarquizadas conforme o
seu grau de importância, iniciando-se a transmissão com a de
maior impacto e se encerrando o boletim com matéria
considerada leve.

Julgue os itens subsecutivos, referentes a enquadramentos em
reportagens para a televisão.

79 A indicação de plano americano significa que o repórter deve
ser enquadrado com um corte na altura dos joelhos.

80 A indicação de primeiro plano significa que o repórter deve ser
enquadrado com um corte na altura dos ombros.

81 A indicação de plano geral significa que o repórter deve ser
enquadrado de corpo inteiro.

Com relação à produção, realização, redação e edição de
reportagens para a televisão, julgue os itens a seguir.

82 A presença do repórter no vídeo é um recurso que tanto serve
para valorizar a informação mais importante da reportagem
quanto para destacar uma informação relevante não
acompanhada da imagem correspondente.

83 Ao telespectador concede-se o direito de receber todo o
conteúdo esmiuçado, não devendo o jornalista pressupor que
ele tenha conhecimento de geografia, história ou de
matemática, obrigando-o realizar cálculos, por exemplo.

84 Nas reportagens televisivas, a linguagem técnica deve ter
primazia sobre a coloquial; assim, em vez de droga deve ser
dito entorpecente; em vez de morte, óbito; e em vez de preso,
detento.

85 O off, ou narração do fato coberta por imagens; a passagem, ou
narração do fato por repórter enquadrado pela câmara; e a
sonora, ou depoimento de entrevistado enquadrado pela
câmara, constituem os três elementos básicos de estruturação
de uma reportagem para a televisão.

Julgue os itens subsequentes, relativos à história e aos conceitos das
principais teorias de comunicação.

86 A tradição dos estudos culturais, na linha de pesquisa
associada a Stuart Hall, ensina que a decodificação de uma
mensagem é hegemônica no contexto da ideologia.

87 A disfunção narcotizante, noção cunhada por Lazarsfeld e
Merton, diz que as pessoas não se tornam mais dispostas à
participação política pela exposição às mensagens midiáticas.

88 A teoria hipodérmica considera que, no processo de
comunicação, o emissor é ativo e o receptor, passivo.

89 A teoria matemática da comunicação explica como a
redundância da mensagem possibilita que o destinatário
recupere uma informação codificada pelo emissor, que foi
deteriorada pelo ruído ao passar pelo canal.

90 Áreas de pesquisa em comunicação ganham organização
inicial com a questão programática de Harold Lasswell: “quem
diz o quê a quem, por que canal e com quais efeitos?”

91 A abordagem funcionalista da comunicação social considera
que a sociedade é movida por contradições e tende a rupturas
na direção da utopia.

Com relação ao jornalismo institucional, julgue os itens seguintes.

92 Dentro de um planejamento de mídia, não se deve elaborar
uma lista com as perguntas mais frequentemente formuladas
pelos jornalistas porque os questionamentos feitos pela mídia
são imprevisíveis.

93 O fato de o jornalista dos meios de comunicação ser, em tese,
mais um generalista que um especialista pode ser usado em
favor da instituição que quer transmitir uma mensagem de
interesse público, na medida em que o jornalista tenderá a
reproduzir os conteúdos de press releases, desde que
informativos.

94 O jornalismo institucional ocupa-se do público-alvo ou cliente,
do público interno — funcionários, fornecedores e parceiros —
e da comunidade em que a instituição está inserida.

95 Chama-se kit de imprensa ao material fornecido aos jornalistas
em uma entrevista coletiva ou outro encontro (como café da
manhã, almoço ou jantar) com a mídia. Esse pacote é composto
de releases, contatos de fontes e material de consulta —
relatórios, gráficos, fotos etc. — para facilitar a produção de
reportagens.

96 É função do assessor de imprensa conseguir, dos jornalistas,
que tenha acesso ao material que será publicado, para verificar
se não há erros ou enquadramentos desfavoráveis à instituição
objeto da reportagem.

97 O material publicado nos meios de comunicação deve ser
acompanhado e clipado para avaliação posterior com a direção
da instituição, que, em conjunto com o assessor de
comunicação e sob sua orientação, dá retorno aos jornalistas,
sugerindo correções ou esclarecimentos, quando for o caso. 

98 O jornalismo institucional, entendido como um exercício de
relações públicas, surgiu com Ivy Lee, nos Estados Unidos da
América, no início do século XIX. Na ocasião, Lee coordenou
os trabalhos de divulgação precisa dos detalhes de um acidente
ferroviário para a imprensa da época.

99 É função do jornalismo institucional atender às demandas dos
meios de comunicação, mas não é sua função avaliar as
deficiências desses meios. 

100 É papel essencial do assessor de imprensa ser o porta-voz
oficial da instituição a que serve.

Com referência ao papel dos meios de comunicação na construção
da realidade social e às teorias da produção da notícia e seus efeitos,
julgue os itens subsecutivos.

101 O efeito de uma notícia sobre o público é algo que depende do
tratamento dado ao assunto pelos meios de comunicação, sem
a interveniência de fatores como pertencimento a redes sociais,
formação educacional, religiosa, gênero e etnia.

102 As teorias construcionistas desenvolvem-se como continuidade
e aperfeiçoamento da chamada teoria do espelho.

103 A noção de que o jornalismo constrói representações do mundo
a partir de práticas convencionais fere o senso comum porque
o sentido de construção é tomado como sinônimo de invenção.

104 A teoria do two-step flow (fluxo binário da comunicação) diz
que os acontecimentos vão primeiro para as redações dos
jornais e, em seguida, para o público.

105 A notícia é um formato de narrativa dentro do qual qualquer
assunto pode ser tratado de modo inteligível.

106 A hipótese do agendamento diz que a mídia, ao escolher um
assunto e tratá-lo com determinada ênfase, determina o que se
fala sobre ele.



CESPE/UnB – TJ/ES

 – 6 –

No que concerne a projetos gráficos; linguagem visual e aspectos
estéticos; conceitos, aplicações e limitações de mídias eletrônicas,
julgue os próximos itens.

107 O ofsete é um processo de impressão derivado da litografia,
mas que utiliza chapa de metal flexível gravada por processo
fotoquímico.

108 A figura do gatekeeper no jornalismo tradicional não chega a
ser ameaçada pelo jornalismo online (webjornalismo) porque
um jornalista assume o papel principal na escolha do material
que será publicado ou deixado de fora.

109 Governos e corporações têm hoje de zelar com maior cuidado
pela percepção pública de suas ações, uma vez que as redes
sociais podem precipitar a derrocada de ambos.

110 Um jornal, revista ou livro compõe-se de um projeto gráfico e
de um projeto editorial que se refletem mutuamente, criando
uma identidade visual e de conteúdo.

No que concerne à Constituição do Estado do Espírito Santo, julgue
os itens de 111 a 115.

111 A vedação ao nepotismo não se encontra prevista
expressamente no texto constitucional do estado do Espírito
Santo, ainda que incidente por determinação de súmula
vinculante do Supremo Federal.

112 É permitida a acumulação remunerada de dois cargos públicos
privativos de médico, desde que comprovada a compatibilidade
de horários, limitados os subsídios ao teto constitucional.

113 Se o servidor público estadual investir-se no mandato de
deputado estadual, perceberá, havendo compatibilidade de
horários, as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem
prejuízo da remuneração do cargo eletivo; inexistindo
compatibilidade, o servidor poderá optar pelos vencimentos de
seu cargo.

114 Compete ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
(TJ/ES) processar e julgar, originariamente, nos crimes
comuns, o vice-governador do estado, os deputados estaduais
e os prefeitos municipais.

115 A Lei de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo
(LOJ/ES), de iniciativa do Superior Tribunal de Justiça, deverá
ser encaminhada para aprovação na Assembleia Legislativa, e,
depois, ser submetida à sanção do governador do estado.

Julgue os itens subsequentes, relativos à LOJ/ES.

116 O cargo comissionado de secretário de gestão do foro deve ser
preenchido, exclusivamente, por bacharel em direito.

117 Cada comarca, que compreende um município, ou mais de um,
desde que contíguos, deve receber a denominação da
respectiva sede, podendo ser dividida em varas.

Com relação ao plano de carreiras e de vencimentos dos servidores
efetivos do Poder Judiciário do estado do Espírito Santo, julgue os
itens que se seguem.

118 O servidor que não concordar com o resultado do processo de
promoção poderá interpor recurso, com justificativa e provas
das alegações, no prazo máximo de trinta dias, a contar da data
de publicação do referido resultado.

119 Entre os critérios exigidos para a promoção do servidor público
inclui-se o do limite de três faltas injustificadas no decorrer dos
24 últimos meses que antecedam o processo de promoção.

Em relação à lei que dispõe sobre a reestruturação e modernização
da estrutura organizacional e administrativa do TJ/ES, julgue o
próximo item.

120 Cabe a desembargador designado pelo Tribunal Pleno a
supervisão da coordenadoria das varas de infância e juventude.




