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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
1. É um procedimento pela busca da informação que o comunicador procure três fontes diferentes 
de informação para: 
(a) Possibilitar diferentes abordagens. 
(b) Oferecer opiniões diferentes sobre um mesmo fato. 
(c) Demonstrar o quanto as visões são divergentes. 
(d) Extrair relatos comuns a todas as fontes. 
 
2. Quanto às funções específicas do locutor anunciador, é correto afirmar: 
(a) Apresenta e anuncia programas de rádio ou televisão, realizando entrevistas e promovendo 
jogos, brincadeiras, competições e perguntas peculiares ao estúdio ou auditórios de rádio e 
televisão. 
(b) Faz leituras de textos comerciais ou não, nos intervalos da programação, informações diversas e 
necessárias à conversão da programação. 
(c) Comenta os eventos esportivos em rádio ou televisão, transmitindo as informações comerciais 
que lhe forem atribuídas. Participa de debates e mesas-redondas. 
(d) Narra e eventualmente comenta os eventos esportivos em rádio ou televisão, transmitindo as 
informações comerciais que lhe forem atribuídas. Participa de debates e mesas-redondas. 
 
3. Durante a sua atuação em uma Rádio, o locutor noticiarista de rádio especificamente: 
(a) Narra e eventualmente comenta os eventos esportivos em rádio ou televisão, transmitindo as 
informações comerciais que lhe forem atribuídas. Participa de debates e mesas-redondas. 
(b) Apresenta e anuncia programas de rádio ou televisão, realizando entrevistas e promovendo 
jogos, brincadeiras, competições e perguntas pecualiares ao estúdio ou auditórios de rádio e 
televisão. 
(c) Lê programas noticiosos de rádio, e os textos são previamente preparados pelo setor de redação. 
(d) Comenta os eventos esportivos em rádio ou televisão, transmitindo as informações comerciais 
que lhe forem atribuídas. Participa de debates e mesas-redondas. 
 
4. Qual o "tipo" de locutor que expõe e narra fatos, realizando entrevistas pertinentes aos fatos 
narrados? 
(a) Anunciador. 
(b) Apresentador animador. 
(c) Comentarista esportivo. 
(d) Entrevistador. 
 
5. Qual locutor comenta os eventos esportivos em rádio ou televisão, transmitindo as informações 
comerciais que lhe forem atribuídas e, ainda, participa de debates e mesas-redondas: 
(a) Esportivo. 
(b) Entrevistador. 
(c) Comentarista esportivo. 
(d) Locutor animador. 
 
6. Sobre a leitura de textos realizada por locutores e apresentadores, é correto afirmar: 
(a) Locutores e apresentadores não devem se preocupar com a pronúncia correta de palavras da 
língua inglesa, exclusivamente. 
(b) Deve ser evitada a pronúncia de vogais quando elas não existirem entre duas consoantes, como 
nas palavras opção e advogado. 
(c) A pronúncia de vogais quando elas não existirem entra duas consoantes, como nas palavras 
opção e advogado, deve ser feita obrigatoriamente. 
(d) Ao ler uma notícia, locutores e apresentadores devem, obrigatoriamente, segundo o Código de 
Ética do Jornalismo, deixar de ler nomes de cidades, pessoas ou objetos dos quais não saibam a 
pronúncia correta. 



4 

 
7. No trabalho de locução e apresentação, em relação à leitura de verbos, é correto afirmar? 
(a) Locutores e apresentadores não devem ler verbos que estejam conjugados na terceira pessoa do 
plural. 
(b) Locutores e apresentadores não devem ler verbos que estejam conjugados na terceira  pessoa do 
singular. 
(c) Deve ser omitida a pronúncia da letra "r" no final de verbos como levar, pegar e amar. 
(d) Não deve ser omitida a pronúncia das letras "s" e "r" no final dos verbos, como levar, trazer e 
fizemos. 
 
8. O profissional de rádio e de televisão deve ser competente e prezar pela informação que passa ao 
seu espectador. Sobre esse assunto, assinale a alternativa INCORRETA: 
(a) A informação passada deve ser apurada, com o profissional da comunicação procurando ouvir 
sempre os vários lados envolvidos na notícia. 
(b) Em uma entrevista, o profissional da comunicação deve evitar constranger o entrevistado não 
insistindo, por exemplo, em repetir diversas vezes a mesma pergunta. 
(c) Ao receber um release o comunicador de rádio pode anunciá-lo em seu programa, pois, por ter 
sido produzido por outro comunicador, significa que a informação já foi apurada. 
(d) Chegando ao local em que a reportagem foi marcada, o comunicador pode mudar ou alterar a 
pauta de reportagem, caso uma notícia mais urgente ou importante apareça. 
 
9. Sobre a programação de uma estação de rádio, é correto afirmar: 
(a) Os textos a serem apresentados pelos comunicadores ao longo de toda a programação devem 
considerar que o ouvinte não pode retroceder na notícia, tendo que ser, portanto, um texto objetivo. 
(b) A Manchete deve ser dita antes da chamada para que o público fique atento ao que será 
veiculado pela programação. 
(c) Os boletins informativos são edições mais longas de uma programação, enquanto que uma 
edição extra tem que ser curta e com uma dinâmica mais rápida. 
(d) Nos programas voltados à política não se usam comentaristas, ao contrário do que ocorre nas 
programações esportivas. 
 
10. Sobre entrevista em estúdio ou em externa, assinale a alternativa INCORRETA: 
(a) Em estúdio, o entrevistador pode conversar antes com o entrevistado sobre o tema das 
perguntas. 
(b) Não é recomendável que o entrevistador, no estúdio, deixe um político, por exemplo, ler antes 
as perguntas que serão feitas. 
(c) No estúdio, o entrevistador pode permitir ao entrevistado que este “peça” uma pergunta de seu 
interesse. 
(d) Em uma enquete, a pergunta deve ser sucinta e objetiva para que a resposta seja curta. 
 
11. Existem vários tipos de entrevista e para todas elas o comunicador deve estar preparado. Acerca 
do assunto, assinale a alternativa correta: 
(a) Em uma coletiva não é comum que os jornalistas e repórteres presentes recebam um resumo 
prévio do assunto. 
(b) Após a edição da entrevista, o conteúdo do que falou o entrevistado não pode ser alterado. 
(c) Ao perceber que um determinado assunto é embaraçoso para um entrevistado, o entrevistador 
deve imediatamente mudar de tema. 
(d) Não é conveniente para um assessor de imprensa participar de uma entrevista coletiva. 
 
 
 
 
 
 



5 

12. Analise as alternativas e, em seguida, assinale a correta: 
(a) É importante que antes de começar a apresentar algum programa ou fazer uma reportagem, o 
comunicador pratique técnicas de relaxamento muscular no rosto. 
(b) As técnicas de apresentação de um programa são idênticas às técnicas de entrevistas. 
(c) Para se fazer exercícios de relaxamento muscular no rosto, a agência deve dispor aos 
funcionários a tecnologia adequada, já que tais exercícios só podem ser realizados com 
equipamentos sofisticados. 
(d) Podemos dizer que a voz é a principal ferramenta de um comunicador que apresenta programas 
no rádio ou na TV, assim, são necessários cuidados. Um copo de água gelada antes da apresentação 
preserva a voz por mais tempo.  
 
13. A independência editorial é a autonomia dos veículos para: 
(a) Aceitar ou recusar anunciantes por ideologia. 
(b) Apurar e noticiar assuntos de interesse do público. 
(c) Definir o que deve ou não interessar ao público. 
(d) Evitar ser um porta-voz dos anunciantes. 
 
14. Qual o Locutor narra e eventualmente comenta os eventos esportivos em rádio ou televisão, 
transmitindo as informações comerciais que lhe forem atribuídas? 
(a) Apresentador animador. 
(b) Anunciador. 
(c) Esportivo. 
(d) Entrevistador. 
 
15. Qual o Locutor lê programas noticiosos de rádio, e os textos são previamente preparados pelo 
setor de redação? 
(a) Esportivo. 
(b) Apresentador animador. 
(c) Entrevistador. 
(d) Noticiarista. 
 
16. Qual é a duração normal do trabalho do Radialista, diária, nos setores de autoria e de locução, 
de acordo com a Lei Nº 6.615, de 16 de dezembro de 1978? 
(a) Quatro horas. 
(b) Cinco horas. 
(c) Nove horas. 
(d) Dez horas. 
 
17. A Lei nº 6.615, de 16 de dezembro de 1978, aborda a legislação básica do: 
(a) Radialista. 
(b) Jornalista. 
(c) Diretor de Produção. 
(d) Músico. 
 
18. O desempenho no Setor de Locução corresponde a sete funções: 1) Locutor Apresentador 
Animador; 2) Locutor Comentarista Esportivo; 3) Locutor Esportivo; 4) Locutor Noticiarista de 
Rádio; 5) Locutor Noticiarista de Tv;  
(a) Locutor Anunciador e Locutor de Cabine. 
(b) Locutor Anunciador e Locutor Entrevistador. 
(c) Locutor Entrevistador e Locutor Externo. 
(d) Locutor Entrevistador e Locutor Reserva. 
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19. Qual o significado da sigla ABERT? 
(a) Associação Beneficente de Rádio e Televisão. 
(b) Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. 
(c) Associação Brasileira Estatal de Rádio e Televisão. 
(d) Associação Brasileira de Empresas de Rádio e Televisão. 
 
20. Quando uma emissora de Rádio divulga uma campanha de vacinação, ela está prestando um 
serviço de: 
(a) utilidade pública. 
(b) relevância. 
(c) emergência. 
(d) caráter social. 
 
 
LEGISLAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 
21. Pode-se afirmar que são atribuições do locutor de rádio, exceto: 
(a) a apresentação de programas radiofônicos; 
(b) providenciar, organizar, guardar e recuperar discos,  fitas e materiais utilizados; 
(c) realizar reportagens; 
(d) fazer gravação de publicidade. 
 
22. Em relação às atribuições do locutor de rádio, é correto afirmar que: 
(a) deve participar da  transmissão de eventos; 
(b) tem carga horária semanal de 25 horas; 
(c) não concorre à escala de serviço nos finais de semana e feriados; 
(d) não precisa redigir textos. 
 
23. De acordo com a Constituição Federal, não está entre os direitos dos trabalhadores urbanos e 
rurais: 
(a) seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário; 
(b) assistência judiciária gratuita a todos os trabalhadores; 
(c) piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho; 
(d) proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. 
 
24. Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de São Pedro do Sul, é correto 
afirmar que: 
(a) todos os cargos serão providos por concurso público; 
(b) adquirem estabilidade todos os servidores públicos após dois anos de efetivo exercício; 
(c) a remoção do servidor poderá ocorrer a pedido, atendida a conveniência do serviço; 
(d) o valor da função gratificada não será cumulado com o vencimento do cargo de provimento 
efetivo. 
 
25. Quanto à Lei Orgânica Municipal, é incorreto afirmar que: 
(a) não cabe ao Município desenvolver ações para desestimular o consumo de cigarros ou similares; 
(b) o Município poderá instituir regime previdenciário próprio ou vincular-se a regime 
previdenciário  federal ou estadual; 
(c) o Município poderá consorciar-se com outros municípios, mediante autorização legislativa, para 
a realização de obras de prestação de serviços públicos de interesse comum; 
(d) ao Município caberá planejar e executar a política de saneamento básico em articulação com o 
Estado e a União.  
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26. Nos termos da Constituição Federal, pode-se afirmar que não compete aos Municípios: 
(a) criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual; 
(b) legislar sobre trânsito e transporte; 
(c) legislar sobre assuntos de interesse local; 
(d) instituir e arrecadar tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas.  
 
27. Não está entre os direitos individuais e coletivos estabelecidos pela Constituição Federal: 
(a) ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; 
(b) é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 
(c) é garantida a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo; 
(d) é garantido o direito de propriedade. 
 
28. Em relação ao estabelecido na Constituição Estadual, é incorreto afirmar que: 
(a) é assegurado aos servidores da administração direta e indireta o atendimento gratuito de seus 
filhos e dependentes de zero a seis anos  em creches e pré-escolas, na forma da lei; 
(b) o servidor público processado, civil ou criminalmente, em razão de ato praticado no exercício 
regular de suas funções terá direito à assistência judiciária pelo Estado; 
(c) nenhum servidor poderá ser diretor ou integrar conselho de empresas fornecedoras ou 
prestadoras de serviços ou que realizem qualquer modalidade de contrato com o Estado, sob pena 
de demissão do serviço público; 
(d) ao servidor público, quando adotante, são defesos os direitos que assistem ao pai e à mãe 
naturais. 
 
29. Não compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
(a) propriedade predial  e territorial urbana; 
(b) propriedade predial  e territorial rural; 
(c) transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis; 
(d) serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei 
complementar. 
 
30. Quanto ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de São Pedro do Sul, é 
correto afirmar que: 
(a) é vedado conceder licença para tratar de assuntos particulares, sem remuneração, durante o 
período de estágio probatório; 
(b) pode-se conceder licença para tratar de assuntos particulares, por até dois anos, desde que o 
servidor esteja há, pelo menos, seis meses, no exercício de seu cargo;  
(c) uma vez solicitada por prazo determinado, a licença não poderá ser interrompida; 
(d) uma vez solicitada a licença, o servidor automaticamente fica afastado do exercício de suas 
funções. 
 
31. O servidor público municipal poderá afastar-se do serviço, sem qualquer prejuízo, nos casos 
seguintes, com exceção de: 
(a) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos ou enteados e irmãos, 
pelo prazo de cinco (5) dias consecutivos; 
(b) falecimento de avós, sogro ou sogra, por dois dias consecutivos; 
(c) casamento, por cinco dias consecutivos; 
(d) divórcio, por dois dias consecutivos. 
 
32. Nos termos da Constituição Federal, não está entre os objetivos da assistência social: 
(a) o amparo às crianças e adolescentes carentes; 
(b) a garantia de emprego aos ex-presidiários; 
(c) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 
(d) a habilitação e  reabilitação das pessoas portadoras de deficiências e a promoção de sua 
integração à vida comunitária. 
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33. São princípios a serem atendidos na produção e programação das emissoras de rádio e televisão, 
com exceção de: 
(a) nacionalização da produção cultural, artística e jornalística; 
(b) preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas; 
(c) promoção da cultura nacional e regional; 
(d) respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.  
 
34. Quanto ao Regime Jurídico dos Servidores do Município de São Pedro do Sul, é correto afirmar 
que: 
(a) não é considerado como de efetivo exercício do serviço a licença prêmio; 
(b) o afastamento para tratamento de saúde é descontado do tempo de efetivo exercício do serviço; 
(c) a apuração do tempo de serviço  será feita em dias; 
(d) não é concedida licença à mãe que adotou filho. 
 
35. Não está entre os casos de demissão do servidor: 
(a) abandono de cargo; 
(b) improbidade administrativa; 
(c) manifestação política contrária ao partido do Prefeito em exercício; 
(d) aplicação irregular de dinheiro público.  
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Responda as questões de 36 a 45 de acordo com o texto abaixo:  
 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

O primeiro dever passado pelo novo professor de português foi uma 
descrição tendo o mar como tema. A classe inspirou-se, toda ela, nos encapelados 
mares de Camões, aqueles nunca dantes navegados; o episódio do Adamastor foi 
reescrito pela meninada.  

Prisioneiro no internato, eu vivia na saudade das praias do Pontal onde 
conhecera a liberdade e o sonho. O mar de Ilhéus foi o tema de minha descrição.  

Padre Cabral levara os deveres para corrigir em sua cela. Na aula seguinte, 
entre risonho e solene, anunciou a existência de uma vocação autêntica de escritor 
naquela sala de aula. Pediu que escutassem com atenção o dever que ia ler. Tinha 
certeza, afirmou, que o autor daquela página seria no futuro um escritor 
conhecido. Não regateou elogios. Eu acabara de completar onze anos.  

Passei a ser uma personalidade, segundo os cânones do colégio, ao lado 
dos futebolistas, dos campeões de matemática e de religião, dos que obtinham 
medalhas. Fui admitido numa espécie de Círculo Literário onde brilhavam alunos 
mais velhos. Nem assim deixei de me sentir prisioneiro, sensação permanente 
durante os dois anos em que estudei no colégio dos jesuítas.  

Houve, porém, sensível mudança na limitada vida do aluno interno: o 
padre Cabral tomou-me sob sua proteção e colocou em minhas mãos livros de sua 
estante. Primeiro "As Viagens de Gulliver", depois clássicos portugueses, 
traduções de ficcionistas ingleses e franceses. Data dessa época minha paixão por 
Charles Dickens. Demoraria ainda a conhecer Mark Twain, o norte-americano não 
figurava entre os prediletos do padre Cabral.  

Recordo com carinho a figura do jesuíta português erudito e amável. 
Menos por me haver anunciado escritor, sobretudo por me haver dado o amor aos 
livros, por me haver revelado o mundo da criação literária. Ajudou-me a suportar 
aqueles dois anos de internato, a fazer mais leve a minha prisão, minha primeira 
prisão. 

 Jorge Amado  
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36. Padre Cabral, numa determinada passagem do texto, ordena que os alunos: 
(a) façam uma descrição sobre o mar; 
(b) descrevam os mares encapelados de Camões; 
(c) reescrevam o episódio do Gigante Adamastor; 
(d) façam uma descrição dos mares nunca dantes navegados; 
 
37. Segundo o texto, para executar o dever imposto por Padre Cabral, a classe toda usou de um 
certo: 
(a) conhecimento extraído de “As viagens de Gulliver”; 
(b) assunto extraído de traduções de ficcionistas ingleses e franceses; 
(c) amor por Charles Dickens; 
(d) saber já feito, já explorado por célebre autor. 
 
38. Apenas o narrador foi diferente, porque: 
(a) lia Camões; 
(b) se baseou na própria vivência; 
(c) conhecia os ficcionistas ingleses e franceses; 
(d) tinha conhecimento das obras de Mark Twain; 
 
39. O narrador confessa que no internato lhe faltava: 
(a) a leitura de Os Lusíadas; 
(b) o episódio do Adamastor; 
(c) liberdade e sonho; 
(d) vocação autêntica de escritor; 
 
40. Todos os alunos apresentaram seus trabalhos, mas só foi um elogiado, porque revelava: 
(a) liberdade; 
(b) sonho; 
(c) imparcialidade; 
(d) originalidade; 
 
41. Por ter executado um trabalho de qualidade literária superior, o narrador adquiriu um direito que 
lhe agradou muito: 
(a) ler livros da estante de Padre Cabral; 
(b) rever as praias do Pontal; 
(c) ler sonetos camonianos; 
(d) conhecer mares nunca dantes navegados; 
 
42. Contudo, a felicidade alcançada pelo narrador não era plena. Havia uma pedra em seu caminho: 
(a) os colegas do internato; 
(b) a cela do Padre Cabral; 
(c) a prisão do internato; 
(d) o mar de Ilhéus; 
 
43. Conclui-se, da leitura do texto, que: 
(a) o professor valorizou o trabalho dos alunos pelo esforço com que o realizaram; 
(b) o professor mostrou-se satisfeito porque um aluno escreveu sobre o mar de Ilhéus; 
(c) o professor ficou satisfeito ao ver que um de seus alunos demonstrava gosto pela leitura dos 
clássicos portugueses; 
(d) a competência de saber escrever conferia, no colégio, tanto destaque quanto a competência de 
ser bom atleta ou bom em matemática; 
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44. O primeiro dever... foi uma descrição... Contudo nesse texto predomina a: 
(a) narração; 
(b) dissertação; 
(c) descrição; 
(d) linguagem poética; 
 
45. Por isso a maioria dos verbos do texto encontra-se no: 
(a) presente do indicativo; 
(b) pretérito imperfeito do indicativo; 
(c) pretérito perfeito do indicativo; 
(d) pretérito mais que perfeito do indicativo; 
 
Leia a primeira estrofe do soneto de Olavo Bilac e responda as questões de 46 a 48 

 
Cheguei, Chegaste, Vinhas fatigada 
E triste, e triste e fatigado eu vinha. 
Tinhas a alma de sonhos povoada. 
E a alma de sonhos povoada eu tinha. 
   [Olavo Bilac] 
 

46. À ordem alterada, que o autor elabora no texto, em busca da eufonia e ritmo, dá-se o nome de: 
(a) antítese; 
(b) metáfora; 
(c) hipérbato; 
(d) pleonasmo; 
 
47. E a alma de sonhos povoada eu tinha. Na ordem direta fica: 
(a) E a alma povoada de sonhos eu tinha. 
(b) E povoada de sonhos a alma eu tinha. 
(c) E eu tinha povoada de sonhos a alma. 
(d) E eu tinha a alma povoada de sonhos. 
 
48. Predominam na primeira estrofe as orações: 
(a) subordinadas substantivas; 
(b) subordinadas adverbiais; 
(c) coordenadas; 
(d) subordinadas adjetivas; 
 
Leia a segunda estrofe do soneto de Olavo Bilac para responder às questões de 49 e 50: 
 

E paramos de súbito na estrada 
Da vida: longos anos, presa à minha 
A tua mão, a vista deslumbrada 
Tive da luz que teu olhar continha 
   [Olavo Bilac] 
 

49. Tive da luz que teu olhar continha. Com luz no plural teríamos que escrever assim: 
(a) Tive das luzes que teu olhar continha. 
(b) Tive das luzes que teus olhares continha. 
(c) Tive das luzes que teu olhar continham. 
(d) Tive das luzes que teus olhares continham. 
 
50. Tive da luz que teu olhar continha. A oração destacada, em relação ao substantivo luz, guarda 
um valor de: 
(a) substantivo; 
(b) adjetivo; 
(c) pronome; 
(d) advérbio; 




