
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE DIVERSAS
FUNÇÕES DOS CARGOS DE AGENTE UNIVERSITÁRIO

16/06/2013

INSTRUÇÕES

1. Confira abaixo: seu nome, número de inscrição e a função correspondente à sua inscrição. Assine no local
indicado.

2. Verifique se os dados impressos no Cartão-Resposta correspondem aos seus. Em caso de irregularidade,
comunique-a imediatamente ao Fiscal.

3. Não serão permitidos: empréstimos de materiais; consultas e comunicação entre os candidatos; uso de livros,
apontamentos, relógios, aparelhos eletrônicos e, em especial, aparelhos celulares, os quais deverão ser desliga-
dos e colocados no saco plástico fornecido pelo Fiscal.

4. Aguarde o Fiscal autorizar a abertura do Caderno de Prova. Após a autorização, confira a paginação antes de
iniciar a Prova.

5. Este Caderno de Prova contém 40 (quarenta) questões objetivas, cada qual com apenas 1 (uma) alternativa
correta. No Cartão-Resposta, preencha, com tinta preta, o retângulo correspondente à alternativa que julgar
correta para cada questão.

6. No Cartão-Resposta, anulam a questão: marcar mais de 1 (uma) alternativa em uma mesma questão; rasu-
rar; preencher além dos limites do retângulo destinado a cada marcação. Não haverá substituição do Cartão-
-Resposta por erro de preenchimento.

7. Não são permitidas perguntas ao Fiscal sobre as questões da prova.

8. A duração desta prova será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta.

9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal.

10. Aguarde autorização para devolver, em separado, o Caderno de Prova e o Cartão-Resposta, devidamente
assinados.

Transcreva abaixo as suas respostas, dobre na linha pontilhada e destaque cuidadosamente esta parte.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RESPOSTAS
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 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O gabarito oficial provisório estará disponível no endereço eletrônico
www.cops.uel.br a partir das 17 horas do dia 17 de junho de 2013.






CONHECIMENTOS GERAIS

1 Leia o texto a seguir.

O número de mestres e doutores formados pelas universidades brasileiras aumentou muito em 15 anos.
Em números absolutos, as particulares formaram 8.696 mestres, em 2009, enquanto as estaduais for-
maram 9.712 e as federais 20.142.
(Adaptado de: <http://gazetaonline.globo.com/_conteudo/2013/04/noticias/cidades/1432421-brasil-quadruplica-numero-de-mestres-

e-doutores.html>. Acesso em: 6 jun. 2013.)

Sobre o contingente de mestres e doutores formados no Brasil e atuando no Ensino Superior, considere
as afirmativas a seguir.

I. Há uma proporcionalidade entre o número de mestres e doutores que se declaram negros ou pardos
e a média da população brasileira classificada neste critério de cor.

II. O percentual de doutores nas instituições públicas, no período de 2001 a 2010, atingiu o dobro do
montante averiguado das entidades particulares.

III. O percentual de doutores contratados por Instituições de Ensino Superior privadas, após 2001, está
percentualmente em descompasso em relação ao número de doutores formados no Brasil no mesmo
período.

IV. O Ministério da Educação estabelece parâmetros distintos de titulação para Universidades, Centros
Universitários e Faculdades.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

2 Leia a charge a seguir.

(Disponível em: <http://walkesvargas.blogspot.com.br/>. Acesso em: 17 abr. 2013.)

Nesse momento, no Brasil, há um intenso debate acerca da redução da maioridade penal. Muitos são os
argumentos a favor, da mesma forma é considerável o número de argumentos contrários.
Com base na charge e nos conhecimentos sobre a redução da maioridade penal, assinale a alternativa
correta.

a) “Com a nossa capacidade de fazer maluquices em nome de boas intenções, criamos uma legislação de meno-
res que é um tremendo estímulo à perversão e ao crime.” Essa é uma frase comumente utilizada por contrários
à redução da maioridade penal.

b) “É necessário que o Estado se concientize, para que sejam oferecidas melhores condições na garantia de
direitos da criança e do adolescente.” Essa é uma frase comumente associada aos favoráveis à redução da
maioridade penal.

c) “Os adolescentes, além de possuírem plena ciência da ilicitude da conduta que praticam, valem-se consciente-
mente da menoridade para praticarem ilícitos infracionais.” Essa frase pertence ao rol daqueles indivíduos que
são contrários à redução da maioridade penal.
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d) “Quem achar que, com uma varinha mágica, vai resolver a questão da criminalidade, está escondendo da
sociedade os reais problemas que a afligem.” Essa frase representa o posicionamento daqueles que são
contrários à redução da maioridade penal.

e) “Vai favorecer as organizações criminosas e criar piores condições para o menores.” Essa frase costuma ser
um argumento utilizado pelos que são favoráveis à redução da maioridade penal.

3 Uma característica marcante da última eleição para as prefeituras das principais cidades do interior do
Paraná foi a diversidade de partidos que se sagraram vencedores.
Com base na última eleição, relacione as cidades, na coluna da esquerda, com os respectivos partidos
dos prefeitos eleitos que as comandam, na coluna da direita.

(I) Cascavel (A) PDT
(II) Foz do Iguaçu (B) PP
(III) Londrina (C) PPS
(IV) Maringá (D) PSB
(V) Ponta Grossa (E) PSD

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

a) I-A, II-B, III-C, IV-D, V-E.

b) I-A, II-D, III-E, IV-B, V-C.

c) I-D, II-B, III-E, IV-C, V-A.

d) I-E, II-A, III-B, IV-D, V-C.

e) I-E, II-D, III-C, IV-B, V-A.

4 Leia a charge a seguir.

(Disponível em: <http://www.humorpolitico.com.br/economia/enquanto-isso-na-europa/>. Acesso em: 17 abr. 2013.)

Com base na charge e nas análises de importantes economistas divulgadas na mídia brasileira sobre uma
determinada expectativa para a economia do bloco europeu em 2013, considere as afirmativas a seguir.

I. Portugal e Grécia, depois de amargarem intenso período de crise, devem ter crescimento positivo,
similar ao de 2012.

II. A Alemanha, em meio a uma Europa em crise, é a exceção, com previsão de crescimento acima dos
5%.

III. O ano de 2013 será de contração do PIB, com algo próximo a um milhão de postos de trabalho fe-
chados e importantes economias como França e Espanha com dificuldades para atingir metas de
redução de dívidas.

IV. Apesar das medidas de austeridade adotadas, 2013 terá como característica o aumento do grau de
endividamento do bloco europeu.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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5 Leia a charge a seguir.

(Disponível em: <http://alcindodesouza.blogspot.com.br/2011/09/charge-etica-e-educacao.html.>. Acesso em: 10 abr. 2013.)

Sobre a charge e o tema ética e cidadania, assinale a alternativa correta.

a) A charge explora a generosidade do aluno, que lembrou de trazer uma maçã no dia da prova de ética, ao
abordar a professora no momento da entrega da avaliação.

b) A ética deve guiar a ação humana, porém, quando não há correspondência por parte da sociedade, o indivíduo
fica desobrigado de cumprir tal ordem de mandamentos.

c) Aluno e professora fazem uma troca justa que envolve uma maçã e uma nota mais favorável, afinal todo mundo
faz isso e não há nada de errado em seguir a “Lei de Gerson”.

d) Funcionários públicos podem receber presentes em seu local de trabalho, de pessoas ou setores que contratam
com o Estado, uma vez que inexiste conflito de interesses ou impedimento ético.

e) A exemplo da charge, segmentos da sociedade brasileira convivem com certo grau de incoerência, pois criticam
políticos corruptos, mas acham normal pagar propina para reverter uma situação desfavorável.

6 Leia o texto a seguir.

Segundo dados divulgados em 2012, o Brasil participou em uma lista de 40 nações que tiveram compa-
rados os seus desempenhos em testes internacionais de educação. O ranking é baseado em um índice
que compara os resultados obtidos pelos países em duas categorias de ensino: habilidades cognitivas
e nível de escolaridade. A pontuação indica se as nações estão acima ou abaixo da média entre os
participantes.

(Adaptado de: <http://www.gazetadopovo.com.br>. Acesso em: 2 abr. 2013.)

Essa reportagem teve ampla repercussão no Brasil, no final de 2012.
Sobre a colocação do Brasil entre as 40 nações avaliadas, assinale a alternativa correta.

a) Obteve péssimo desempenho, ocupando a 39ª posição.

b) Repetiu o mesmo desempenho intermediário anterior, ocupando a 20ª colocação.

c) Conseguiu desempenho mediano, obtendo a 25ª colocação.

d) Atingiu colocação problemática, estando muito próximo da 30ª posição.

e) Alcançou sua melhor colocação desde o início do processo de avaliação, figurando entre os 10 primeiros.

7 Segundo dados do IBGE, em 2003, a taxa de desemprego no Brasil foi de 12,4%. Em 2006, estava em
10,0%, desde então os números mudaram.
Sobre esses números, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o índice de desemprego de
2012, apurado pelo IBGE e amplamente divulgado pela imprensa.

a) 3,5%

b) 4,0%

c) 5,5%

d) 6,5%

e) 8,0%
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8 Leia a charge a seguir.

(Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br>. Acesso em: 15 abr. 2013.)

A charge faz referência a um importante acontecimento da vida política brasileira.
Sobre esse acontecimento, assinale a alternativa correta.

a) Renan Calheiros, retratado na charge, renunciou à Presidência do Senado em 2007, mas não chegou a ser
cassado.

b) A charge faz referência à recente eleição de Renan Calheiros para a presidência da Câmara dos Deputados.

c) A charge faz referência a um momento de transferência de poder entre dois políticos eleitos pela região nor-
deste.

d) O acontecimento a que a charge se refere representa uma mudança de orientação política no Congresso
Nacional, agora sob o comando de um partido de oposição.

e) Um dos personagens da cena estampada na charge é José Sarney, político que, antes do biênio 2011-2012,
ainda não havia presidido o Senado.

9 Leia o texto a seguir.

A crise de 2008 deixou um déficit de 14 milhões de empregos no mundo, aponta a Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT). Somado aos 16,7 milhões de jovens que chegarão ao mercado de trabalho em
2013, o déficit global será de 30,7 milhões de empregos neste ano. Os países ainda lutam para alcançar
o nível de emprego pré-crise.
(Disponível em: <http://www.folhaweb.com.br/?id_folha=2-1–410-20130603>. Acesso em: 4 jun. 2013.)

Sobre a situação do desemprego global na leitura da OIT, considere as afirmativas a seguir.

I. A estimativa é que os países emergentes atinjam, antes dos países avançados, taxas de empregabili-
dade superiores ao período pré-crise.

II. Nas economias avançadas, o problema do desemprego é especialmente grave na zona do Euro,
atingindo, no entanto, de forma desigual, os países membros do bloco.

III. Em países emergentes como o Brasil, aumento do poder de compra do salário mínimo e programas
sociais funcionaram como caminhos para a redução da pobreza.

IV. Em muitos países avançados, os grupos de renda média estão aumentando, enquanto na América
Latina houve redução desse segmento ao longo da última década.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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10 Leia o texto a seguir.

O PPS e o PMN oficializaram a fusão dos dois partidos no Congresso Nacional realizado em Brasília.
O nome do novo partido será MD (Mobilização Democrática), o mesmo escolhido em 2006 quando as
duas legendas, mais o PHS, ensaiaram uma união, que na ocasião não teve êxito.

(Adaptado de: <http://www.folhaweb.com.br/?id_folha=2-1–2148-20130418>. Acesso em: 18 abr. 2013.)

Sobre a fusão ou a criação de partidos políticos no Brasil, considere as afirmativas a seguir.

I. Após a criação de um novo partido, a exemplo do MD, ocorre a abertura de um período determinado
para que políticos migrem para a nova sigla sem perder o mandato.

II. A exemplo do PSD, o MD também surge após a decisão do STF que veda a migração de políticos
exercendo mandato para partidos já existentes.

III. Entre os articuladores da fusão que resultou no novo partido, está a ex-ministra Marina Silva, postu-
lante a uma vaga como candidata ao principal cargo do Poder Executivo.

IV. O nome Mobilização Democrática substitui a expressão Rede Sustentabilidade, primeira denominação
dada à fusão entre os partidos PPS e PMN.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

11 Leia o texto a seguir.

Neste domingo (28/04), o novo primeiro-ministro fez seu juramento de posse, acompanhado por uma
equipe escolhida depois de muita negociação. O impasse no sistema parlamentarista italiano começou
em fevereiro, quando nenhum dos partidos atingiu a maioria necessária para governar. Ao longo de dois
meses, os partidos tentaram se organizar para formar o novo gabinete, mas as negociações foram duras.

(Adaptado de: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/04/primeiro-ministro-italiano-toma-posse-apos-dois-meses-de-impasse-

-politico.html>. Acesso em: 28 abr. 2013.)

Sobre a eleição para primeiro-ministro na Itália, assinale a alternativa correta.

a) Diante do impasse político que já durava dois meses, o consenso político reconduziu ao poder Sílvio Berlusconi,
do Partido Povo da Liberdade.

b) Foi eleito como primeiro-ministro Enrico Letta, do Partido Democrático, considerado um político de esquerda
com postura moderada.

c) Mário Monti, do Partido Força Itália, foi o político indicado para o cargo de primeiro-ministro a partir de 1º de
maio de 2013.

d) O candidato que obteve consenso e assumiu o governo foi Walter Veltroni, do Partido da Escolha Cívica.

e) O novo primeiro-ministro italiano será Giorgio Napolitano, eleito pelo Partido da Democracia Cristã.

12 Leia o texto a seguir.

As cidades do mundo estão cada vez mais populosas e, por concentrarem mais pessoas, concentram
também mais possibilidades e mais problemas. Aqui no Brasil, a situação não é diferente. Se de um
lado é o mundo urbanizado que alicerça a economia global, de outro não viabilizamos sequer as nossas
demandas básicas: por aqui falta habitação, falta infraestrutura, falta segurança pública; sobram favela,
trânsito e poluição.
(Adaptado de: <http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/conteudo.phtml?tl=1&id=1378288&tit=O-futuro-das-cidades>. Acesso

em: 4 jun. 2013.)

Sobre a realidade das grandes cidades, considere as afirmativas a seguir.

I. A opção pelo transporte público sobre trilhos mostrou-se limitada, se comparada ao complexo rodoviá-
rio, em virtude do custo ambiental decorrente da emissão de poluentes.

II. Mais de 30% da população do Brasil, hoje, vive em apenas 15 cidades, incluindo-se São Paulo, a
quarta cidade mais populosa do mundo.
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III. Um efeito das grandes cidades é a mudança na percepção da relação espaço-tempo, sentida em
experiências como a sensação de insuficiência do dia.

IV. Uma alternativa ao caos urbano das grandes cidades é a busca de proximidade entre casa e trabalho,
fator que facilita o deslocamento e economiza energia.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

13 Leia o texto a seguir.

Que há excesso na edição de medidas provisórias ninguém contesta. Que o Executivo, ao editá-las
com tanta frequência, atropela as prerrogativas constitucionais que competem ao Legislativo, também
ninguém duvida. Que todos sabem que as MPs, na maioria dos casos, bem poderiam ser propostas
como anteprojetos de lei e, daí, ter regular tramitação no Congresso. Entretanto, apesar de tudo, o
governo insiste.
(Adaptado de: <http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/conteudo.phtml?tl=1&id=1378287&tit=Excecao-ou-regra>. Acesso em:

4 jun. 2013.)

Sobre a edição de medidas provisórias, considere as afirmativas a seguir.

I. A edição de medidas provisórias, em muitos casos, costuma servir de moeda de negociação entre
Executivo e Legislativo, que dificulta a aprovação das mesmas em troca da liberação de emendas
parlamentares.

II. A medida provisória deveria ser um recurso para situações de exceção, porém, nos últimos governos,
de FHC a Dilma, tornou-se uma forma recorrente para apressar determinados projetos de interesse
do Executivo.

III. Um tema recente, que mereceu tratamento via medida provisória, foi a discussão em torno dos portos,
debate que provocou insurgência de parte da base aliada do governo.

IV. O recurso sistemático à medida provisória, por ser uma prerrogativa do Executivo, é justificável e bem
vindo como forma alternativa à morosidade do Congresso, pouco afeito à urgência de determinados
temas da sociedade.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

14 O Art. 5º, inciso XLVII, da Constituição Federal de 1998, veda a aplicação de certas modalidades de pena.
Sobre as penas vedadas no Brasil, considere as afirmativas a seguir.

I. Pena de multa.

II. Penas cruéis.

III. Pena de banimento.

IV. Pena de morte, salvo em caso de guerra declarada.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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15 Sobre o tema propriedade que é tratado no artigo Art. 5º da Constituição Federal de 1988, considere as
afirmativas a seguir.

I. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, independentemente, se trabalhada pela família,
poderá ser objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva.

II. A propriedade atenderá a sua função social.

III. A Lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por
interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos
nessa Constituição.

IV. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular,
assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

16 De acordo com o Art. 38 da Constituição Federal de 1988, ao servidor público da administração direta,
autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se determinadas disposições.
Sobre essas disposições aplicadas ao servidor, considere as afirmativas a seguir.

I. Investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de
seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.

II. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço
será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.

III. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego
ou função.

IV. Investido no mandato de Prefeito, havendo compatibilidade de horários, poderá permanecer no cargo,
emprego ou função por tempo não superior a 20 horas semanais.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

17 No capítulo II, Art. 7º, ao tratar dos direitos sociais, a Constituição Federal de 1988 estabelece determi-
nado rol de direitos aos trabalhadores rurais e urbanos.
Sobre esses direitos, considere as afirmativas a seguir.

I. Garantia de salário de, no mínimo, 80% do mínimo para os que percebem remuneração variável.

II. Remuneração do trabalho noturno igual à do diurno.

III. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa.

IV. Décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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18 De acordo com Art. 19, § 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando a criança estiver inserida
em programa de acolhimento familiar ou institucional, sua situação terá que ser reavaliada.
Essa reavaliação deverá ocorrer, no máximo a cada

a) 3 meses.

b) 6 meses.

c) 12 meses.

d) 18 meses.

e) 24 meses.

19 De acordo com o Art. 46, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, “Em caso de adoção por pessoa
ou casal residente ou domiciliado fora do País, o estágio de convivência, cumprido no território nacional”,
deverá ter um tempo mínimo de

a) 15 dias

b) 30 dias

c) 45 dias

d) 60 dias

e) 90 dias

20 Em relação aos Arts. de 21 a 24, do Estatuto da Criança e do Adolescente, considere as afirmativas a
seguir.

I. O poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que dis-
puser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer
à autoridade judiciária competente para a solução da divergência.

II. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda,
no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.

III. A falta ou a carência de recursos materiais constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão
do poder familiar.

IV. A suspensão do poder familiar poderá ser decretada pelo Conselho Tutelar, nos casos previstos na
legislação, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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COMUNICADOR SOCIAL / ÁREA DE JORNALISMO

21 Com base nos conhecimentos sobre as teorias da comunicação, considere as afirmativas a seguir.

I. A Escola de Chicago deu as maiores contribuições à questão da imigração e à integração dos imi-
grantes na sociedade americana da época, por meio de estudos comunicacionais mais qualitativos,
de enfoque microssociológico.

II. A Mass Comunication Research se interessa pelos estudos de opinião pública, propaganda, negócios
do Estado e eleições. Tem um enfoque mais quantitativo nas pesquisas e visa melhorar os efeitos da
mídia diante de seus receptores.

III. A semiótica peirceana é a teoria da comunicação que vai estudar o signo verbal e sua utilização no
campo da comunicação social. O foco aplicável das pesquisas dessa teoria é a opinião pública e a
comunicação organizacional.

IV. Os Estudos Culturais surgiram na África do Sul e produzem análises sobre os efeitos dos meios de
comunicação de massa a partir de estudos técnicos. A cultura técnica é o foco das análises dessa
teoria da comunicação.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

22 Leia o texto a seguir.

Para minha informante, o jornalista tem uma imagem muito glamourosa; costuma andar bem vestido,
está nos lugares certos na hora certa. “Uma imagem que a meu ver está mais ligada à televisão, e não à
realidade”. Entretanto, salienta que não se decepcionou com o trabalho de jeito nenhum, mas se sente
frustrada em relação ao jornal, e não à profissão. O órgão em que trabalha a faz sentir-se muito tolhida.
(TRAVANCAS, I. Etnografia da produção jornalística – estudos de caso da imprensa brasileira. 2010. p.87.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre ética jornalística, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às
afirmativas a seguir.

( ) A alternativa possível do jornalista para implantar uma postura ética no seu espaço de trabalho é
impulsionar o glamour da profissão, que complementa as condutas profissionais, tal como identifica-
-se nos 5 capítulos do Código de Ética Profissional.

( ) O capítulo IV, em seu Art. 13, do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros garante ao profissional
se recusar a executar quaisquer tarefas que agridam as suas convicções, porém, pelo trecho citado,
identifica-se que essa regra de conduta pode se tornar distante da prática profissional.

( ) O jornalismo se fundamenta pela imparcialidade e veracidade dos fatos, por isso os movimentos
sociais são representações da sociedade civil que também integram as coberturas jornalísticas da
imprensa brasileira, sem distorções e preconceitos.

( ) O texto explicita as dificuldades práticas de implementação das posturas citadas no Código de Ética
dos Jornalistas Brasileiros, principalmente no que tange à divulgação da informação precisa e correta
que deve ser cumprida independentemente da linha política de seus proprietários e/ou diretores ou
da natureza econômica de suas empresas.

( ) Pelo trecho citado, pode-se afirmar que o jornalista, em relação ao órgão em que ele trabalha, rejeita
alterações nas notícias produzidas que deturpem a realidade e a veracidade dos fatos.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

a) V, V, V, F, F.

b) V, V, F, F, F.

c) V, F, V, F, V.

d) F, V, F, V, F.

e) F, F, F, V, V.
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23 Observe a figura a seguir.

(SPOSATI, R. Indígenas ocupam canteiro de Belo Monte contra hidrelétricas na Amazônia. Jornal Brasil de Fato. Disponível em:

<http://www.brasildefato.com.br/node/12809>. Acesso em: 3 maio 2013.)

De acordo com a Teoria da Semiótica e dos Estudos Culturais, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afir-
mativas a seguir.

( ) A charge reflete sobre a ação problemática das políticas públicas do Estado, e seus três poderes, em
relação aos direitos humanos dos povos indígenas.

( ) Com relação à noção de polifonia discursiva, visualiza-se na charge a representação social dos sujei-
tos do Executivo, do Judiciário, do Legislativo, dos povos indígenas e do autor.

( ) O desenho pode ser chamado de caricatura, pois se utiliza do humor e da deformação de elementos
reais e isso fica evidente pelo tamanho das mãos dos sujeitos representantes do Executivo, Legisla-
tivo e Judiciário.

( ) O significante da caricatura simboliza a relação do Estado diante da causa dos povos indígenas. E o
significado é o plano da expressão da caricatura, com seus grafismos, contornos e traços do autor.

( ) O significante da charge é a expressão estética dos traços do autor, que humaniza os índios, represen-
tando-os com o corpo todo, e desumaniza o Estado, revelando apenas suas mãos firmes e manipula-
tivas.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

a) V, V, F, F, V.

b) V, F, V, V, F.

c) V, F, F, V, F.

d) F, V, V, F, F.

e) F, F, F, V, V.

24 Com base nas teorias da comunicação e em algumas reflexões propostas pelo canadense Marshall
McLuhan (1911-1980), relacione a coluna da esquerda com a da direita.

(I) Aparelho fotográfico. (A) Extensões do homem.
(II) Livro. (B) Olho humano.
(III) Meios de comunicação. (C) Ouvido.
(IV) Roda. (D) Pé humano.
(V) Tefefone. (E) Visão.

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

a) I-A, II-B, III-C, IV-E, V-D.

b) I-B, II-E, III-A, IV-D, V-C.

c) I-B, II-E, III-C, IV-A, V-D.

d) I-E, II-B, III-A, IV-D, V-C.

e) I-E, II-C, III-D, IV-A, V-B.
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25 O processo de produção das notíciais sofre a interferência dos chamados gatekeepers jornalísticos.
A respeito do conceito de gatekeeper na área do jornalismo, assinale a alternativa correta.

a) Grupo social livre com potencialidade comunicativa junto à sociedade civil.

b) Líderes partidários que definem os possíveis programas de um governo e/ou partido político.

c) Trabalhadores do ramo de segurança, que exercem uma forma de controle social.

d) Jornalistas que filtram a entrada do que será noticiado, tais como os editores.

e) Jornalistas religiosos que exercem poder junto à comunidade, através de discursos bem planejados.

26 Com relação ao Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, considere as afirmativas a seguir.

I. Ao jornalista profissional a apuração dos acontecimentos in loco é desnecessária, pois o uso da
Internet revê os padrões presenciais de produção e a edição das notícias.

II. O profissional da área do jornalismo deve resguardar o sigilo de suas fontes em qualquer circunstân-
cia, e esse direito garantido pode ser revogado por alguma investigação do poder público.

III. Tem como base o direito fundamental do cidadão à informação, que abrange direito de informar, de
ser informado e de ter acesso à informação.

IV. Uma das responsabilidades do profissional do jornalismo é preservar a língua e a cultura do Brasil,
respeitando a diversidade e as identidades culturais.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

27 Leia os textos a seguir.

Também sou ferrenho defensor da democratização, definida como a ampliação das fontes de informa-
ção a que os cidadãos podem recorrer. Receio, porém, que essa seja uma bandeira do passado. Na
verdade, é preciso ter perdido o trem da história para não se dar conta de que estamos no meio de uma
revolução tecnológica, cujo efeito mais visível foi elevar exponencialmente a quantidade de informações
à disposição da sociedade e diversificar suas origens.
(SCHWARTSMAN, H. Democratização da mídia. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/97851-democratizacao-

da-midia.shtml>. Acesso em: 3 maio 2013.)

A presidenta Dilma Rousseff recentemente fez questão de verbalizar a decisão política de não levar adi-
ante – durante seu governo – o debate sobre a necessária regulação da mídia no Brasil. Apenas para
recordar: a I Conferência Nacional de Comunicação (Confecom) aconteceu ainda em 2009. A etapa
preparatória, ocorrida nas 27 unidades da Federação, mobilizou mais de 30 mil pessoas. A Confecom
abriu as portas para esses segmentos sociais discutirem um assunto que até hoje fica restrito – e con-
tinuará, de acordo com o pronunciamento da presidenta – aos escritórios dos barões da mídia. Irá para
a lata de lixo todo esse esforço da sociedade brasileira para democratizar a mídia?
(Adaptado de: Pressão popular para democratizar a comunicação. Brasil de Fato. EDITORIAL. Disponível em:

<http://www.brasildefato.com.br/node/12387>. Acesso em: 3 maio 2013.)

Considerando os dois textos, assinale a alternativa correta.

a) Os dois textos são desfavoráveis à democratização da mídia.

b) A mídia, no contexto da Internet, se alterou, por isso os dois textos afirmam que a sua democratização é uma
discussão desnecessária ao nosso tempo.

c) A discussão sobre a ética jornalística é influenciada pela democratização da mídia de forma tangencial.

d) A democratização da mídia é um assunto do passado e a Confecom vem se articulando com os “barões da
mídia” para ampliar a revolução tecnológica no Brasil.

e) A democratização da mídia é uma reivindicação no Brasil e as opiniões públicas podem ser favoráveis e con-
trárias ao marco regulatório.
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28 Leia o texto a seguir.

A comunicação no contexto da Internet tem se mostrado como uma tendência contemporânea relevante
e cada vez mais presente no cotidiano da produção da notícia, seja na imprensa comercial ou na im-
prensa alternativa. Nesse sentido, vemos surgir blogs independentes e/ou ligados a organizações do
terceiro setor, como, por exemplo, o blog da ONG Repórter Brasil que produz matérias sobre o trabalho
escravo contemporâneo desde 2001. Assim como esse blog, existem vários outros, e a partir dessa
nova realidade diversos processos judiciais junto aos jornalistas/blogueiros são efetivados. Por exem-
plo, o caso do blog de Fábio Panuzzio, que comenta essa situação de processos judiciais junto aos
jornalistas: “Ocorre que o simples fato de ter que constituir um advogado e arcar com o ônus financeiro
da defesa já representa um castigo severo para quem vive exclusivamente de fontes lícitas de financia-
mento, como é o meu caso. E é isso o que me leva à decisão de paralisar o Blog. A cada processo,
somente para enfrentar a fase inicial, há custos que invariavelmente ultrapassam cinco ou dez mil reais
com a contratação de advogados – e ainda assim quando os honorários são camaradas. É por essas
razões que esta página eletrônica vai entrar em letargia a partir de agora. Aqui, nunca houve censura a
comentários dos leitores que discordavam da minha maneira de ver o mundo. E esta é minha prova de
apreço pela liberdade de expressão – inclusive quando ela me desfavorece”.
(Adaptado de: PANNUZIO, F. O fim do blog do Pannuzio. Disponível em: <http://www.pannunzio.com.br/archives/14392>. Acesso

em: 3 maio 2013.)

De acordo com o texto sobre os jornalistas/blogueiros no contexto da Internet no Brasil, assinale a alter-
nativa correta.

a) São censurados pela opinião pública e, por vezes, deletam as mensagens contrárias às suas opiniões, reve-
lando uma postura antidemocrática.

b) São estimulados a produzir de forma acessível financeiramente e por meio de uma tecnologia multimidiática
que favorece a interatividade. A interação é neglicenciada quando os leitores discordam das opiniões dos
jornalistas.

c) Podem produzir com maior liberdade de expressão e interatividade junto aos receptores, porém existem muitos
problemas judiciais.

d) Possuem liberdade de expressão e há poucos casos de processos judiciais por danos morais. A maioria dos
processos judiciais advém de matérias que tematizam os movimentos sociais.

e) Produzem matérias com textos mais curtos e objetivos, bem distintos da tradição do jornalismo impresso. A
tematização aborda o cotidiano privado, deixando de fora as contradições sociais, políticas e comunicacionais
do seu tempo histórico.

29 Leia o texto a seguir.

A mídia possui a capacidade de formular as preocupações públicas. O impacto da definição de agenda
pelos meios é perceptível não apenas no cidadão comum, que tende a entender como mais importan-
tes as questões destacadas pelos meios de comunicação, mas também no comportamento de líderes
políticos e de funcionários públicos, que se vêem na obrigação de dar uma resposta àquelas questões.
(MIGUEL, L. F. Os meios de comunicação e a prática política. Lua Nova, 2002. p.170.)

Com base na reflexão sobre o texto e a ética profissional, considere as afirmativas a seguir.

I. A mídia e suas tematizações têm influência proeminente junto aos políticos, pautando a prática desse
profissional em seu contexto específico de atuação.

II. A agenda da mídia desfavorece as próprias empresas de comunicação, pois seu impacto social foi
relativizado pela produção independente surgida no contexto da cibercultura.

III. O comportamento dos políticos é independente diante da mídia e de suas pautas mais significativas,
recorrendo com mais ênfase aos estudos científicos que norteiam as políticas públicas.

IV. O texto aborda o impacto da definição da agenda no cotidiano das pessoas e, por isso, aponta para a
responsabilidade profissional de jornalistas e das empresas midiáticas.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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30 Com relação à assessoria de comunicação social, relacione a coluna da esquerda com a da direita.

(I) Assessoria de comunicação social. (A) Lide.
(II) Informação jornalística. (B) Imagem pessoal e institucional.
(III) Publicidade e propaganda. (C) Comunicação integrada.
(IV) Relações públicas. (D) Comercialização de serviços ou produtos.
(V) Release. (E) Assessoria de imprensa.

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

a) I-B, II-C, III-E, IV-A, V-D.

b) I-C, II-D, III-E, IV-A, V-B.

c) I-C, II-E, III-D, IV-B, V-A.

d) I-E, II-B, III-D, IV-C, V-A.

e) I-E, II-D, III-A, IV-C, V-B.

31 O check list como uma das técnicas de planejamento da assessoria de comunicação social consiste em

a) estabelecer um cronograma detalhado do dia de trabalho. A estruturação do trabalho semanal e mensal deve
ser evitada, pois a melhor estratégia comunicacional é a de pequeno prazo.

b) informar previamente o agendamento de uma entrevista coletiva a toda a imprensa, que inclui pesquisa das
empresas de comunicação, envio de release, organização da locação e disposição do espaço, preparo da
pauta e divulgação geral.

c) listar as atividades do assessorado e seu centro diretivo para que ele possa executar as ações comunicacionais
da maneira indicada pela assessoria de imprensa.

d) relacionar completa e detalhadamente o processo informativo da instituição e suas providências a serem toma-
das periodicamente para o acompanhamento das atividades.

e) revisar e avaliar as atividades executadas para possíveis novas estratégias comunicacionais que caracterizam
o trabalho diário da assessoria.

32 Em relação a instrumentos da assessoria de imprensa, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas
a seguir.

( ) A entrevista coletiva espontânea deve ser sempre evitada pelo assessor de imprensa, pois desfavo-
rece a possibilidade de visibilidade midiática para o assessorado.

( ) A produção de house organ consiste em atender o público externo da instituição assessorada.

( ) O mailing list no contexto da Internet é ainda organizado por dados armazenados em fichários im-
pressos.

( ) O press-kit é um conjunto informativo composto de textos, fotografias e outros materiais destinados
à divulgação do fato jornalístico.

( ) O release é uma técnica redacional da assessoria de imprensa para a divulgação e sugestões de
pauta aos mais variados veículos de imprensa, que destaca os aspectos centrais das mensagens.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

a) V, V, F, F, V.

b) V, F, V, V, F.

c) V, F, V, F, F.

d) F, V, F, F, V.

e) F, F, F, V, V.

33 Sobre o conceito de comunicação pública, assinale a alternativa correta.

a) Comunicação pública é aquela promovida pelas organizações não governamentais (ONGs) e que possibilita a
propagação das informações, tais como os orçamentos, programas e projetos governamentais na Internet.

b) Comunicação pública, para os autores contemporâneos, deve ser estritamente ligada aos movimentos sociais
e suas reivindicações.

c) Consiste em uma perspectiva de marketing político, levando em conta a responsabilidade social na esfera
pública, desfazendo a importância da imagem de representação política.
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d) É a comunicação que deve priorizar a esfera privada dos governantes, para que, assim, a esfera pública se
torne transparente à sociedade civil, perspectiva facilitada na era da cultura digital.

e) Tensiona-se entre uma prática social de comunicação governamental, que representa os políticos, os partidos,
os dirigentes em geral, e a comunicação informativa e transparente sobre as políticas públicas.

34 Com base nos conhecimentos sobre assessoria de imprensa, considere as afirmativas a seguir.

I. A coleta e o arquivamento de todo material publicado sobre a instituição é uma tarefa necessária ao
assessor de imprensa, e costuma ser nomeada como clipagem ou clipping.

II. A comunicação institucional deve ser opinativa, evitando a promoção de uma imagem favorável a um
determinado órgão público.

III. A editoração eletrônica é um encontro geralmente provocado pelo assessor, que convoca todos os
veículos de interesse para que busquem informações.

IV. Os órgãos da administração pública devem estar atentos à opinião pública diante de sua imagem
institucional.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

35 Sobre a relação entre texto e imagem fotográfica na edição jornalística, assinale a alternativa correta.

a) A imagem é primordial na edição das matérias, restando ao texto a valorização de informações irrelevantes.

b) A imagem fotográfica, com o advento da imagem digital, ganha cada vez mais espaço na edição jornalística,
porém, por sua potencialidade de retratar a realidade, prescinde dos textos.

c) Imagem e texto dialogam de forma múltipla, sendo a imagem fotográfica percebida como de terceiridade, e o
texto como de primeiridade.

d) Imagem e texto interagem na edição jornalística, e essa relação irá variar da redundância à informatividade.

e) O texto tem importância central na edição jornalística contemporânea, e a imagem tem papel ilustrativo e
secundário.

36 Com base nos conhecimentos sobre telejornalismo, considere as afirmativas a seguir.

I. O gerador de caracteres (CG) é usado para identificar quem aparece na tela, para reforçar uma infor-
mação do off ou da imagem.

II. O texto para telejornalismo precisa ter ritmo. É aconselhável usar frases curtas, mas que não sejam
telegráficas, e evitar frases intercaladas, entre vírgulas.

III. O texto do telejornalismo de emissoras públicas é mais informativo, já o telejornalismo produzido
pelas emissoras privadas de comunicação é mais pautado pela norma culta da língua e pela publici-
dade.

IV. Pela inserção do teleprompter eletrônico como ferramenta do telejornalismo, a roteirização do texto
se tornou desnecessária.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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37 Observe o infográfico a seguir.

(Ministério da Saúde e Agência Nacional de Saúde Complementar.)

Com relação ao infográfico, relacione a coluna da esquerda com a da direita.

(I) Cesarianas. (A) Informação jornalística em linguagem gráfica.
(II) Fonte. (B) Menor porcentagem no país.
(III) Infográfico. (C) Aumentar o número de partos normais.
(IV) Parto normal. (D) Ministério da Saúde e Agência Nacional.
(V) Saúde da mulher. (E) Acima do índice aceitável pela OMS.

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

a) I-B, II-A, III-D, IV-E, V-C.

b) I-B, II-D, III-C, IV-E, V-A.

c) I-C, II-A, III-D, IV-B, V-E.

d) I-E, II-C, III-A, IV-D, V-B.

e) I-E, II-D, III-A, IV-B, V-C.

38 Leia, a seguir, um fragmento de texto que comenta o processo de industrialização dos produtos da cultura
de massa.

O mundo inteiro é forçado a passar pelo filtro da indústria cultural. A velha experiência do espectador de
cinema, que percebe a rua como prolongamento do filme que acabou de ver, porque este pretende ele
próprio reproduzir rigorosamente o mundo da percepção quotidiana, tornou-se a norma da produção.
Quanto maior a perfeição com que suas técnicas duplicam os objetos empíricos, mais fácil se torna hoje
obter a ilusão de que o mundo exterior é o prolongamento sem ruptura do mundo que se descobre no
filme.
(ADORNO, T.; HORKHEIMER, M. Dialética do Esclarecimento. Rio de Janeiro: Zahar, 1985. p.118-119.)

Quanto à escola da teoria da comunicação, que primeiro nomeou esse processo técnico da comunicação
por meio do conceito de indústria cultural, assinale a alternativa correta.

a) Escola de Chicago.

b) Escola de Frankfurt.

c) Estudos Culturais.

d) Semiótica Americana.

e) Teoria da Informação.
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39 Sobre algumas técnicas de entrevista para o radiojornalismo, assinale a alternativa correta.

a) A entrevista no contexto da radioweb deve se pautar pela opinião do apresentador em detrimento da opinião
do entrevistado, por isso a primeira pergunta é de suma importância.

b) A construção de perfis deve prescindir da edição radiofônica, utilizando a sonora captada na íntegra, o que
revela ao ouvinte o ambiente de trabalho do entrevistado.

c) O jornalista pode se recusar a mostrar a entrevista antes que vá ao ar, uma vez que ela é a expressão da
verdade e está correta na visão do entrevistador.

d) As perguntas básicas do jornalismo (o quê? quem? quando? onde? como? e por quê?) são secundárias para
o radiojornalismo, que deve se pautar pelo bom uso de efeitos sonoros e músicas na edição das matérias.

e) Caso o apresentador esteja ao vivo, deve ir direito ao ponto da entrevista, evitando que o entrevistado exerça o
controle sobre ela. Nessa situação, os sinais corporais são irrelevantes para uma boa execução da entrevista.

40 Observe os quadrinhos a seguir.

De acordo com os quadrinhos e com os conhecimentos sobre cibercultura, atribua V (verdadeiro) ou
F (falso) às afirmativas a seguir.

( ) A história em quadrinhos problematiza a veracidade dos perfis das redes sociais, o que revela para o
comunicador social a necessidade de pesquisa diante das fontes advindas desse contexto.

( ) A propagação das informações nas esferas pública e privada se confude no contexto das redes so-
ciais, no entanto, o jornalista de instituições governamentais pode publicizar aspectos privados dos
líderes e chefes para obtenção de opinião pública favorável.

( ) As redes sociais e a velocidade informacional no contexto da Internet questionam a necessidade de
um profissional específico para a produção de notícias.

( ) As redes sociais fortalecem laços de uma comunidade virtual globalizada. Nesse contexto, a cultura
local e regional perde sua credibilidade afirmativa, informacional e identitária.

( ) As redes sociais são problematizadas criticamente pelos quadrinhos, pois sua utilização vem alte-
rando os comportamentos sociais e, na maioria dos casos, visualiza-se a melhoria do exercício da
cidadania junto aos seus usuários.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

a) V, V, F, F, F.

b) V, F, F, V, F.

c) F, V, V, F, V.

d) F, V, F, V, V.

e) F, F, V, F, V.
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