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INSTRUÇÕES

Para seu melhor desempenho, procure utilizar bem o tempo de prova;
Verifique se esta prova contém 40 questões objetivas e 01 questão dissertativa;
Para cada questão objetiva existe apenas uma assertiva correta;
Somente será considerada para correção a folha de resposta;
Marque  na  folha  de  resposta  apenas  uma  letra  para  cada  questão, 
preenchendo-a ou marcando um “X” com caneta esferográfica preta ou azul; mais 
de uma letra preenchida implicará anulação da questão;
Não haverá substituição da folha de respostas;
Não é permitida qualquer consulta;
A resolução das questões objetivas e da dissertação, bem como o preenchimento 
da folha de resposta, deverão ser realizados no prazo total de 04 (quatro) horas;
Este caderno de questões deve ser entregue ao final da prova.






15º PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 

PROVA SUBJETIVA

Questão: A partir das informações contidas na Recomendação nº 27/2012, em anexo, produza um release.

Obs.: Caro candidato, o que for escrito a partir da 31ª (trigésima primeira) linha não será considerado. Lógica no 
desenvolvimento do texto e boa redação serão avaliadas. 






Língua Portuguesa

Texto I

Meios de comunicação de massa financiados por dinheiro público e livres do controle privado comercial 
têm sido um modelo de comunicação bastante explorado e consolidado na maioria das democracias modernas.  
Trata-se de algo tão antigo quanto o próprio surgimento da TV e do rádio.

 Diversos países sustentam hoje robustas corporações de mídia pública que concentram substancial fatia  
da audiência e são reconhecidas pela qualidade no conteúdo que produzem e transmitem.

Uma das mais antigas em operação é a BBC do Reino Unido, criada nos anos 20 do século passado. A BBC 
tem servido como modelo para muitas outras experiências que surgiram durante todo o século passado. Do ponto  
de vista da legitimidade e relevância, os sistemas públicos de comunicação operantes hoje no mundo possuem 
um alto grau de aprovação social. Segundo pesquisa realizada no ano de 2006 em sete países (França, Coreia do  
Sul,  Alemanha,  Reino  Unido,  Itália,  Estados  Unidos  da  América  e  Japão)  pelo  Broadcasting 
CultureResearchInstitute — NHK, em cada 10 cidadãos 08 consideram necessário existir um sistema público de  
comunicação. Em países como Alemanha, Japão e Reino Unido — onde há cobrança de imposto específico que  
financia  mídias  públicas  —, 60% dos entrevistados consideraram importante pagar  esse tipo de tributo para  
sustentar tais corporações.

01- Em relação às ideias e estruturas linguísticas do texto acima, indique a alternativa incorreta:
(A) A expressão “tais corporações” (final do texto) retoma o antecedente “Broadcasting CultureResearchInstitute 
— NHK” (linha 14).
(B) O segmento “que produzem e transmitem” (final do 2º parágrafo) tem natureza restritiva.
(C) No trecho “Uma das mais antigas” (início do 3º parágrafo), a elipse da expressão “corporações de mídia  
pública” funciona como recurso coesivo.
(D) A expressão “esse tipo de tributo” (final do texto) refere-se ao antecedente “imposto específico que financia 
mídias públicas”.

02- Na passagem, “À medida que a turbulência dos mercados se acentuou...”, a forma verbal ficou no singular 
corretamente. Considerando a  exposição citada como elemento motivador,  assinale a  alternativa em que as  
normas de concordância verbal não foram respeitadas.
(A) Grande parte dos países da União Europeia sofrem bastante com os efeitos da crise.
(B) A tendência das correntes econômicas no pós-crise revela a fragilidade da zona do euro.
(C) Analisam-se, de maneira detalhada, as possíveis medidas para se solucionar a crise econômica mundial.
(D) Haviam colocado que, no contexto da atual crise econômica, haviam países que simplesmente se omitiram.

Texto II

03- Considerando a charge acima, observe as informações abaixo:

I. A charge tem o objetivo único de causar efeito humorístico.
II. A temática discutida na charge pode ser vista como um problema urbano que é atípico no cotidiano de  

áreas periféricas.
III. A linguagem utilizada na charge é típica do português coloquial. Exemplo disso são as falas da mãe.
IV. A vírgula utilizada no texto marca a presença de um aposto explicativo.

Após a análise, podemos afirmar que:
(A) Apenas duas considerações são corretas.






(B) Três considerações são equivocadas.
(C) As considerações I, III e IV estão corretas.
(D) Apenas uma consideração está correta.

Texto III

Cuidados para evitar envenenamentos

1. Mantenha sempre medicamentos e produtos tóxicos fora do alcance das crianças;
2. Não utilize medicamentos sem orientação de um médico e leia a bula antes de consumi-los;
3. Não armazene restos de medicamentos e tenha atenção ao seu prazo de validade;
4. Nunca deixe de ler o rótulo ou a bula antes de usar qualquer medicamento;
5. Evite tomar remédio na frente de crianças; 
6. Não ingira nem dê remédio no escuro para que não haja trocas perigosas;
7. Não utilize remédios sem orientação médica e com prazo de validade vencido;
8. Mantenha os medicamentos nas embalagens originais;
9. Cuidado  com remédios  de  uso infantil  e  de  uso adulto  com embalagens  muito  parecidas;  erros  de  

identificação podem causar  intoxicações  graves  e,  às  vezes,  fatais;  Pílulas  coloridas,  embalagens  e  
garrafas bonitas, brilhantes e atraentes, odor e sabor adocicados despertam a atenção e a curiosidade  
natural das crianças; não estimule essa curiosidade; mantenha medicamentos e produtos domésticos  
trancados e fora do alcance dos pequenos.

04- Pelas características e pela estruturação do texto III, podemos concluir que é predominantemente:
(A) Narrativo
(B) Dissertativo-argumentativo
(C) Descritivo
(D) Injuntivo.

05- Na passagem, “Cuidado com remédios de uso infantil e de uso adulto com embalagens muito parecidas; erros  
de identificação podem causar intoxicações graves”, o sinal de ponto e vírgula poderia ser substituído, sem 
prejuízo semântico e gramatical, por:
(A) , embora
(B) , pois
(C) , mas
(D) , portanto

06- Na passagem, “Não utilize remédios sem orientação médica e com prazo de validade vencido, o verbo:
(A) sugere noção hipotética.
(B) marca um aspecto que retroage. 
(C) simboliza um evento futuro.
(D) é imperativo.

07- Há erro quanto ao uso da vírgula em:
(A) É viável, que as cidades busquem soluções urgentes, a fim de combater o tráfico de drogas.
(B) De acordo com O.N.U, a fome, uma das principais doenças da modernidade, é um problema que está presente 
em quase todas as regiões da África.
(C) O Brasil, embora tenha uma economia sólida, apresenta problemas sérios no campo social.
(D) É comum, em situações de risco, que as pessoas fiquem sem direção.

08- O estagiário João, que escreve sem cometer erros gramaticais, escreveu um requerimento para solicitar  
descanso remunerado. Entre os trechos abaixo, qual foi escrito por João?
(A) Eu, João da Silva Nobre, requeiro à  Vossa Senhoria, que meu recesso remunerado aconteça na próxima 
quinzena deste Mês.
(B) Sirvo-me do presente para solicitar, a Vossa Senhoria concessão de recesso remunerado entre 15/09/2013 à  
30/09/2013.
(C)Eu João da Silva Nobre sirvo-me deste para requerer recesso remunerado. Ressalto que tenho direito à quinze  
dias de recesso.
(D) Vem respeitosamente requerer a Vossa Senhoria autorização para fruir recesso remunerado, no período de  
15/09/2013 a 30/09/2013. 

09- Não há erro de flexão verbal em:
(A) Se eu intervisse na situação, o resultado seria diferente.
(B) Apresente-me a justificativa, quando pôr em prática o projeto.
(C) O Banco reteu praticamente todo o meu salário. 
(D) De forma correta, detiveram grande parte dos vândalos.






10-  _____ muito tempo,venho estudando para esta prova, mas _____ candidatos que não conseguem observar  
_____ grande oportunidade que ela representa. Em relação _____ redação,devo informar que estou confiante.

A alternativa que preenche de forma gramaticalmente correta as lacunas é:
(A) Há, há, a, à
(B) Há, a, à, à
(C) A, há, a, a
(D) Há, há, à, à

Noções sobre o MPU

11- Considerando as disposições da Constituição Federal sobre o Ministério Público, assinale a opção incorreta:
a) Ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, dos interesses individuais indisponíveis e do regime 
democrático.
b) O Ministério Público é indispensável à função jurisdicional do Estado.
c) Por ser órgão essencial à Justiça, o Ministério Público pertence ao Poder Judiciário.
d) O Ministério Público possui autonomia administrativa, assim como funcional, e portanto pode propor ao Poder  
Legislativo a criação de seus cargos.

12- Segundo a Constituição Federal e a Lei Complementar n. 75/93, o Ministério Público da União compreende 
quatro ramos. Não se encontra dentre os ramos do MPU:
a) O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
b) O Ministério Público Federal
c) O Ministério Público Militar
d) O Ministério Público Eleitoral

13- “Os membros do Ministério Público Federal gozam de prerrogativas e princípios institucionais. [...]  três princípios institucionais 
são atribuídos ao Ministério Público pela Constituição: unidade, indivisibilidade e independência funcional. Pelo princípio da unidade, 
os membros integram um só órgão e a manifestação vale como posicionamento de todo o Ministério Público. [...] o princípio da  
indivisibilidade assegura que os membros não fiquem vinculados aos processos nos quais atuam, podendo ser substituídos por outros.  
Ter independência funcional significa que cada membro do Ministério Público Federal tem inteira autonomia em sua atuação [...].  
Dessa forma, quando diversos membros atuam em um mesmo processo, podem adotar posições diferentes. Por outro lado, têm o 
dever de informar sobre os atos e de fundamentá-los.” (texto retirado da página do Ministério Público Federal na internet, adaptado  
à questão).

Considerando o texto e seus conhecimentos sobre os membros do Ministério Público Federal responda: o cargo 
inicial da carreira é o de:
a) Procurador Federal
b) Procurador da República
c) Promotor de Justiça
d) Defensor Público da União

14- Analise os itens abaixo e assinale a opção correta:
I  -  O  Ministério  Público  Federal  responde  pela  orientação  jurídica  e  pela  defesa,  em  todos  os  graus,  dos  
necessitados.
II – Incumbe ao Ministério Público da União, sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais,  
requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, podendo acompanhá-lo e apresentar 
provas.
III –  Ao Ministério Público Federal cabe o exercício das atividades de consultoria e assessoramento jurídico do 
Poder Executivo.
IV  – O  Ministério  Público  Federal  exercerá  suas  funções  nas  causas  de  competência  de  quaisquer  juízes  e 
tribunais, para defesa de direitos e interesses dos índios e das populações indígenas, do meio ambiente, de bens 
e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, integrantes do patrimônio nacional.

a) Apenas o item III está incorreto.
b) Apenas os itens II e IV estão corretos.
c) Apenas os itens I e IV estão corretos.
d) Todos os itens estão corretos.

15- Sobre as prerrogativas dos membros do Ministério Público da União, assinale a opção incorreta:
a) Porte de arma, mediante a autorização da autoridade competente.
b)  Sentar-se  no  mesmo  plano  e  imediatamente  à  direita  dos  juízes  singulares  ou  presidentes  dos  órgãos 
judiciários perante os quais oficiem.
c) Ter ingresso e trânsito livres, em razão de serviço, em qualquer recinto público ou privado. 
d) Receber intimação pessoalmente nos autos em qualquer processo e grau de jurisdição nos feitos em que tiver  
que oficiar. 






Conhecimentos Específicos

16- “Abertura de texto jornalístico, na qual se apresenta sucintamente o assunto ou se destaca o fato essencial,  
o clímax da história. Resumo inicial, constituído pelos elementos fundamentais do relato a ser desenvolvido no 
corpo do texto.” O conceito refere-se a/ao:
a) Pirâmide Invertida
b) Lide
c) Sutiã
d) Suíte

17- “Esquema de paginação e diagramação. Projeto gráfico de jornal, revista, livro ou qualquer outro trabalho 
gráfico de mais de duas páginas destinado a ser impresso.” O conceito refere-se a/ao:
a) Layout
b) Arquivo
c) Boneca
d) Pagemaker

18-  “Pequeno traço, em forma de filete, barra ou simples espessamento, que finaliza (remata) as hastes das 
letras, de um ou de ambos os lados, na maioria dos caracteres tipográficos. Deriva de elementos da escrita 
cursiva, na qual os caracteres são unidos entre si para agilizar a escrita e facilitar a leitura.” O conceito refere-se  
a/ao:
a) Serifa
b) Fonte 
c) Tipo
d) Times New Roman

19- Considerando as alternativas abaixo, assinale a reposta correta:
I.  Spot, em rádio,  é  um comunicado breve.  Dura geralmente de 15 a  30 segundos,  pode conter  mensagem 
comercial ou não.
II. Audacity é um programa que permite a edição de arquivos de áudio.
III. A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada em abril de 1923, é reconhecida como a primeira rádio do 
Brasil. No entanto, em fevereiro do mesmo ano, a Rádio Clube de Pernambuco já operava com um transmissor de  
10watts.

a) Apenas a I está correta
b) Apenas a II está correta
c) Apenas a I e II estão corretas
d) Todas estão corretas

20- São formatos de arquivo de áudio, exceto:
a) MP3
b) WMA
c) WAVE
d) XLS

21- Sobre o arquivo BoletimInterno.cdr pode-se dizer: 
a) É um arquivo do Corel Draw.
b) É um arquivo do Photoshop
c) É um arquivo do Adobe Illustrator
d) É um arquivo do Corel Photo Paint

22- Formato de imagem que possui o recurso de transparência:
a) JPG
b) BMP
c) PNG
d) AVI
23- Segundo o Código de Ética do Jornalista Brasileiro são deveres do jornalista, exceto:
a) defender os direitos do cidadão, contribuindo para a promoção das garantias  individuais  e coletivas,  em 
especial as das crianças, adolescentes, mulheres, idosos, negros e minorias
b) defender os princípios constitucionais e legais, base do estado democrático de direito
c) divulgar os fatos e as informações de interesse público
d) impedir a manifestação de opiniões divergentes ou o livre debate de ideias

24- "A principal função da Comunicação Corporativa é tornar públicas as ações e as atividades da empresa, de  
forma planejada, objetivando fortalecer canais de relacionamento com os stakeholders". A palavra stakeholders 






se refere a:
a) Pessoas ou grupos estratégicos que se relacionam com a organização a partir de interesses mútuos.
b) Colaboradores da empresa que criam e mantêm forte relacionamento com a instituição.
c) Pessoas que integram o público externo, apenas, mas mantêm contato aproximado com a instituição.
d) Gestores que coordenam a divulgação de informações da instituição direcionadas ao público externo.

25-  “O boletim destinado a  diferentes públicos da organização. Pode ser utilizado também na Comunicação  
Interna para a emissão de informações corporativas, com periodicidade regular”. O texto define:
a) Jornal Mural
b) Newsletter
c) Boletim Interno
d) RSS

26- Jakob Nielsen sugere aos webjornalistas que utilizem o 'texto esquadrinhável' (scannable text), utilizando as 
seguintes regras abaixo relacionadas, exceto uma delas. Indique qual:
a) Utilizar subtítulos
b) Ser conciso
c) Exprimir uma ideia por parágrafo
d) Ser prolixo

27- “Veículo de comunicação com periodicidade semanal ou quinzenal, deve ser instalado em pontos estratégicos 
da organização, pois é mídia de leitura coletiva”. Essa é a definição da seguinte ferramenta de comunicação  
interna:
a) Folder
b) Boletim Interno
c) Jornal Mural
d) Outdoor

28- Uma das principais atividades de assessoria de imprensa é a clipagem de notícias. Neste sentido, o clipping 
pode ser definido como:
a) Recorte de notícias para municiar o assessorado na defesa dos interesses da instituição.
b)  Levantamento  das  matérias  publicadas  nos  veículos  de  comunicação.  Organizados  a  partir  da  leitura, 
acompanhamento e seleção das notícias que interessam ao assessorado.
c) Seleção de notícias enviadas ao público externo para conhecimento das atividades da instituição.
d)  Organização  de  notícias  veiculadas  nos  meios  de  comunicação  de  interesse  do  público  interno  e,  
principalmente, do público externo.

29- Analise as seguintes alternativas:
I – O padrão de cores mais utilizado para impressos é o CYMK
II – RGB é o primeiro padrão de cores utilizado na história da impressão
III – Photoshop, CorelDraw e Indesign são programas de edição de imagens

A partir das alternativas é possível afirmar que:
a) As alternativas I e II são as únicas verdadeiras
b) Apenas as alternativas II e III estão corretas
c) As alternativas I e III são verdadeiras
d) Todas as alternativas estão corretas

30- O Manual de Redação e Estilo do Estado orienta: "Faça textos imparciais e objetivos. Não exponha opiniões,  
mas fatos, para que o leitor tire deles as próprias conclusões". O  único texto que respeita a orientação é o 
seguinte:
a)  Demonstrando mais  uma vez  seu  caráter  volúvel,  o  deputado  Antônio  de Almeida  mudou novamente de  
partido.
b) O deputado Antônio de Almeida deixou ontem o PMT e entrou para o PXN. É a terceira vez em um ano que  
muda de partido.
c) Volúvel, o deputado Antônio de Almeida mostra seu caráter ao mudar pela terceira vez de partido.
d) Do PMT para o PXN: Mais uma vez o deputado Antônio de Almeida muda de partido mostrando ser volúvel.

31- A ordem direta do texto é a que melhor conduz o leitor à essência da notícia, segundo o Manual de Redação e  
Estilo do Estado. Somente um dos textos abaixo se enquadra nesta condição. Identifique-o:
a) O Ministério Público é essencial à função jurisdicional do Estado, afirma a Constituição Federal.
b) Afirma a Constituição Federal, à função jurisdicional do Estado, é essencial o Ministério Público.
c) Essencial à função jurisdicional do Estado é o Ministério Público, afirma a Constituição Federal.
d) O Ministério Público, afirma a Constituição Federal, é essencial à função jurisdicional do Estado.

32- Gilda Fleury, na obra “Protocolo e Cerimonial – Normas, Ritos e Pompa”, define atribuições do cerimonialista.  






Abaixo, estão listadas algumas. Indique a opção incorreta.
a) Conhecer ou contribuir para a implantação de uma política de relações públicas que atuará no relacionamento 
da organização com os seus diversos públicos.
b) Manter uma listagem atualizada de todos os públicos do interesse da organização.
c) Realizar a limpeza do local após a realização do evento, promovendo a seleção de pessoal e equipes para o 
serviço.
d) Articular e fornecer todas as informações e a programação das cerimônias ao departamento de imprensa da  
organização.

33- "A arte e a ciência de organizar e catalogar websites, intranets, comunidades online e software de modo que  
a usabilidade seja garantida". O conceito define:
a) Engenharia de Informação
b) Sistemas de Informação
c) Software de Informação
d) Arquitetura de Informação

34-  “Maior e mais importante rede social atualmente, (...) inclui funcionalidades de diversos outros sites. Por 
meio dele, é possível montar a sua base de seguidores (…) e fazer postagens sem limitações de caracteres. Soma-
se a isso ainda a possibilidade de inserir fotos, vídeos e de se utilizar aplicações diversas (de jogos a sistemas  
bancários)”. O texto define a seguinte rede social:
a) Twitter
b) Facebook
c) Tumblr
d) Youtube

35- "É ele que difere o texto do hipertexto – formato-chave da informação no ambiente digital - e permite ao 
cidadão navegar entre as páginas". O conceito define:
a) Link 
b) Pop up
c) Back up
d) Site

36- Leia o texto a seguir e assinale a opção correta:

Mortes e cinco corpos encontrados em área indígena em Palhoça estão interligados, diz polícia

Índio é suspeito de assassinar cinco pessoas para roubá-las

Cinco assassinatos. Três presos. Vítimas e autores envolvidos numa história que envolve consumo de drogas, 
festas, relações homossexuais, roubos e crueldade. Um caso policial com confissão e mistério. O palco era um 
terreno de um indígena desaldeado e ligado a rituais religiosos.
A cada  dia,  policiais  civis  de  Palhoça,  na  Grande  Florianópolis,  são  surpreendidos  por  novas  informações  e 
desdobramentos na investigação das mortes no terreno de Edeson Flávio Velozo Ercego, o Índio, 36 anos.
Nos fundos da casa em que morava o kaingang, um matagal nas margens da BR-101, no Bairro Pontal, em Palhoça, 
foram localizados desde o mês passado quatro corpos enterrados. Mas também há uma quinta morte. É um 
homem que morreu esfaqueado e que o corpo havia sido encontrado antes dos outros, mas que só agora a polícia  
associou os crimes.
Os policiais afirmam que os cinco assassinatos estão relacionados e que os autores podem ser os mesmos. A 
suspeita recai sobre Índio. Ele é apontado como quem teria planejado as mortes.
Índio era amigo de Daniel de Lima, 22 anos, o jovem que mês passado procurou a polícia, no Rio Grande do Sul,  
para confessar que havia matado três pessoas e enterrado os corpos no terreno de Índio. Além dos dois, está 
preso Filipe de Souza Batista, 22, amigo em comum.
— São crimes em que há essa questão do consumo de crack, maconha e os roubos. Apuramos também com 
familiares que os envolvidos tinham em comum a afinidade homossexual — disse o investigador Gabriel Palma.
A polícia investigou que a orientação sexual não era o motivo dos crimes. Segundo o delegado Atílio Guaspari  
Filho,  o  objetivo  de  Índio  e  os  outros  presos  era  a  de  roubar  as  vítimas.  A hipótese  de magia  negra  está 
praticamente descartada.
Daniel confessou que matou três pessoas a machadadas. O rapaz andava por Florianópolis, Palhoça e São José. A 
polícia diz que Daniel trabalhava como garoto de programa e que se envolveu nas mortes depois que conheceu  
Índio. Daniel relatou aos policiais que sofria com a morte prematura de um filho de dois anos.
A polícia vai interrogar de novo Daniel, Índio e Filipe para saber sobre as mortes do quarto corpo, que ainda não 
identificado, e do quinto corpo. A polícia afirma que esse último trata-se do cabeleireiro Marcelo Duarte dos 
Santos, 43 anos, amigo de Índio. Foi morto a facadas e sua moto foi roubada.

O INÍCIO DA HISTÓRIA






Daniel de Lima foi a uma delegacia do RS em 24 de janeiro. Disse que havia matado três pessoas em SC. A polícia  
desconfiou, mas resolveu apurar. No dia seguinte, ele levou policias ao terreno às margens da BR-101, onde 
estavam os corpos. A polícia então prendeu índio, o dono do terreno, Filipe e Daniel em flagrante por ocultação  
de cadáver.

A IDENTIFICAÇÃO

Depois de achar as ossadas, a polícia ouviu novamente Daniel. A partir daí, começou a identificar as vítimas. As  
informações apareceram também por uma iniciativa inusitada mas que deu certo: a produção de retratos falados  
das vítimas a partir do relato de Daniel.

AS TRÊS VÍTIMAS

Márcio Teodoro da Silva, o Carioca, 32 anos. É de Belém do Pará. Trabalhava com flanelinha na Avenida Beira-Mar 
Norte em frente ao El Divino.
Jhonatt Inácio de Oliveira, o Gauchinho, 26 anos. Era de Criciúma, mas morou muito tempo no RS e ganhou o 
apelido. Era dono do Fiesta roubado pelos presos. Estava desaparecido havia cerca de dois meses. O carro foi  
vendido por Índio a criminosos do estado gaúcho. Depois, foi encontrado queimado em janeiro em Praia Grande,  
no Sul do Estado — foi usado para despistar a polícia em um assalto a banco.
José Augusto Denez da Silva, o Alemãozinho, 25 anos. Também era de Criciúma. Em outubro de 2010 foi preso por 
suspeita de assalto em Garopaba com mais duas pessoas - entre elas Gauchinho.

O QUARTO CORPO

Etelvina Fontoura, índia guarani que mora do outro lado da BR-101, perto da casa de Índio, estranhou a presença 
de um cachorro perto de onde os três corpos foram encontrados, e ligou para a polícia. No dia 4 deste mês, o 
corpo foi encontrado. A suspeita é que trata-se de uma mulher, mas ainda não há a confirmação pelo IGP. O corpo  
é de uma pessoa com 1,50m e que usava dentadura.

O QUINTO CORPO

Apesar de figurar na investigação como o quinto corpo, foi o primeiro a ser localizado, no dia 9 de janeiro. Mas  
na época a polícia não sabia dos outros crimes e por isso não associou na época essa morte a Índio ou aos outros  
presos. Agora, com o avanço da investigação, a polícia suspeita que seja outra vítima morta por Índio ou os  
outros dois envolvidos.
A vítima é um homem morto a facadas e o corpo estava numa cachoeira que começa nos fundos do terreno do  
Índio. Policiais afirmam tratar-se do cabeleireiro Marcelo Duarte dos Santos, 43 anos, de Florianópolis, mas a  
confirmação ainda depende de exame de DNA.

Fonte: Diário Catarinense

a) Foi utilizada na matéria a técnica da pirâmide transversal
b) O texto contem lide e sutiã
c) O texto apresenta nariz de cera
d) Foi utilizada a técnica da pirâmide invertida

37- São erros comuns na composição de imagens:
I. Assunto principal muito pequeno ou não está claro
II. Assunto centralizado
III. Muitos elementos
IV. Fundo distrativo

a) II está correta
b) II e III estão corretas
c) I e IV estão corretas
d) Todas estão corretas

38- Existem infinitas maneiras de compor uma página. Um dos formatos mais clássicos separa claramente a parte 
visual da textual. Geralmente, o conjunto é formado na parte de cima por uma imagem e na parte de baixo pelo  
texto.
Esse formato de diagramação chama-se:
a) Sangria
b) Saia e blusa
c) Boxes
d) Separatista






39- Observe a imagem abaixo. Sobre o enquadramento, pode-se dizer:

a) O personagem está enquadrado em plano médio
a) O personagem está enquadrado em plano fechado
c) O personagem está enquadrado em plano geral
d) O personagem está enquadrado em plano americano

40 - A imagem abaixo obedece à:

a) regra dos terços
b) regra dos quadrados
c) regra da centralização
d) regra da esquerda







