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Caderno
de Prova

julho

17 17 de julho
das 14 às 18 h
4 h de duração*
50 questões

S08 Jornalista
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Português

4 questões

É importante que os pais estabeleçam limites para
os jovens. Se não acham correto que a garotada
beba, devem dizer abertamente, ainda que isso cause
divergências. Esse conflito é importante para o amadurecimento do adolescente. Diante de uma negativa,
o jovem é obrigado a tomar uma decisão. Ou ele vai
contra os pais e segue por sua conta e risco, arcando
com as consequências, ou acata a determinação. Esse
tipo de ponderação é o que leva à maturidade.
Adaptado de:
http://veja.abril.com.br/especiais/jovens_2003/p_038.html)

(15 questões)
2. Assinale a alternativa em que a segunda frase (em
itálico) conserva o sentido da primeira.
a. (

b.

c.

1. Observe as afirmativas abaixo.
1. Em “Se não acham correto” o termo sublinhado indica uma causa.
2. Em “ainda que isso cause divergências” a
expressão sublinhada indica uma concessão,
no que se refere ao enunciado anterior.
3. Na frase do texto “Ou ele vai contra… ou
acata a determinação”, a palavra sublinhada
corresponde a uma alternativa.
4. O pronome Esse, em “Esse conflito é importante” e “Esse tipo de ponderação”, é demonstrativo e funciona como elemento de coesão.
5. Em “o que leva” o termo sublinhado é artigo
definido, com valor de pronome oblíquo.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

d.

e.

) A rede de laboratórios da CASAN faz o controle da qualidade dos serviços prestados pela
Companhia. / O controle de qualidade prestado pela Companhia só quem faz é a rede de
laboratórios.
( ) Coletas e análises periódicas de água são efetuadas pela CASAN, gerando relatórios encaminhados à Vigilância Sanitária. / A Vigilância
Sanitária recebe coletas e relatórios de água que
a CASAN efetua.
( ) Nas faturas mensais de consumo de água,
fornecidas pela CASAN aos clientes, estes
recebem informações sobre a qualidade do
produto oferecido. / A qualidade da água oferecida aos clientes é informada nas faturas que
eles recebem.
( X ) Laboratórios regionais da CASAN fazem o
monitoramento físico-químico e bacteriológico de águas e de esgotos sanitários em toda
a área de abrangência da empresa. / O monitoramento físico-químico e bacteriológico de
águas e de esgotos sanitários em toda a área de
abrangência da CASAN é feito pelos laboratórios regionais da empresa.
( ) Clientes menos satisfeitos com o abastecimento de água de sua comunidade devem
dirigir-se à CASAN, para esclarecimentos. /
Para esclarecimentos, menos clientes satisfeitos
com o abastecimento de água de sua comunidade devem dirigir-se à CASAN.

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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3. Assinale a alternativa gramaticalmente correta.

Inglês

a. ( ) O que leva à maturidade dos jovens preocupam os pais, na educação da prole.
b. ( ) A maioria dos jovens gostam da vida familiar
e convive bem com o pai e a mãe.
c. ( X ) Devem existir regras claras quanto ao papel
dos pais, em relação à orientação dos filhos.
d. ( ) À maior parte dos moços, não vale a pena
sacrificar o conforto que tem em casa pela
independência.
e. ( ) Já fazem muitos anos que os educadores
alertam sobre a necessidade de os filhos ser
educados com disciplina.

Can I help reduce energy consumption?

4 questões

We have an important role to play right now. Energy
conservation helps a lot in preserving our planet’s rich
natural resources and promoting a healthy environment. Here you will find simple things that you can do
to help reduce energy consumption.
 Turn–off non-essential lights and appliances.
The electricity generated by fossil fuels for a
single home puts more carbon dioxide into
the air than two average cars.
 Avoid turning on large appliances such as
washers, dryers, and electric ovens during
peak energy hours: from 5:00 am to 9:00 am
and 4: pm to 7:00 pm.

4. Assinale a alternativa em que, como nas frases
do texto, há correlação entre as formas verbais
apresentadas.

 Install white window curtains to reflect heat
away from the house. Close them at night to
reduce the amount of heat lost through windows. People who live in countries that have
warm climates should do this during the day
as well.

a. ( X ) Se eu vir meus filhos beberem, ficarei
preocupado.
b. ( ) Se preservarmos nossos recursos hídricos,
teríamos melhor qualidade de vida.
c. ( ) É necessário que se saiba o quanto nossos
filhos precisariam de nós.
d. ( ) Quando você estabelecer normas para seus
filhos, eles teriam aprendido .
e. ( ) Se todos se preocupassem com as questões
ambientais, todos ganharão.

 Turn off the lights in any room you are not
using and consider installing timers, photo
cells, or occupancy sensors to reduce the
amount of time your lights are on.

5. As palavras ‘We’ e ‘Our’ estão sendo usadas no texto
como:
a.
b.
c.
d.
e.
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( )
( )
( )
(X)
( )

Subject pronoun and relative pronoun.
Object pronoun and personal pronoun.
Object pronoun and possessive pronoun.
Subject pronoun and possessive adjective.
Subject adjective and possessive adjective.
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6. Na frase “People who live in countries that have
warm climates…” a palavra destacada está sendo
usada como:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

relative pronoun.
reflexive pronoun.
personal pronoun.
indefinite pronoun.
interrogative pronoun.

7. Identifique as afirmativas verdadeiras ( V ) e falsas (
F ), de acordo com o texto.
( ) If you’re not in the room the use of timers to
turn off the lights helps to save energy.
( ) Living in a warm region one shouldn’t have
curtains at home.
( ) The color that your curtains must be is white,
because they reflect the heat.
( ) A car releases the same amount of carbon dioxide into the air than a household
generates.
( ) Anybody can preserve and help the Earth’s
natural resources.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–F–V–V–F
V–F–V–F–V
V–F–F–V–V
F–V–V–F–V
F–F–V–V–V

Atualidades

3 questões

9. O território catarinense teve grande parte da sua
cobertura vegetal destruída por séculos de ocupação
econômica e expansão territorial.
Nos últimos anos, com o aumento da preocupação
com os problemas ambientais, foram criadas em
nosso Estado numerosas unidades de conservação,
entre as quais podemos citar:
a. (

b.

c.

d.

e.

) APA (Área de Proteção Ambiental) Rota do Sol,
APA Banhado Grande, Unidade ambiental da
bacia hidrográfica do Rio Santana e Parque
Estadual das Araucárias.
( ) APA (Área de Proteção Ambiental) da Baleia
Franca, APA Rota do Sol, APA Banhado Grande
e a Estação Ecológica de Carijós.
( ) Unidades ambientais de Ibirarema, Ribeirão
do Sul, Salto Grande e São Pedro do Turvo.
APA (Área de Proteção Ambiental) da Baleia
Franca e a Estação Ecológica de Carijós.
( X ) Parques da Serra do Tabuleiro e da Lagoa do
Peri, a APA (Área de Proteção Ambiental) da
Baleia Franca e a Estação Ecológica de Carijós.
( ) Parques da Serra do Tabuleiro e da Lagoa do
Peri, Unidade ambiental da bacia hidrográfica do Rio Santana e Parque Estadual das
Araucárias.

8. Assinale a alternativa que apresenta os antônimos
da sequência de palavras: healthy – rich – large.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

illness – poor – big
sickness – wealth – huge
healthyless – wealthy – tiny
unhealthy – wealthy - huge
unhealthy – poor – small.
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10. Um forte terremoto seguido de um destruidor
tsunami atingiu a região de Fukushima, no Japão, em
março, e causou sérios danos a instalações nucleares
japonesas.

11. A morte de um tunisiano de 26 anos, um verdureiro que ateou fogo ao próprio corpo, desencadeou
uma série de protestos por diversos países do norte
da África e Oriente Médio.

Examine as afirmativas abaixo a respeito do tema.

Assinale a alternativa que identifica uma importante
razão desses protestos.

1. Os terremotos e tsunamis são causados pela
ação humana e a inconsequente destruição
do meio ambiente.
2. As usinas nucleares são as mais importantes
fontes de energia elétrica do Japão.
3. O Brasil, embora livre de terremotos pelas
suas características geológicas, sofreu recentemente um grande tsunami que colocou
em risco uma das usinas nucleares brasileiras
localizadas em Angra dos Reis, no Estado do
Rio de Janeiro.
4. O Japão viveu em sua história diversas catástrofes causadas por terremotos, cuja principal
causa é a movimentação das placas tectônicas.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

a. (
b.

c.

d.

e.

) A pregação das seitas cristãs da proximidade
do fim do mundo e da volta do Messias.
( ) A revolta da população jovem contra a
Irmandade Muçulmana que após tomar o
poder no Egito ameaçava o governo tunisiano.
( ) A oposição da população, principalmente
a mais idosa, aos princípios do Islã, notadamente os relacionados à monogamia e ao
politeísmo.
( ) A globalização que destruiu os valores mais
caros à juventude islâmica, como a liberdade
pessoal e religiosa, bem como a livre associação e o direito à manifestação política.
( X ) A insatisfação da juventude com as restrições
à liberdade existentes em muitos países da
região.

Noções de Informática
12. Considere o fragmento
(ao lado) de uma planilha do
Microsoft Excel 2007:
Assinale a alternativa que indica
corretamente o resultado da
fórmula abaixo:
=SE(A1>A2;A1;SE(A2>A3;A2;
SE(A3>A4;A3;SE(A4>A5;A4;A5))))
a.
b.
c.
d.
e.
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( )
( )
(X)
( )
( )

10
20
30
40
50

4 questões
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13. Identifique as afirmativas corretas a respeito da
utilização do sistema operacional Windows 7.
1. Para alternar entre programas, basta pressionar as teclas Ctrl + Tab para exibir miniaturas de todos os programas em execução, manter a tecla Ctrl pressionada e pressionar Tab
diversas vezes até que a miniatura do programa que se deseja utilizar seja selecionada.
2. Uma pasta aberta no Windows Explorer pode
ser copiada para a área de trabalho arrastando-a do Windows Explorer e soltando-a na
área de trabalho.
3. Um atalho para uma pasta cujo conteúdo está
sendo exibido no Windows Explorer pode
ser criado na área de trabalho arrastando o
ícone
, mostrado na barra de endereços
do Windows Explorer, e soltando-o na área de
trabalho.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 2.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

14. Identifique as afirmativas corretas a respeito da
utilização do Microsoft Word 2007 no sistema operacional Windows 7.
1. Após abrir o Microsoft Word, documentos
editados recentemente podem ser abertos clicando com o botão da direita do mouse sobre
o ícone do programa na barra de tarefas do
Windows e selecionando o nome do arquivo.
2. Se forem abertos vários documentos em diferentes janelas do Word, para exibir um documento específico será preciso clicar repetidas
vezes sobre o ícone do Word na barra de tarefas até que o documento desejado seja exibido.
3. Um arquivo aberto no Microsoft Word pode
ser fixado na barra de tarefas do Windows
clicando com o botão da direita do mouse
sobre o ícone do programa na barra de tarefas
e selecionando a ação Fixar este arquivo na
barra de tarefas.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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15. Analise o texto abaixo a respeito do Microsoft
Word 2007.
 Para copiar a formatação de um texto, deve-se
selecioná-lo e pressionar           
      ;
 a formatação copiada pode ser aplicada a
outro texto selecionando-o e pressionando
                ;
 e para limpar a formatação aplicada a um
texto, deve-se selecioná-lo e pressionar
                .
Assinale a alternativa que completa correta e sequêncialmente as lacunas do texto.
a. ( ) o botão
b. ( ) o botão
as teclas

; o botão

; o botão
;
+ Shift + X simultaneamente.

Ctrl

c. ( X ) as teclas
as teclas
o botão

Ctrl

d. ( ) as teclas
as teclas
o botão

Ctrl

e. ( ) as teclas
as teclas
o botão

Ctrl
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; o botão

Ctrl

Ctrl

Ctrl

+
+

Shift

+
+

C

+
+

Shift

Shift

+
+

C
V

simultaneamente ;
simultaneamente ;

simultaneamente ;
+ V simultaneamente ;

Shift

V

+ C simultaneamente
simultaneamente
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Conhecimentos Específicos
16. O setor de relações públicas de uma organização
privada prepara um evento para inauguração de uma
ponte e pede a colaboração da assessoria de imprensa
da empresa na divulgação.
Assinale a alternativa que reúne exemplos da atuação da assessoria de imprensa dentro do contexto
apresentado.
a. ( ) Redação de releases e advergames.
b. ( ) Redação de releases e fabricação de frontlight.
c. ( X ) Redação de releases e distribuição de press
kits.
d. ( ) Produção de campanhas publicitárias para
rádio e TV.
e. ( ) Distribuição de press kits e criação de
advergames.

17. O assessor de imprensa do diretor de uma instituição de ensino envia aos jornais impressos da
Grande Florianópolis um texto opinativo redigido pelo
assessorado.
Assinale a alternativa que apresenta a denominação
dada a esse texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Suíte
Artigo
Teaser
Editorial
Linha de apoio

18. Sobre a produção de newsletter, é correto
afirmar:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

poderá conter textos e fotos.
deverá conter fotos, exclusivamente.
deverá conter textos, exclusivamente.
nunca poderá ser enviada pela internet.
nunca poderá conter fotos, obrigatoriamente.

(35 questões)

19. Uma empresa enfrenta uma acusação de fraude
fiscal, mas em termos de assessoria de imprensa está
tranquila porque todos os procedimentos que devem
ser tomados, em relação aos veículos de comunicação,
durante situações como essa, já haviam sido planejados, inclusive horários e locais para atendimento aos
repórteres.
Assinale a alternativa que apresenta o nome da estratégia para atendimento à imprensa dentro do contexto apresentado.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Plano delay de crise
Plano Copyright de crise
Plano para refilamento de crise
Plano para renderização de crise
Plano para gerenciamento de crise

20. Um repórter de TV produziu uma reportagem
especial sobre o trabalho dos assessores de imprensa
em Santa Catarina.
A estrutura dessa reportagem, com cerca de um
minuto e meio de duração, poderá conter:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Teaser.
Escalada.
Áudio a BG.
Nota pelada.
Nota coberta.

21. Na produção de notícias e reportagens a presença dos verbos dicendi é:
a.
b.
c.
d.

(X)
( )
( )
( )

e. (

usual.
proibida.
desaconselhável.
indicada quando os textos forem veiculados
em rádio, exclusivamente.
) indicada quando os textos forem veiculados
em telejornais, exclusivmente.
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22. O assessor de imprensa de uma empresa pública
envia ao editor-chefe de um jornal de grande circulação uma nota oficial.
Sobre essa nota oficial, é correto afirmar:
a. ( ) deverá conter, no máximo, dois verbos de
ligação, obrigatoriamente.
b. ( ) deverá conter duas citações diretas,
obrigatoriamente.
c. ( ) nunca poderá conter a posição da empresa
assessorada sobre determinado assunto.
d. ( ) nunca poderá conter verbos de ligação,
obrigatoriamente.
e. ( X ) poderá conter a posição da empresa assessorada sobre determinado assunto.

23. Ao realizar o follow up, o assessor de imprensa
poderá:
a. ( ) desfocar a imagem no momento da captura
em uma ilha de edição não-linear.
b. ( ) fazer a correção gramatical de um texto operando pessoalmente um software específico.
c. ( ) melhorar o foco de uma imagem operando o
diafragma do equipamento fotográfico.
d. ( X ) reforçar informações que já foram enviadas
anteriormente pela assessoria de imprensa.
e. ( ) redigir, após contato com o assessorado, o
editorial de um house organ.

24. Ao produzir o texto de uma reportagem para televisão o repórter precisou citar, durante uma passagem,
uma série de números.
Na hora da edição, esses números poderão ser reforçados por meio de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

plano americano.
inserção de caracteres.
big close do cinegrafista.
plano médio.
fade out.
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25. Sobre a execução da comunicação organizacional
por um assessor de imprensa, é correto afirmar:
a. ( X ) poderá ser realizada em empresas públicas.
b. ( ) deve ser realizada para ONGs, exclusivamente.
c. ( ) nunca poderá ser realizada para empresas
públicas.
d. ( ) deve ser realizada em empresas privadas,
exclusivamente.
e. ( ) não deve ser realizada em empresas públicas
e privadas, obrigatoriamente.

26. As redes sociais podem ser usadas pelas assessorias de imprensa como estratégia de divulgação do
assessorado.
Dentro deste contexto, ao usar o facebook o assessor
de imprensa poderá divulgar:
a. (
b. (
c. (

) notas e sugestões de pauta, exclusivamente.
) sugestões de pauta factuais, exclusivamente.
) fotos em baixa e alta resoluções,
exclusivamente.
d. ( X ) textos e fotos, entre outras opções de divulgação do assessorado.
e. ( ) vídeos de entrevistas do assessorado,
obrigatoriamente.

27. Sobre o fluxo contínuo em sites jornalísticos, é
correto afirmar:
a. ( ) ainda não está implantado no Brasil.
b. ( ) deverá veicular infográficos, obrigatoriamente.
c. ( X ) poderá conter reportagens de “gaveta”, entre
outras opções de texto jornalístico.
d. ( ) deverá conter reportagens factuais,
exclusivamente.
e. ( ) não deverá conter links de texto,
obrigatoriamente.
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28. Sobre o tópico frasal, é correto afirmar:
a. ( ) deve aparecer no lead, exclusivamente.
b. ( ) deve aparecer no sublead, exclusivamente.
c. ( ) nunca deve estar presente em textos
jornalísticos.
d. ( ) tem relação com a produção de releases,
exclusivamente.
e. ( X ) tem relação com a ideia principal de um
parágrafo.

29. Com base no Código de Ética dos Jornalistas, é
correto afirmar:
a. ( ) o documento não menciona em nenhum
artigo o trabalho de assessoria de imprensa.
b. ( ) o jornalista pode assumir a autoria de textos e
fotos que não tenha produzido.
c. ( X ) o jornalista não deve realizar cobertura jornalística para o meio de comunicação em
que trabalha sobre organizações públicas,
privadas ou não-governamentais, da qual seja
assessor.
d. ( ) é aconselhável o jornalista realizar coberturas
jornalísticas para o meio de comunicação para
o qual é contratado sobre organizações públicas, privadas ou não-governamentais, das
quais seja assessor.
e. ( ) o jornalista é responsável por toda a informação que divulga, mesmo que tenha sido alterada por terceiros.

30. O repórter de uma emissora de rádio, que não
tem uma versão on line, produziu a gravação de uma
reportagem especial sobre o crescimento do número
de sequestros na região de abrangência da emissora.
A veiculação foi realizada durante a programação
matutina da rádio.

31. Na situação “a” o assessor de imprensa enviou
uma sugestão de pauta apenas ao editor de esportes
de um site jornalístico e, dois dias depois, na situação
“b” ele enviou a mesma pauta para todos os veículos
de comunicação e ligou para o editor de esportes de
cada um deles para reforçar os dados.
Assinale a questão que indica a estratégia usada na
situação “a” e como pode ser denominada a ação
do assessor na situação “b” ao efetuar as ligações,
respectivamente.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Pauta exclusiva e follow up
Follow up e pauta exclusiva
Pauta exclusiva e clipagem eletrônica
Clipagem eletrônica e pauta exclusiva
Entrevista coletiva e clipagem eletrônica

32. Sobre a edição de uma página para jornal impresso,
é correto afirmar:
a.
b.
c.
d.

(
(
(
(

)
)
)
)

não pode incluir intertítulos, obrigatóriamente.
não envolve a seleção de fotografias.
envolve a produção de títulos, exclusivamente.
envolve a seleção de fotografias,
exclusivamente.
e. ( X ) envolve a produção de títulos e legendas,
entre outros tópicos.

33. O repórter de um site jornalístico escreveu uma
notícia sobre o início de um incêndio e o texto foi
publicado ao meio-dia. Meia hora mais tarde, ele redigiu outro texto relatando a chegada dos bombeiros
e o trabalho executado e, desta vez, a publicação foi
acompanhada de fotos. Perto das 14h30, o site publicou mais uma notícia do repórter, relatando o término
dos trabalhos e a situação das vítimas do incêndio.

Assinale a alternativa que apresenta um item que pode
fazer parte da reportagem durante a veiculação.

Entre as alternativas abaixo, assinale a que apresenta
a denominação dada, na linguagem jornalística, à
segunda e à terceira notícias do caso relatado acima.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

GC
Sonora
Slow motion
Quadro de caracteres
Inserção em crawl

(X)
( )
( )
( )
( )

Suítes
Targets
Cartolas
Stand ups
Linhas de apoio
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34. Sobre as sugestões de pauta produzidas pela
assessoria de imprensa, é correto afirmar:

37. Sobre o público alvo em uma ação de assessoria
de imprensa, é correto afirmar:

a. ( ) O Código de Ética dos Jornalistas não permite
o envio de exclusivas aos jornais de bairro.
b. ( ) Devem abordar temas factuais,
exclusivamente.
c. ( ) Devem ser feitas pessoalmente nas emissoras
de TV, obrigatoriamente.
d. ( ) Devem ser feitas pessoalmente aos colunistas
de política, obrigatoriamente.
e. ( X ) A adaptação da sugestão levando em conta as
características do veículo, programa ou editoria aumentam as chances de aproveitamento.

a. (
b. (
c. (

35. Em reportagens para TV e rádio o aproveitamento
do áudio ambiente pode acontecer em:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

sobe som a áudio a BG.
gatekeeping e gatekeeper.
áudio a BG e agenda setting.
agenda setting e sobe som.
gatekeeper e áudio a BG.

36. O repórter de uma emissora de TV produziu
uma reportagem com várias denúncias sobre uma
personalidade pública. Durante cinco dias, o repórter
tentou entrevistá-la por vários meios, mas a assessoria de imprensa do acusado informou que ele não se
pronunciaria sobre o caso.
No dia da veiculação da reportagem, como essa
posição da personalidade poderá ser informada ao
telespectador?
a. ( ) Com um travelling, durante o VT da
reportagem.
b. ( X ) Em uma nota pé, logo após o término do VT
da reportagem.
c. ( ) Em uma cabeça, logo após o término do VT da
reportagem.
d. ( ) Em uma nota pé, antecedendo o VT da
reportagem.
e. ( ) Com a presença de um travelling, durante a
leitura da cabeça que antecede o VT.
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) Nunca serão levados em conta analfabetos.
) Não poderá variar, obrigatoriamente.
) Não há necessidade de defini-lo em nenhum
tipo de ação.
d. ( X ) Poderá variar, de acordo com o objetivo
pretendido.
e. ( ) Nunca poderá variar, de acordo com o objetivo pretendido.

38. Em um site jornalístico, o termo “produtor de
conteúdo” pode ser relacionado com qual alternativa,
entre as apresentadas abaixo?
a. (
b. (

) Infográficos com efeitos em 3D.
) Profissional que executa a revisão dos textos,
exclusivamente.
c. ( X ) Jornalistas ou empresas terceirizadas que
produzem notícias para o veículo.
d. ( ) Jornalista que executa a função de pauteiro,
exclusivamente.
e. ( ) Simulação visual da página principal de um
site, obrigatoriamente.

39. Entre as alternativas abaixo, selecione a que pode
ser relacionada com a expressão “plantar uma notícia”
dentro do contexto da assessoria de imprensa.
a. (
b.
c.
d.

e.

) Editar um texto jornalístico entre duas fotografias do assessorado.
( ) Incluir no press kit um release relacionado ao
assessorado, exclusivamente.
( ) Convocar para entrevista coletiva em
momento de crise, exclusivamente.
( X ) Propor a um colunista a publicação de uma
nota cujo conteúdo, a princípio, é de interesse
exclusivo do assessorado.
( ) Enviar, por um erro de estratégia, o mesmo
release para editorias diferentes de um jornal
impresso, exclusivamente.

CASAN – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

40. Sobre a conduta profissional em relação às fontes,
o Código de Ética do Jornalista prevê que:

43. Em telejornalismo o jornalista pode veicular uma
notícia por meio de stand up.

a. ( ) é desnecessário se preocupar com a integridade das fontes.
b. ( ) o jornalista não tem o direito de resguardar o
sigilo da fonte.
c. ( ) não há necessidade de se preocupar com a
integridade das fontes quando forem maiores
de 12 anos.
d. ( X ) é direito do jornalista resguardar o sigilo da
fonte.
e. ( ) a integridade das fontes deve ser motivo de
preocupação somente quando elas forem
menores de 16 anos.

Entende-se por stand up:

41. Ao organizar uma coletiva para veículos de
comunicação, o assessor de imprensa preparou sobre
o tema que será abordado material de apoio, como
infográfico, pen drive com arquivos de fotografias em
alta resolução, mapas e relatórios.
Assinale a alternativa que apresenta a denominação
do conjunto desse material de apoio.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Mailling
Press Kit
Imprensa Day
Clipagem eletrônica
Clipagem impressa

42. Ao redigir o texto de uma grande reportagem
impressa sobre catástrofes naturais em Santa Catarina,
o repórter decidiu, em conjunto com o editor, que algumas informações deverão estar contidas em um box.
Sobre o uso do box em reportagens impressas, é correto afirmar que:

a. (
b.
c.
d.
e.

) Trecho de entrevista com fonte primária,
exclusivamente.
( ) Quadro de caracteres, exclusivamente.
( X ) Boletim do repórter.
( ) Nota lida pelo apresentador no estúdio.
( ) Trecho de entrevista com fonte secundária,
exclusivamente.

44. Sobre os links de texto que podem aparecer em
uma reportagem publicada em um site jornalístico, é
correto afirmar:
a. ( X ) Podem conter informações factuais ou não.
b. ( ) Não podem ultrapassar cinco linhas,
obrigatoriamente.
c. ( ) Não podem ser mais que dois,
obrigatoriamente.
d. ( ) Devem conter apenas o lead, exclusivamente.
e. ( ) Devem conter informações factuais,
exclusivamente.

45. O jornalista, ao redigir uma “cabeça” em radiojornalismo e telejornalismo, deve considerar as informações que serão veiculadas logo após a leitura dela.
Assinale a alternativa que corresponde ao termo
“cabeça”, dentro do contexto apresentado.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

editorial
artigo
lead
pauta
pauta exclusiva

a. ( X ) é opcional.
b. ( ) é obrigatório em reportagens com mais de
20 linhas.
c. ( ) nunca deve ser usado em reportagens
impressas.
d. ( ) deve ser usado em reportagens veiculadas na
internet, exclusivamente.
e. ( ) é obrigatório em reportagens factuais,
exclusivamente.
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46. Ao editar uma reportagem para TV, o jornalista:
a. ( ) não pode excluir elementos da estrutura
original.
b. ( ) não pode alterar a ordem de apresentação
dos elementos da estrutura.
c. ( ) deve analisar a construção gramatical,
exclusivamente.
d. ( ) deve eliminar todos os frames,
obrigatoriamente.
e. ( X ) pode excluir elementos da estrutura original
ou alterar a ordem de apresentação deles.

47. O repórter de uma emissora de rádio liga para o
assessor de imprensa de uma instituição pública e solicita uma entrevista com o diretor. O objetivo é repercutir uma denúncia contra a instituição. Caso o diretor
não queira atender o repórter, o assessor de imprensa
poderá sugerir que um porta-voz da empresa desempenhe esta tarefa.
Sobre a figura do porta-voz, é correto afirmar:
a. ( ) deverá ser um jornalista, obrigatoriamente.
b. ( ) nunca poderá ser um jornalista.
c. ( ) deverá ter ligações familiares com a pessoa
que representa, obrigatoriamente.
d. ( X ) é uma pessoa autorizada para falar em nome
da empresa.
e. ( ) deverá ser um profissional de relações públicas, obrigatóriamente.

48. Sobre as estratégias de divulgação que podem
ser usadas por uma assessoria de imprensa, é correto
afirmar:
a. ( ) Não devem incluir a mídia impressa.
b. ( X ) Podem incluir as mídias eletrônicas e impressa.
c. ( ) Devem incluir as mídias impressa e televisiva,
exclusivamente.
d. ( ) Devem incluir as mídias impressa, televisiva e
radiofônica, exclusivamente.
e. ( ) Não devem incluir a mídia eletrônica.
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49. Sobre comunicação organizacional, é correto
afirmar:
a. (
b.
c.
d.
e.

) Nunca abrangerá estratégias de relações
públicas.
( ) Não envolve a comunicação interna de uma
organização.
( ) Não deve ser exercida por jornalistas,
obrigatoriamente.
( ) Não envolve comunicação externa.
( X ) Pode abranger estratégias de relações
públicas.

50. Ao planejar uma cobertura multimídia, o jornalista deve:
a. (
b.
c.
d.
e.

) desconsiderar informações factuais,
obrigatoriamente.
( ) desconsiderar a possibilidade de utilizar o
fluxo contínuo de notícias, obrigatoriamente.
( X ) considerar as características de cada veículo
envolvido no processo.
( ) utilizar imagens em movimento e gravações
em áudio, exclusivamente.
( ) utilizar fotografias, texto e gravações em
áudio, exclusivamente.

.
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