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Caderno  
de Prova

 Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova;
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscri-

ção e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova se:

 � faltam folhas e a sequência de questões, no total de 40, está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização 
da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas dife-
rentes 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.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova com-
pleto e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O 
gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

http://uffs.fepese.ufsc.br

Jornalista
Dia: 13 de dezembro de 2009 • Horário: das 14 às 17 h  
Duração: 3 horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.
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3. Assinale a alternativa errada.

a. ( ) O verbo revolucionou é transitivo direto.
b. ( ) Em “e até os chips de computadores” há ideia 

de inclusão.
c. ( ) Acrescentando, depois de “e até os chips de 

computadores” o pronome tudo, o verbo 
passa para o singular: deriva.

d. ( ) Substituindo-se o pronome ele por nós, em 
“foi ele quem colocou”, a forma verbal não se 
altera.

e. ( X ) O emprego do verbo, em Hoje fazem oito anos 
que vim para Chapecó” corresponde ao de 

“hoje fazem parte de nosso cotidiano”.

4. Analise as afirmações abaixo.

I. V. Sa podeis acompanhar-nos, para que vos 
mostremos a sede da UFFS?

II. UFFS: aqui nos preocupamos com o desenvol-
vimento sustentável e solidário da Região Sul 
do País.

III. É alto e justificado o prestígio da nova institui-
ção, entre a população catarinense.

IV. Agradeceremos os que nos apoiaram, se você 
não se opor a um pequeno discurso.

V. Soube que houve muitas pessoas envolvidas 
na criação de nossa universidade.

Pela análise das afirmativas, verifica-se que estão 
corretas:

a. ( ) I, III e IV.
b. ( ) I, IV e V.
c. ( ) II, III e IV.
d. ( X ) II, III e V.
e. ( ) IV, V e VI.

Língua Portuguesa (5 questões)

Einstein revolucionou o conhecimento do homem sobre 
a natureza. Mostrou a existência de um mundo invisível, 
cheio de moléculas e átomos em constante agitação. 
Suas digitais estão num amplo leque de tecnologias que 
hoje fazem parte de nosso cotidiano. Células fotoelétri-
cas a laser, energia nuclear e fibras óticas, viagens espa-
ciais e até os chips de computadores derivam de suas 
ideias. E, não se deve esquecer, foi ele quem colocou na 
boca do povo o conceito de que tudo é relativo.

Veja, 21, out. 2009, p. 96

1. Assinale a alternativa correta.

a. ( ) A palavra em destaque, em “não se deve 
esquecer”, refere-se a Eisntein.

b. ( ) No texto, “hoje fazem parte” refere-se a “molé-
culas e átomos”.

c. ( ) A expressão “na boca do povo” é típica de uma 
linguagem padrão culta informal.

d. ( X ) As palavras em destaque, em “ Suas digitais 
estão num amplo leque de tecnologias”, 
equivalem, respectivamente, a marcas e 
encontram-se.

e. ( ) Porque explicou ao povo o que é relatividade, 
Einstein revolucionou o conhecimento do 
homem.

2. Assinale a alternativa errada, a respeito desta frase:

A Universidade Federal da Fronteira Sul terá como 
característica um perfil voltado às necessidades da 
mesorregião em que se situa.

a. ( ) A expressão “um perfil” é objeto direto.
b. ( ) A expressão “em que” equivale a “na qual”.
c. ( X ) Em “como característica” há idéia de comparação.
d. ( ) No presente do subjuntivo a forma verbal fica 

tenha.
e. ( ) Deixando “necessidades” no singular o acento 

de crase desaparece.

Conhecimentos Gerais (20 questões)
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7. Analise o texto abaixo.

Em 2009 soube-se que um novo vírus circulava em 

quase todos os continentes, o que fez com que a 

Organização Mundial da Saúde declarasse a existência 

de uma         . A Gripe Suína, como ficou 

conhecida, é um vírus         , também 

conhecido como vírus da influenza A/H1N12009.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas:

a. ( ) epidemia ; animal
b. ( ) endemia ; suíno
c. ( ) endemia ; humano
d. ( ) pandemia ; animal
e. ( X ) pandemia ; humano

8. Leia com atenção o texto.

No ano de 2009 foram celebrados os quarenta anos 
de um acontecimento significativo para a história da 
humanidade. Tentando expressar a relevância do refe-
rido acontecimento, uma pessoa que dele participou, 
proferiu a seguinte frase: “Um pequeno passo para um 
homem, um gigantesco salto para a humanidade”.

Assinale a alternativa que identifica o autor da frase e 
o acontecimento celebrado.

a. ( ) Alexander Fleming, comemorando a desco-
berta da penicilina.

b. ( X ) Neil Armstrong, celebrando a chegada do 
homem à lua.

c. ( ) Barnard, ao realizar o primeiro transplante de 
coração.

d. ( ) Richard Feinman, anunciando o nascimento 
do primeiro bebê de proveta.

e. ( ) Gerhard Shröder, celebrando a que da do 
Muro de Berlin.

5. Assinale a alternativa correta.

a. ( ) Professor, preciso falar consigo agora.
b. ( ) Aquele escritor chapecoense é excelente, haja 

visto o tema de suas obras.
c. ( ) Os Estados Unidos é um grande país, em 

extensão territorial.
d. ( ) Minha colega de sala sentiu-se meia adoen-

tada, por causa da gripe.
e. ( X ) No plural, a frase Penso que deveria haver um 

estudante a menos nesta classe fica: Penso que 
deveria haver estudantes a menos nesta classe.

Atualidades (5 questões)

6. Com relação à decisão tomada pelo Supremo 
Tribunal Federal no ano de 2009, sobre a reserva 
Raposa do Sol, é correto afirmar:

a. ( X ) Por maioria de votos, o Supremo Tribunal 
Federal decidiu pela demarcação contínua da 
reserva e pela retirada dos ocupantes ilegais 
do território demarcado.

b. ( ) Por unanimidade de votos, o Supremo 
Tribunal Federal decidiu pela demarcação 
contínua da reserva, mas estabeleceu limites à 
soberania dos grupos indígenas que habitam 
a área demarcada.

c. ( ) Por maioria de votos, o Supremo Tribunal 
Federal decidiu pela demarcação descontínua 
da reserva e pela retirada dos ocupantes ile-
gais do território demarcado.

d. ( ) Por unanimidade devotos, o Supremo Tribunal 
Federal decidiu pela demarcação descontínua 
da reserva e pela soberania dos povos indíge-
nas que habitam a área demarcada.

e. ( ) Por maioria de votos o supremo Tribunal 
Federal decidiu pela demarcação contínua 
da reserva e pela legalização das terras 
dos fazendeiros já instalados no território 
demarcado.
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Noções de Informática (5 questões)

11. Assinale a alternativa que descreve corretamente 
um procedimento cuja execução, em um computa-
dor com sistema operacional Windows XP, ocultará o 
arquivo ‘C:\teste.txt’.

a. ( ) Execute no ‘Prompt de Comando’:  
dir -a c:\teste.txt

b. ( X ) Execute no ‘Prompt de Comando’:  
attrib +h c:\teste.txt

c. ( ) No Windows Explorer, clique com o botão da 
direita do mouse no arquivo ‘C:\teste.txt’ e 
selecione ‘Ocultar’.

d. ( ) No Windows Explorer, selecione o arquivo ‘C:\
teste.txt’ e clique no menu ‘Arquivo  Ocultar’.

e. ( ) Abra o arquivo ‘C:\teste.txt’ no aplicativo 
‘Notepad’, clique no menu ‘Arquivo  Salvar 
como…’ e selecione o tipo de arquivo ‘Arquivo 
oculto’.

12. Assinale a alternativa que identifica correta-
mente extensões utilizadas pelos aplicativos do 
OpenOffice e do Microsoft Office, respectivamente, para 
identificar os tipos de arquivos utilizados para arma-
zenar apresentações de slides, documentos de texto e 
planilhas eletrônicas.

a. ( ) Apresentações de slides:  ODS e PPS; 
Documentos de texto:  PDF e DOC; 
Planilhas eletrônicas:  ODP e XML.

b. ( ) Apresentações de slides:  ODT e PPT; 
Documentos de texto:  ODC e DOC; 
Planilhas eletrônicas:  ODS e XLS.

c. ( X ) Apresentações de slides: ODP e PPTX; 
Documentos de texto:  ODT e DOCX; 
Planilhas eletrônicas: ODS e XLSX.

d. ( ) Apresentações de slides:  ODS e PPS; 
Documentos de texto:  HTML e DOC; 
Planilhas eletrônicas:  ODP e XLS.

e. ( ) Apresentações de slides:  ODT e PPTX; 
Documentos de texto:  PDF e DOCX; 
Planilhas eletrônicas:  XML e XLSX.

9. Em relação a acontecimentos históricos significati-
vos celebrados durante o ano de 2009, leia e analise as 
afirmativas abaixo.

I. Em Santa Catarina foram celebrados os 30 
anos da Novembrada.

II. Em várias partes do mundo foram celebrados 
os 150 anos da publicação do livro de Darwin, 
A Origem das Espécies.

III. Em Santa Catarina foram comemorados os 90 
anos do fim dos conflitos do Contestado.

IV. Na Alemanha aconteceram comemorações 
pelos 20 anos da queda do Murro de Berlin.

V. Os brasileiros comemoraram os 25 anos da 
aprovação da Emenda Dante de Oliveira, que 
restabeleceu o sistema de eleições diretas 
no país.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) Somente a afirmativa III é correta.
b. ( ) Somente as afirmativas I e III são corretas.
c. ( ) Somente as afirmativas II e V são corretas.
d. ( X ) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
e. ( ) Somente as afirmativas I, II, IV e V são corretas.

10. Identifique o que for correto sobre políticas ado-
tadas na última década, por autoridades políticas da 
América:

a. ( X ) Os governos de Hugo Chávez, Evo Morales e 
Rafael Correa adotaram posturas nacionalistas.

b. ( ) O presidente dos Estados Unidos, Barack 
Obama, suspendeu o embargo econômico 
imposto a Cuba.

c. ( ) O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da 
Silva, reconheceu a legitimidade da eleição de 
Mahmoud Ahmadinejad à presidência do Irã, 
mas condenou o projeto nuclear iraniano.

d. ( ) Os presidentes Felipe Calderón, do México, e 
Álvaro Uribe, da Colômbia, têm denunciado a 
política segregacionista dos Estados Unidos.

e. ( ) Manuel Zelaya, presidente de Honduras, foi 
deposto por um golpe militar e voltou ao 
poder através de novas eleições.
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15. Assinale a alternativa que apresenta correta-
mente um comando que, ao ser executado em um 
computador com sistema operacional Linux, faz com 
que sejam listados os arquivos do diretório local cujo 
nome contém a sequência de caracteres ‘abc’.

a. ( X ) ls -a | grep abc
b. ( ) ls abc* > more
c. ( ) dir *abc* | more
d. ( ) dir *.* | grep abc
e. ( ) grep abc < ls -al

Noções de 
Direito Administrativo 
Administração Pública (5 questões)

16. De acordo com a Lei no 9.784/99, que regula o 
processo administrativo no âmbito da Administração 
Pública Federal, a extinção de um ato administrativo 
por vício de legalidade denomina-se:

a. ( ) reversão.
b. ( X ) anulação.
c. ( ) revogação.
d. ( ) convalidação.
e. ( ) rescisão.

17. Constitui ato de improbidade administrativa que 
sujeita o responsável à suspensão dos direitos políti-
cos pelo período de cinco a oito anos:

a. ( X ) Frustrar a licitude de processo licitatório ou 
dispensá-lo indevidamente.

b. ( ) Receber vantagem econômica de qualquer 
natureza, direta ou indiretamente, para omitir 
ato de ofício, providência ou declaração a que 
esteja obrigado.

c. ( ) Perceber vantagem econômica para interme-
diar a liberação ou aplicação de verba pública 
de qualquer natureza.

d. ( ) Revelar fato ou circunstância de que tem 
ciência em razão das atribuições e que deva 
permanecer em segredo.

e. ( ) Praticar ato visando fim proibido em lei ou 
regulamento ou diverso daquele previsto, na 
regra de competência.

13. Suponha que você recebeu uma mensagem de 
correio eletrônico contendo o seu endereço de e-mail 
e os endereços de outros 5 usuários no campo ‘Para:’ 
(‘To:’ em inglês).

Com base nessas informações, assinale a alternativa 
correta.

a. ( ) Somente 6 usuários, incluindo você, terão 
acesso ao conteúdo da mensagem.

b. ( ) Até 5 usuários, além de você, poderão receber 
a mensagem.

c. ( ) Caso a mensagem contenha anexos, estes não 
serão enviados para os destinatários especifi-
cados nos campos ‘CC:’ e ‘CCO:’ da mensagem.

d. ( ) É possível que outros usuários tenham rece-
bido a mensagem sem o seu conhecimento, 
pois o remetente pode ter colocado outros 
endereços de usuários no campo ‘CC:’ da 
mensagem.

e. ( X ) É possível que outros usuários tenham rece-
bido a mensagem sem o seu conhecimento, 
pois o remetente pode ter colocado outros 
endereços de usuários no campo ‘CCO:’ da 
mensagem.

14. A respeito da navegação na Web, é correto afir-
mar que:

a. ( ) O navegador Web utiliza o protocolo HTMLS 
para efetuar o acesso a sites que requerem 
criptografia de dados.

b. ( ) Os cookies são informações armazenadas no 
servidor sobre o usuário, que são fornecidas 
por ele quando preenche um formulário em 
uma página Web.

c. ( ) Os endereços de páginas na Web podem 
ser digitados utilizando letras maiúsculas ou 
minúsculas, pois não é feita distinção entre 
ambas.

d. ( X ) O navegador Web pode ser utilizado para 
acessar páginas seguras. O protocolo utilizado 
para acesso a páginas seguras é diferente do 
protocolo usado no acesso aos demais sites, 
pois emprega criptografia de dados.

e. ( ) O código-fonte de páginas seguras é cripto-
grafado, exigindo que o usuário informe um 
login e uma senha válidos para que seja auto-
rizado a visualizar as páginas do site no seu 
navegador Web.
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20. O dispositivo constitucional abaixo transcrito 
constitui um desdobramento de qual princípio funda-
mental da Administração Pública?

“Art. 39 (…) omissis

§ 2o A União, os Estados e o Distrito Federal manterão 
escolas de governo para a formação e o aperfeiço-
amento dos servidores públicos, constituindo-se a 
participação nos cursos um dos requisitos para a pro-
moção na carreira, facultada, para isso, a celebração 
de convênios ou contratos entre os entes federados”.

a. ( ) impessoalidade
b. ( ) moralidade
c. ( X ) eficiência
d. ( ) legalidade
e. ( ) razoabilidade

18. É admitida a acumulação remunerada de cargos 
públicos, havendo compatibilidade de horários:

a. ( ) de dois cargos técnicos.
b. ( ) de um cargo técnico com outro científico.
c. ( X ) de um cargo de professor com outro científico.
d. ( ) de um cargo técnico com outro privativo de 

profissional de saúde.
e. ( ) de um cargo científico com outro privativo de 

profissional de saúde.

19. Sobre a classificação dos atos administrativos, é 
correto afirmar:

a. ( ) São discricionários os atos praticados pela 
Administração sem qualquer margem de 
liberdade de decisão, jungidos estritamente 
ao comando legal.

b. ( X ) Ato anulável é aquele que apresenta defeito 
sanável, passível de convalidação pela própria 
Administração.

c. ( ) É composto o ato que necessita, para sua for-
mação, da manifestação de vontade de dois 
ou mais órgãos ou autoridades diferentes.

d. ( ) Ato declaratório é aquele que cria uma 
situação jurídica individual para os seus 
destinatários.

e. ( ) São atos de império aqueles praticados pela 
Administração na qualidade de gestora de 
seus bens e serviços, sem fundamento no 
princípio da supremacia.
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Conhecimentos Específicos (20 questões)

21. Ferramenta bastante utilizada recentemente na 
Internet caracteriza-se por sua atualização constante, 
com perfil próximo de um diário pessoal, e pela divul-
gação de notícias e fatos de interesse jornalístico ou 
mesmo por colunas de opinião.

Assinale a alternativa que define tal ferramenta:

a. ( ) Sites
b. ( X ) Blogs
c. ( ) Twitter
d. ( ) Podcast
e. ( ) Correio eletrônico

22. Assinale a alternativa que aponta o padrão de TV 
Digital adotado no Brasil:

a. ( ) Alemão
b. ( ) Europeu
c. ( X ) Japonês
d. ( ) Brasileiro
e. ( ) Norte-Americano

23. Assinale a alternativa que indica outra denomi-
nação para a prática conhecida como “Jornalismo 
Cidadão”:

a. ( ) Jornalismo expositivo
b. ( ) Jornalismo Corporativo
c. ( ) Jornalismo Institucional
d. ( X ) Jornalismo Colaborativo
e. ( ) Jornalismo governamental

24. Observe os itens a seguir:

I. ESCANDALO NO DF
II. Cúpula do Democratas dá mais tempo à 

Arruda
III. Denúncias envolvendo governador em 

esquema de distribuição de propina afastam 
aliados e podem repercutir no quadro político 
para a sucessão de Lula

IV. A direção nacional do DEM decidiu nesta 
terça-feira que ainda é cedo para conde-
nar o governador do Distrito Federal, José 
Roberto Arruda. O partido quer mais tempo 
para apurar as denúncias, mas não descarta 
punições, evitando desgastes maiores na sigla 
com repercussões no processo de sucessão 
presidencial.

Considerando a disposição dos textos acima em uma 
página interna de jornal impresso, assinale a alterna-
tiva que corresponde à ordem de denominação de 
cada um dos elementos acima:

a. ( ) I. manchete; II. lide; III. título; IV. linha de apoio
b. ( ) I. manchete; II. lide; III. olho; IV. título
c. ( ) I. olho; II. linha de apoio; III. manchete; IV. lide
d. ( ) I. olho; II. linha de apoio; III. título; IV. lide
e. ( X ) I. olho; II. título; III. linha de apoio; IV. lide

25. Assinale a alternativa que traz o nome do pri-
meiro telejornal da Televisão brasileira, exibido pela TV 
Tupi, de São Paulo:

a. ( ) Repórter Esso
b. ( ) Notícias do dia
c. ( X ) Imagens do dia
d. ( ) Jornal Nacional
e. ( ) O que vai pelo mundo
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29. Como é chamado o recurso utilizado por asses-
sorias de comunicação formado por um conjunto de 
ações focadas no público interno e que tem como 
objetivo maior conscientizar funcionários e chefias 
para a importância do atendimento de excelência ao 
cliente:

a. ( X ) Endomarketing
b. ( ) Marketing externo
c. ( ) Marketing de varejo
d. ( ) Marketing social
e. ( ) Marketing viral

30. Assinale a alternativa que representa o recurso 
bastante utilizado atualmente em publicações impres-
sas e que tem como principal característica ser uma 
modalidade discursiva, ou subgênero do jornalismo 
informativo, no qual a presença indissociável de ima-
gem e texto em uma construção narrativa permite a 
compreensão de um fenômeno específico, como um 
acontecimento jornalístico:

a. ( ) Foto legenda
b. ( X ) Infográfico
c. ( ) Ilustração
d. ( ) Charge
e. ( ) Box

31. Assinale a alternativa que aponta a medida legal, 
aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do 
Senado no início de dezembro, e que restitui a obriga-
toriedade do diploma para o exercício do Jornalismo:

a. ( ) Lei da liberdade de expressão
b. ( ) Lei de Imprensa
c. ( ) Emenda à Lei de imprensa
d. ( ) Projeto de Lei de Imprensa
e. ( X ) Projeto de Emenda Constitucional 33/09

26. Assinale a alternativa que aponta o avanço tec-
nológico inaugurado na televisão brasileira no ano de 
1972:

a. ( X ) TV a cores
b. ( ) vídeo tape
c. ( ) edição não-linear
d. ( ) transmissão via satélite
e. ( ) transmissão em rede nacional

27. Assinale a alternativa que contém o nome do 
autor daquela que é considerada a primeira Tese uni-
versitária sobre Jornalismo, defendida em 1690 na 
Alemanha:

a. ( ) Herbert Gans
b. ( ) Herbert Marcuse
c. ( ) Theodor Adorno
d. ( ) Walter Benjamin
e. ( X ) Tobias Peucer

28. Segundo o artigo 12 do Código de Ética 
dos Jornalistas, aprovado em agosto de 2007 no 
Congresso Nacional dos Jornalistas em Vitória (ES), o 
jornalista tem entre seus deveres:

a. ( ) omitir provas que fundamentem as informa-
ções de interesse público.

b. ( ) não informar claramente à sociedade quando 
suas matérias tiverem caráter publicitário ou 
decorrerem de patrocínios ou promoções.

c. ( X ) ressalvadas as especificidades da assessoria 
de imprensa, ouvir sempre, antes da divul-
gação dos fatos, o maior número de pessoas 
e instituições envolvidas em uma cobertura 
jornalística.

d. ( ) propor alterações nas imagens captadas 
que deturpem a realidade, não informando 
ao público o eventual uso de recursos de 
fotomontagem.

e. ( ) preservar a língua e a cultura estrangeiras, 
reforçando a noção de globalização cultural.
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34. No caso de uma instituição pretender desenvol-
ver uma campanha dirigida a um público com alto 
grau de escolaridade, residente em zona urbana, com 
perfil de formador de opinião, qual dos veículos deve 
ser utilizado pela Assessoria de Comunicação:

a. ( ) rádio
b. ( ) out-door
c. ( ) bus door
d. ( X ) jornal impresso
e. ( ) televisão aberta

35. Observe a figura abaixo:

A imagem refere-se a orientações sobre o uso do bra-
são da Universidade Federal de Santa Catarina e estão 
presentes em que documento:

a. ( ) jornal da universidade
b. ( ) estatuto da universidade
c. ( X ) manual de identidade visual
d. ( ) regimento interno da universidade
e. ( ) manual do assessor de imprensa

36. Como ficou conhecida a linha de pensamento de 
base Marxista, responsável pela formulação de dife-
rentes formulações teóricas da área da comunicação 
e que teve, entre seus mais conhecidos pensadores 
Adorno, Benjamin e Habermas?

a. ( ) Escola de Comunicação
b. ( X ) Escola de Frankfurt
c. ( ) Escola européia
d. ( ) Escola francesa
e. ( ) Escola de Paris

32. Observe o texto a seguir:

ZELAYA DEVE DEIXAR A EMBAIXADA BRASILEIRA 
RUMO AO MÉXICO//QUINTA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO 
DE 2009//O PRESIDENTE DEPOSTO DE HONDURAS, 
MANUEL ZELAYA, DEVE DEIXAR A EMBAIXADA DO 
BRASIL EM TEGUCIGALPA JUNTO COM A FAMÍLIA NAS 
PRÓXIMAS HORAS// O ENCARREGADO DE NEGÓCIOS 
DA EMBAIXADA BRASILEIRA, FRANCISCO CATUNDA, 
CONFIRMOU AGORA HÁ POUCO QUE ZELAYA 
DEVE IR PARA O MÉXICO// O GOVERNO MEXICANO 
ACEITOU O PRESIDENTE DEPOSTO DE HONDURAS 
NO PAÍS COMO HÓSPEDE// A SAÍDA DE MANUEL 
ZELAYA DE HONDURAS ACONTECE DEPOIS DE 
CONVERSAS COM REPRESENTANTES DA COSTA RICA, 
PANAMÁ E ESTADOS UNIDOS// O POLICIAMENTO 
JÁ FOI REFORÇADO NO ENTORNO DA EMBAIXADA 
BRASILEIRA//DE HONDURAS, ANTONIO VIEIRA//

Por suas características de estrutura e redação, o texto 
apresentado acima refere-se a uma notícia veiculada 
em qual veículo:

a. ( ) televisão
b. ( ) twitter
c. ( ) site
d. ( X ) rádio
e. ( ) jornal impresso

33. Instrumento utilizado pelas Assessorias de 
Comunicação, presta-se a divulgar informações 
pontuais, sobre circunstâncias que, geralmente, têm 
caráter polêmico na relação da empresa/instituição 
junto à sociedade e não possui um formato de texto 
jornalístico.

Trata-se de:

a. ( ) folder
b. ( ) release
c. ( ) clipping
d. ( ) mailing list
e. ( X ) Nota oficial
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38. Assinale a alternativa que apresenta o nome do 
evento convocado pelo Governo Federal e que deve 
reunir em Brasília representantes de todo o país com 
o objetivo de formular propostas orientadoras de 
uma Política Nacional de Comunicação a partir de um 
debate amplo, democrático e plural com a sociedade 
brasileira, garantindo a participação social em todas as 
suas etapas.

a. ( ) Conferência Brasileira de Cultura
b. ( X ) Conferência Nacional de Comunicação
c. ( ) Conferência Nacional de Telecomunicações
d. ( ) Congresso Brasileiro de Comunicação
e. ( ) Congresso dos Jornalistas Brasileiros

39. Publicado pelo Ministério da Justiça, é um docu-
mento que tem como função estabelecer a normati-
zação e regulação de horários adequados à exibição 
de programas de televisão, de modo a garantir tanto 
a liberdade de expressão quanto a preservação do 
público formado por crianças e adolescentes.

Trata-se de:

a. ( X ) classificação indicativa
b. ( ) código de postura
c. ( ) código de ética
d. ( ) censura prévia
e. ( ) autocensura

40. Assinale a alternativa que indica a principal van-
tagens de cada um dos sistemas de geração da tec-
nologia de TV Digital, existentes atualmente no Japão, 
Europa e Estados Unidos, respectivamente:

a. ( ) alta definição, mobilidade e  
multiprogramação.

b. ( X ) mobilidade, multiprogramação e  
alta definição.

c. ( ) mobilidade, alta definição e  
multiprogramação.

d. ( ) multiprogramação, alta definição e  
mobilidade.

e. ( ) multiprogramação, mobilidade e  
alta definição.

37. Considere os textos a seguir:

I. Marketing ecológico
Os europeus adoram a nossa floresta tropical. Para 
os políticos do velho continente, rende votos. Para o 
cidadão comum, a certeza de estar salvando o planeta. 
O futuro rei da Inglaterra recebeu o cacique brasileiro 
Tashka Yawanawa. Depois, Charles foi dormir tranquilo, 
com a certeza do dever cumprido.

II. Você concorda com a proposta que acaba com a 
licença-prêmio para os servidores estaduais?

Claro que não. É uma das poucas vantagens que com-
pensam o péssimo salário que a maioria dos funcioná-
rios públicos recebe.

Benjamin B. 
Professor. Porto Alegre

III. São temas que, num país que tem convivido com 
denúncias e com escândalos, precisam ficar claros, sem 
deixar qualquer dúvida em relação aos interesses exis-
tentes. O melhor. talvez o único. antídoto para evitar 
uma mistura indefensável entre governo e empresas, 
entre o público e o privado, é a transparência nas rela-
ções do poder público com seus contratantes.

Considerando que esses textos foram publicados 
em um jornal impresso, aponte a alternativa que traz 
a sequência correta das seções do leitor, coluna e 
editorial:

a. ( ) 1, 2 e 3
b. ( ) 1, 3 e 2
c. ( X ) 2, 1 e 3
d. ( ) 2, 3 e 1
e. ( ) 3, 1 e 2
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