
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

concurso público

007. Prova objetiva

jornalista

� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
�	Confira	seus	dados	impressos	na	capa	deste	caderno	e	na	folha	de	respostas.
�	Quando	for	permitido	abrir	o	caderno,	verifique	se	está	completo	ou	se	apresenta	 imperfeições.	Caso	haja	algum	
problema,	informe	ao	fiscal	da	sala.

�	Leia	cuidadosamente	todas	as	questões	e	escolha	a	resposta	que	você	considera	correta.
�	Marque,	na	folha	de	respostas,	com	caneta	de	tinta	preta,	a	letra	correspondente	à	alternativa	que	você	escolheu.
�	A	duração	da	prova	é	de	3	horas	e	30	minutos,	já	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	da	folha	de	respostas.
�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridos	75%	do	tempo	de	duração	da	prova.
�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	a	folha	de	respostas	e	este	caderno,	podendo	levar	apenas	o	rascunho	de	gabarito,	
localizado	em	sua	carteira,	para	futura	conferência.

�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno de questões.

29.07.2018	|	manhã

Nome	do	candidato

Prédio sala carteiraInscriçãorG
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conhecimentos gerais

Língua Portuguesa

Leia a tira para responder às questões de números 01 e 02.

(Folha de S.Paulo, 29.05.2018. Adaptado)

01. Em conformidade com a norma-padrão, as lacunas do 
segundo e do terceiro quadrinho da tira devem ser preen-
chidas, respectivamente, com:

(A) Roubaram-me … Desse

(B) Me roubaram … Desse

(C) Roubaram-me … Daquele

(D) Me roubaram … Deste

(E) Roubaram-me … Deste

02. No segundo quadrinho, a frase “Coroa?” corresponde 
a uma

(A) afirmação, confirmando a importância do objeto que 
foi roubado.

(B) pergunta, sugerindo estranheza em relação ao 
o bjeto roubado.

(C) exclamação, indicando surpresa ao saber do objeto 
roubado.

(D) pergunta, mostrando o descaso do interrogador com 
o homem roubado.

(E) afirmação, expressando a descrença em relação ao 
roubo do homem.

Leia o texto para responder às questões de números 03 a 09.

Febre mundial, abacate ficou mais valioso  
que petróleo e gerou até tráfico

Você pode até não suspeitar, mas o abacate que ama-
durece na sua fruteira está valendo mais do que petróleo. Na 
verdade, vive-se uma verdadeira obsessão mundial por ele. 
Há mais de uma variação da fruta fazendo sucesso em cima 
da torrada dos hipsters1, na sobremesa das famílias tradicio-
nais, sendo usado como condimento e indo parar em pratos 
requintados nos restaurantes.

Segundo a avaliação de quem é da área, uma mudança 
em hábitos alimentares e em maneiras de preparo ajudou a 
popularizar o abacate. Os preços dispararam, gerando lucros 
para além de crises econômicas e sociais em todo o mundo.

Na Nova Zelândia e na Austrália, onde crimes beiram a 
zero, surgiram verdadeiras redes de tráfico da fruta. No ano 
passado, as autoridades neozelandesas interferiram até 
mesmo em um mercado paralelo.

Já no México, líder mundial na produção, a exportação 
da fruta já é mais lucrativa do que o petróleo, com mais de  
1 milhão de toneladas saindo do país, de acordo com o pró-
prio governo mexicano.

Mas, por quê? “Antes se entendia que o abacate era uma 
fruta gordurosa, que engordava. Hoje acontece uma desmis-
tificação, que é uma fruta saudável”, analisa Jonas Octávio, 
presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Aba-
cate (ABPA). Segundo ele, além da pegada fitness2 que a 
fruta assumiu, o público passou a testar também versões sal-
gadas do abacate, como o guacamole.

(https://noticias.bol.uol.com.br. Adaptado)

1  Hipster: Alguém que pensa e se veste diferentemente do que é moda 
d ominante.

2 Fitness: Relativo à boa condição física.

03. As informações do texto deixam claro que

(A) o incentivo dos governos à produção do abacate fez 
com que ele se popularizasse, mas sua rentabilidade 
é ainda pouco expressiva.

(B) a imposição de novos hábitos alimentares fez com 
que as pessoas passassem a consumir o abacate 
com mais receio, já que é gorduroso.

(C) a popularização do abacate decorre de uma busca 
em nível mundial pelo produto, que passou a ser 
consumido de forma bastante diversificada.

(D) a produção de abacate está relacionada a grandes 
redes de tráfico ao redor do mundo, o que encarece 
o produto e o coloca na mira do contrabando.

(E) o grande sucesso do abacate no mercado internacio-
nal é ameaçado pelas crises sociais e econômicas 
vivenciadas em vários países do mundo.
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04. De acordo com o texto, um aspecto negativo da febre 
mundial pelo abacate está relacionado

(A) à obsessão decorrente de uma valorização do pro-
duto sem que ele seja tão saudável para as pessoas.

(B) à predileção desse produto, deixando o petróleo em 
um segundo plano na maior parte dos países.

(C) ao comércio paralelo da fruta, o que torna esse 
produto mais acessível a toda população em vários 
países.

(D) ao surgimento de redes de tráfico, que ratificam a 
ideia de que a fruta é um produto de grande renta-
bilidade.

(E) ao acirramento do comércio ilegal, corroborando os 
efeitos nefastos das crises sociais e econômicas.

05. Considere as passagens:

•   Você pode até não suspeitar… (1o parágrafo);
•   Na verdade,  vive-se uma verdadeira obsessão mun-

dial por ele. (1o parágrafo);
•   … uma mudança em hábitos alimentares e em manei-

ras de preparo… (2o parágrafo).

No contexto em que estão empregados, os termos desta-
cados significam, correta e respectivamente:

(A) desconfiar … compulsão … costumes

(B) acreditar … interesse … regras

(C) pressentir … motivação … comportamentos

(D) entender … atenção … crenças

(E) adivinhar … descaso … manias

06. No trecho do último parágrafo – “Antes se entendia que o 
abacate era uma fruta gordurosa, que engordava.” –, a 
oração destacada tem a função de

(A) retomar a visão anterior que havia do abacate, justi-
ficando por que ele é tão comercializado atualmente.

(B) exemplificar a visão anterior que havia do abacate, 
reforçando a ideia de que seu consumo sempre foi 
bem visto.

(C) comentar a visão anterior que havia do abacate, a 
qual se mantém atualmente, já que ele engorda as 
pessoas.

(D) explicar a visão anterior que havia do abacate, que 
era negativa para a comercialização do produto.

(E) enfatizar a visão anterior que havia do abacate, iro-
nizando a ideia de que ele possa ser saudável às 
pessoas.

07. Assinale a alternativa em que as passagens – … as 
a utoridades neozelandesas interferiram até mesmo em 
um mercado paralelo. (3o parágrafo) – e – Hoje acontece 
uma desmistificação… (5o parágrafo) – estão reescritas 
em conformidade com a norma-padrão e com o sentido 
do texto.

(A) … as autoridades neozelandesas intervieram até 
mesmo em um mercado paralelo. / Hoje se vê uma 
desmistificação…

(B) … as autoridades neozelandesas interferiram inclu-
sive em um mercado paralelo. / Hoje se assiste à 
uma desmistificação…

(C) … as autoridades neozelandesas interviram até 
mesmo em um mercado paralelo. / Se assiste hoje 
uma desmistificação…

(D) … as autoridades neozelandesas interferiram ainda 
em um mercado paralelo. / Hoje vê-se uma desmis-
tificação…

(E) … as autoridades neozelandesas intervieram sobre-
tudo em um mercado paralelo. / Hoje assiste-se uma 
desmistificação…

08. No título do texto – Febre mundial, abacate ficou mais va-
lioso que petróleo e gerou até tráfico – as orações “mais 
valioso que petróleo” e “e gerou até tráfico” expressam, 
correta e respectivamente, sentido de

(A) condição e oposição, sendo esta última marcada 
também pela ideia de comparação.

(B) comparação e adição, sendo esta última marcada 
também pela ideia de consequência.

(C) conformidade e conclusão, sendo esta última marca-
da também pela ideia de adição.

(D) comparação e explicação, sendo esta última marca-
da também pela ideia de causa.

(E) consequência e conclusão, sendo esta última marca-
da também pela ideia de causa.
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11. Na oração – O abacate está se convertendo no novo 
“ouro” do México… –, as aspas estão empregadas para 
marcar

(A) a impropriedade de sentido da palavra.

(B) a imprecisão do sentido da palavra.

(C) o sentido irônico atribuído à palavra.

(D) o sentido figurado da palavra.

(E) o sentido pejorativo da palavra.

12. Grandes companhias e produtores do abacate dão espa-
ço     fruta em anúncios publicitários. Em feverei-
ro, uma propaganda de apenas 30 segundos, vista por  
130 milhões de espectadores, chegou      custar 
US$ 5 milhões. Não é      toa que se investe tanto na 
divulgação do produto.

De acordo com a norma-padrão, as lacunas do enun-
ciado devem ser preenchidas, respectivamente, com:

(A) à … à … à

(B) a … à … a

(C) à … a … à

(D) a … a … a

(E) à … à … a

13. Assinale a alternativa que atende à norma-padrão de 
concordância nominal.

(A) Durante os intervalos do Super Bowl, anúncios publi-
citários são difundido para exaltar os benefícios do 
abacate.

(B) Os ecologistas mantêm-se alerta quanto à dizima-
ção de terras florestais para ampliar os campos de 
abacate.

(C) Os ecologistas querem que menas áreas florestais 
sejam utilizadas para a produção do abacate no 
M éxico.

(D) O abacate e o petróleo junto movimentam a econo-
mia do México, gerando lucros para o país.

(E) Grandes quantidade de abacate são consumidas 
d urante um jogo de futebol americano, como o S uper 
Bowl.

Leia o texto para responder às questões de números 09 a 14.

CIDADE DO MÉXICO, 13 MAR. O abacate está se con-
vertendo no novo “ouro” do México, ultrapassando o petró-
leo como produto de exportação que mais gera lucros para 
o país, de acordo com os números mais recentes divulgados 
pelo Ministério da Economia do Estado. No entanto, ecologis-
tas se queixam de que o crescimento na demanda do fruto, 
abundante em vitamina E, está causando um grande estra-
go ao meio-ambiente mexicano. A polpa do fruto costuma 
ser usada como acompanhamento dos principais “snacks” 
dos norte-americanos em competições esportivas, como o  
Super Bowl. Durante os intervalos da partida, aliás, grandes 
companhias e produtoras da fruta difundem anúncios publi-
citários. No dia 5 de fevereiro, por exemplo, o custo de uma 
propaganda de apenas 30 segundos no estádio, que foi vista 
por 130 milhões de espectadores, chegou a US$ 5 milhões. 
A Associação de Produtores e Empacotadores de Abacate do 
México (Apeam) é a encarregada de financiar essa mensa-
gem, transmitida pela emissora de televisão Fox, na qual são 
exaltados os benefícios do abacate mexicano. Estima-se que 
cerca de 100 mil toneladas do popular molho “guaca mole”, 
que é feito com a fruta, são consumidas apenas durant e esse 
jogo de futebol americano. A maioria do abacate que se con-
some nos Estados Unidos é produzido nos campos do estado 
de Michoacán, o que é criticado por ecologistas, que acredi-
tam que o “boom” da produção do fruto no país está causan-
do danos ao meio ambiente, já que muitas terras florestais 
estão sendo dizimadas para ampliar os campos de abacate, 
mais rentáveis.

(https://istoe.com.br. Adaptado)

09. Quando se comparam as informações do texto, retirado 
do site da IstoÉ, com as informações do texto retirado do 
site Uol, a informação nova que se encontra diz respeito

(A) ao surgimento de um comércio paralelo para a 
e xportação clandestina do abacate.

(B) ao uso do abacate no preparo de receitas salgadas, 
como o molho guacamole.

(C) ao grande incremento do comércio mexicano devido 
à exportação de abacate.

(D) ao destaque comercial do abacate, superando o 
p etróleo como produto de exportação.

(E) aos prejuízos que a produção do abacate pode cau-
sar ao meio ambiente.

10. As informações textuais permitem concluir que, como 
produto de exportação, o abacate está

(A) além do petróleo, por isso ecologistas têm criticado a 
baixa ingestão de vitamina E.

(B) tal como o petróleo, por isso ecologistas reclamam 
da sua importância comercial.

(C) além do petróleo, ainda que ecologistas reclamem 
do crescimento da sua demanda.

(D) abaixo do petróleo, mas ecologistas defendem a 
a mpliação de campos produtivos.

(E) aquém do petróleo, por isso ecologistas têm recla-
mado do comércio com os Estados Unidos.



6CITQ1701/007-Jornalista-Manhã

LegisLação

16. Considerando o disposto na Lei Orgânica do Município 
de Itaquaquecetuba a respeito do processo legislativo, é 
correto afirmar que

(A) as Emendas à Lei Orgânica serão promulgadas pelo 
Prefeito Municipal, após a devida sanção.

(B) a iniciativa para a propositura da lei complementar 
que disciplina o Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais é de competência exclusiva do Prefeito 
Municipal.

(C) se o prefeito julgar o projeto de lei aprovado incons-
titucional, ilegal ou contrário aos interesses públicos, 
mandará arquivá-lo.

(D) não será admitida iniciativa popular para iniciativa de 
leis complementares e para emendas à Lei Orgânica 
Municipal.

(E) o veto do Prefeito a projeto de lei somente pode-
rá ser rejeitado por deliberação de dois terços dos 
membros da Câmara.

17. No que diz respeito às Comissões Especiais de Inquérito, 
a Lei Orgânica do Município de Itaquaquecetuba estabe-
lece que

(A) serão criadas por meio de Decreto Legislativo.

(B) serão compostas por cinco membros.

(C) funcionarão por prazo indeterminado.

(D) seus membros serão indicados pela Mesa da Câmara.

(E) tem poderes para conduzir testemunhas coerciti-
vamente.

18. Narciso é cidadão domiciliado no Município de Itaqua-
quecetuba e solicitou à Prefeitura a cessão temporária de 
um caminhão de propriedade do Município para fazer a 
sua mudança para sua nova residência. Nessa hipótese, 
a Lei Orgânica Municipal dispõe que

(A) a Prefeitura não poderá ceder o veículo, uma vez 
que a Lei veda essa conduta.

(B) Narciso terá direito à cessão do veículo, indepen-
dentemente de qualquer requisito, pois a Lei assim 
autoriza.

(C) Narciso somente terá direito à cessão do veículo se 
ele for carente e a mudança for para residência den-
tro do município.

(D) a Prefeitura não tem autorização legal para ceder o 
veículo, pois a Lei somente autoriza cessão de bens 
imóveis, e não de bens móveis.

(E) Narciso poderá obter a cessão do veículo, indepen-
dentemente de qualquer requisito, desde que reco-
lhida a devida taxa aos cofres municipais.

14. Assinale a alternativa que atende à norma-padrão de 
r egência.

(A) Os snacks de que os norte-americanos são fãs cos-
tumam ser servidos com o popular molho guacamole.

(B) Dados divulgados pelo Ministério da Economia do 
Estado revelam de que houve muito lucro com o 
abacate.

(C) Grandes companhias e produtoras de abacate têm 
consciência que é lucrativo investir em propaganda 
do produto.

(D) Os ecologistas acreditam de que não se deve dizi-
mar área de florestas para ampliação dos campos 
de abacate.

(E) Os mexicanos não têm dúvidas que os campos de 
abacate poderão gerar muitos lucros ao seu país.

15. “      redes de comida mexicana que não 
      somen te a modalidade doce. Ana Maria  
Braga falou dez minutos sobre abacate em seu progra-
ma; há quem        como maionese, de maneira 
mais elaborada. É uma fruta muito versátil.”

(https://noticias.bol.uol.com.br. Adaptado)

De acordo com a norma-padrão, as lacunas do texto 
d evem ser preenchidas, respectivamente, com:

(A) Há … usa … o use

(B) Há … usam … use ele

(C) Têm … usa … lhe use

(D) Existe … usa … use-o

(E) Existem … usam … o use
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23. Segundo o disposto na Lei Complementar Municipal  
no 64/2002, no caso de a aposentadoria de um servidor 
público do Município de Itaquaquecetuba ser cancela-
da em virtude de as razões que a determinaram serem 
consideradas insubsistentes, mediante competente pro-
cesso administrativo, o referido servidor

(A) deverá ser reintegrado ao cargo que ocupava ante-
riormente, com todas as vantagens e os benefícios 
que recebia quando em atividade.

(B) será demitido a bem do serviço público e deverá 
d evolver aos cofres do Município todo o valor que 
recebera durante o período da aposentadoria.

(C) será colocado em disponibilidade com vencimentos 
integrais, se completou o tempo de serviço suficiente 
para a aposentadoria ou, caso contrário, com venci-
mentos proporcionais ao tempo de serviço.

(D) será readaptado ao serviço público em cargo com-
patível com a sua capacidade, que será objeto de 
avaliação por médico oficial do serviço público.

(E) retornará, por reversão, a cargo de idêntica denomina-
ção, atribuições e vencimentos aos daquele ocupado 
por ocasião da transformação, aposentadoria ou, se 
transformado, no cargo resultante da transformação.

24. Hércules é servidor público efetivo do Município de  
Itaquaquecetuba e recebeu a notícia do falecimento do 
seu sogro. Consequentemente, a Lei Complementar 
M unicipal no 64/2002 dispõe que Hércules

(A) terá direito à licença nojo pelo período de 5 dias, sen-
do contado esse período de licença para todos os 
efeitos legais.

(B) terá direito a um período de afastamento por luto de 
até 8 dias, sendo esse período considerado de efe-
tivo exercício.

(C) não terá direito a afastamento do serviço público, 
uma vez que o falecimento de sogro não é previsto 
em lei como hipótese de afastamento por luto.

(D) terá direito de se afastar do serviço público apenas 
no dia do enterro do sogro, e não haverá desconto 
do dia de falta em seus vencimentos.

(E) terá direito a um período de 7 dias de licença por luto, 
sem desconto de qualquer valor em seus vencimentos.

25. Considerando as disposições da Lei Complementar 
M unicipal no 64/2002 a respeito do regime disciplinar dos 
servidores públicos do Município de Itaquaquecetuba, 
na hipótese de um servidor exercer o comércio entre os 
companheiros no local de trabalho, o referido servidor

(A) ficará sujeito à pena de repreensão.

(B) sofrerá punição apenas se ele for reincidente na 
conduta.

(C) não sofrerá punição, uma vez que a conduta não é 
vedada.

(D) cometeu falta punível com a pena de advertência, 
que prescreve em 1 ano.

(E) ficará isento de pena se o objetivo da conduta era de 
caráter beneficente.

19. Medusa é servidora pública municipal de Itaquaquece-
tuba, detentora de cargo efetivo, e foi eleita Vereadora 
do mesmo Município, tendo cumprido integralmente seu 
mandato. Segundo a Lei Orgânica Municipal, o tempo de 
mandato eletivo prestado nesse município por Medusa

(A) será contado para efeitos de promoção no cargo 
p úblico.

(B) será contado integralmente para fins de aposentadoria.

(C) será contado integralmente para efeitos de aposen-
tadoria e disponibilidade.

(D) será contado para todos os efeitos legais.

(E) não será contado para qualquer efeito.

20. O Regimento Interno da Câmara Municipal de Itaquaque-
cetuba dispõe a respeito das sessões secretas que

(A) são expressamente vedadas.

(B) são destinadas unicamente à votação de denúncias 
contra Vereadores.

(C) podem ser convocadas a qualquer tempo pelo Presi-
dente ou pelo Prefeito em assuntos sigilosos.

(D) sua convocação será feita com 24 horas de antecedên-
cia ou em sessão, dispensada a divulgação da pauta.

(E) podem ser convocadas a pedido de Vereador, desde 
que aprovado pelo Presidente, quando entender que 
o assunto mereça sigilo.

21. A Lei do Município de Itaquaquecetuba de no 3.059/2013 
(Acesso a Informações), no que diz respeito às informa-
ções sigilosas e pessoais, estabelece que

(A) não poderá ser negado acesso à informação neces-
sária à tutela judicial ou administrativa de direitos 
fundamentais.

(B) o acesso a informações pessoais, para a defesa de 
direitos humanos ou proteção de interesse público e 
geral, não pode ser autorizado para terceiros.

(C) as informações que oferecerem risco à estabilidade 
financeira ou econômica do Município não podem 
ser consideradas sigilosas.

(D) para a classificação da informação em grau de s igilo, 
deverá ser observado o interesse do cidadão, utili-
zando-se o critério menos restritivo possível.

(E) os graus de classificação da informação sigilosa, 
bem como os respectivos prazos, serão definidos 
por Portaria do Prefeito.

22. Quando o servidor em estágio probatório não demonstrar 
que reúne as condições necessárias ao bom desempe-
nho das atribuições do cargo, a Lei Complementar Muni-
cipal no 64/2002 estabelece que

(A) seu período de estágio probatório poderá ser pror-
rogado por mais 1 ano.

(B) o servidor será demitido do serviço público.

(C) o servidor será exonerado.

(D) o servidor terá que passar por um processo de reci-
clagem, por meio de curso específico.

(E) o seu caso será encaminhado ao Poder Judiciário 
para avaliação de seu desempenho.
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27. No MS-Word 2010, a partir da sua configuração padrão, 
o ícone que permite inserir um hiperlink, em um docu-
mento que está sendo editado, é:

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

noções de informática

26. Observe uma planilha do MS-Excel 2010, a partir da sua configuração padrão, utilizada pela Prefeitura de Itaquaquece-
tuba para controlar as verbas encaminhadas para as creches, conforme ilustra a figura. A coluna A contém o nome da 
creche, a coluna B, o número de alunos atendidos pela creche, a coluna C, a Zona da cidade onde a creche se localiza, e 
a coluna D, o valor mensal recebido pela creche.

A fórmula usada na célula D9, para calcular o total de verbas das creches localizadas na zona Sul, é:

(A) =SOMASE(D2:D7;"Sul";C2:C7)

(B) =SOMASE(C2:C7;"Sul";D2:D7)

(C) =SOMASE(D2:D7;"Sul")

(D) =SOMA(C2:C7;"Sul";D2:D7)

(E) =SOMA(D2:D7;"Sul";C2:C7)

28. No MS-PowerPoint 2010, a partir da sua configuração 
padrão, foi criada uma apresentação composta de 4  
slides, conforme ilustra a figura.

Assinale a alternativa que apresenta uma afirmativa  
correta sobre essa apresentação.

(A) O slide 1 está oculto, e no slide 3 está configurada 
uma transição.

(B) O slide 2 está oculto, e no slide 3 está configurada 
uma transição.

(C) O slide 3 está oculto, e no slide 2 está configurada 
uma transição.

(D) O slide 3 está oculto, e no slide 1 está configurada 
uma transição.

(E) O slide 1 está oculto, e no slide 4 está configurada 
uma transição.
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conhecimentos esPecíficos

31. O seu objetivo é o estudo do comportamento humano 
com os métodos de experimentação e observação das  
ciências naturais e biológicas. O sistema de ação que  
distingue o comportamento humano deve ser decomposto, 
pela ciência psicológica, em unidades compreensíveis, 
diferenciáveis e observáveis.

(Mauro Wolf, Teorias da Comunicação. Adaptado)

Essas características relacionadas ao processo de comu-
nicação correspondem à teoria

(A) hipodérmica.

(B) funcionalista.

(C) marxista.

(D) culturológica.

(E) estruturalista.

32. No dia 28 de março deste ano, J.S., escritor e sociólogo, 
escrevia em seu blog: “Hoje em dia não resta nenhuma 
dúvida ao leitor atento de que o Brasil está sendo vítima, 
desde 2013, de um ataque dirigido pelo capitalismo finan-
ceiro internacional na sua ânsia de saquear as riquezas 
nacionais e se apropriar do trabalho coletivo. Mas este 
ataque não tem as mesmas consequências em todos os 
lugares.(***) No Brasil, a instituição que incorpora à per-
feição o espírito do capital financeiro é a (nome da rede 
de televisão). A mentira tem que ser dita não só como se 
verdade fosse, mas tem de dar a impressão de ser luta 
moral e emancipadora. Essa é a sofisticação demoníaca 
do capital financeiro que a (nome da emissora de televi-
são) materializa e interpreta tão bem.”

As afirmações de J.S. coincidem com os fundamentos da 
teoria do jornalismo chamada de

(A) organizacional.

(B) gnóstica.

(C) instrumentalista.

(D) do newsmaking.

(E) do agendamento.

29. No MS-Windows 7, a partir da sua configuração padrão, 
um objeto foi previamente selecionado e, por meio do 
conjunto de teclas      , o objeto é copiado para 
a área de transferência, e por meio do conjunto de teclas 
     , o mesmo objeto da área de transferência é 
colado em um local previamente estabelecido. 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectiva-
mente, as lacunas.

(A) Ctrl + C... Ctrl + V

(B) Ctrl + V... Ctrl + A

(C) Ctrl + Y... Ctrl + C

(D) Alt + C... Alt + V

(E) Esc + Y…. Ctrl + V

30. Utilizando o MS-Outlook 2010, a partir da sua configura-
ção padrão, uma funcionária da prefeitura, cujo endereço 
eletrônico de e-mail é norma_santa, preparou o seguinte 
e-mail, conforme ilustra a figura, para seis funcionários  
do mesmo departamento da prefeitura, cujos endere-
ços eletrônicos de e-mail são: celio_bonito, clovis_alto,  
jade_paixao, jose_falante, laura_morena e paula_linda.

O funcionário jose_falante usou a opção “Responder  
a todos” do MS-Outlook 2010, para encaminhar um  
e-mail de retorno, agradecendo pelo aviso. A funcionária 
paula_linda também usou a opção “Responder a todos” 
do MS-Outlook 2010, também para enviar um e-mail de 
retorno, a fim de agradecer também pelo aviso.

Assinale a alternativa que indica quantos e-mails, no total, 
as funcionárias norma_santa e jade_paixao receberam, 
respectivamente, contabilizados a partir do encaminha-
mento do e-mail de retorno dos funcionários jose_falante 
e paula_linda.

(A) 1 e 0.

(B) 1 e 1.

(C) 1 e 2.

(D) 2 e 1.

(E) 2 e 0.



10CITQ1701/007-Jornalista-Manhã

35. Assinale a alternativa que reproduz o comentário que 
melhor define o papel social do Jornalismo.

(A) “O jornalismo baseia-se, atualmente, no sensacio-
nalismo – portanto, na venda de notícias a partir do 
despertar de sensações no receptor – e na atomiza-
ção – pela qual o real é assimilado de maneira frag-
mentada, a partir da divisão das notícias em edito-
rias”. (José Marques de Melo)

(B) O primeiro dever é que a imprensa deve ser inde-
pendente. Apoiar-se em bases econômicas próprias, 
obtendo seus lucros sem ser subvencionada. (Fraser 
Bond. Adaptado)

(C) “Jornalismo é a atividade informativa, realizada perio-
dicamente e difundida através dos meios de comuni-
cação de massas (imprensa, rádio, televisão, imprensa 
online)”. (https://www.significados.com.br/jornalismo/)

(D) O jornalismo é considerado a profissão principal ou 
suplementar das pessoas que reúnem, detectam, 
avaliam e difundem as notícias ou que comentam os 
fatos do momento. (Koszyk e Pruys. Adaptado)

(E) “Um grande jornal faz-se com a consciência do  
tempo. Os fios que importam são os invisíveis, aqueles 
que amarram o leitor e o trazem de volta todos os 
dias para a maravilhosa aventura de saber um pouco 
mais”. (Alberto Dines)

36. Leia com atenção o trecho seguinte de um texto assinado 
por Ana Paula Reis, no blog “Meu mundo Escrito”:

“Naquela cidade pequena, as pessoas ainda se cum-
primentam e trocam gentilezas. Muito embora, ela esteja 
atualmente calada, observando tudo com olhar de tristeza. 
Sofrendo pelas depreciações, sujeiras e pelos roubos  
que começam a crescer e já não são mais tão sutis assim. 
Para a arquitetura, toda cidade é uma casa grande. Mas, 
é somente na cidade pequena que vemos os políticos  
quase quebrarem suas mãos no cortejo aos eleitores.”

Pelas características de construção, é correto afirmar 
que se trata do trecho de

(A) uma resenha.

(B) um fait divers.

(C) um artigo.

(D) uma crônica.

(E) um release.

33. Qual é a característica mais relevante do jornalismo de 
qualidade? A resposta para os tempos atuais, e também 
ante o nascimento dessa nova forma de produção de  
conhecimento, continua sendo a imparcialidade, ou 
seu sinônimo: isenção. A condição de isento, imparcial,  
garante ao jornalista e ao seu trabalho, uma espécie de 
selo de garantia do produto notícia. Uma das primeiras 
explicações para significar o jornalismo de qualidade 
foi inspirada no positivismo do filósofo francês Auguste 
Comte (1798-1857). Para ele, a notícia seria de qualidade 
se o jornalista conseguisse retratar fielmente o fato e  
fazer a sua transcrição.

(Michelle ROSSI & Mário Marques RAMIRES:  
A Imparcialidade como Conceito de Qualidade Jornalística. Adaptado)

A fundamentação desse ponto de vista está na Teoria

(A) dos definidores primários.

(B) da espiral do silêncio.

(C) dos fractais.

(D) etnográfica.

(E) do espelho.

34. A 5a Turma do TRF da 3a Região condenou o jornalista 
M.B.B. que acusou famoso juiz da Operação Lava Jato 
de ter trabalhado para o PSDB e ter desviado R$ 500 
milhões de uma importante cidade paranaense. Ouvido 
em juízo, o juiz afirmou que as acusações eram falsas 
porque nunca advogou para a citada prefeitura, nunca 
teve ligações de trabalho com o referido partido e nunca  
sequer auxiliou em desvio de dinheiro público. O jornalista 
disse apenas que replicou a notícia.

(Jornal Jurid, 28.03.18. Adaptado)

O desembargador responsável pelo caso considerou que 
houve ofensa ao juiz tanto pela referência direta como 
indireta ao magistrado. A pena foi fixada em 10 meses e 
10 dias de detenção, em regime inicial aberto, por

(A) injúria e calúnia.

(B) calúnia e difamação.

(C) difamação e falsidade ideológica.

(D) difamação e injúria.

(E) falsidade ideológica e calúnia.
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39. Durante 14 anos e 7 meses, de forma ininterrupta, cir-
culou um jornal que foi criado para difundir e defender 
ideias favoráveis à independência do Brasil. Mesmo com 
essa determinação, que causava contínuo desconforto à 
Coroa Portuguesa, a partir de 1813, o seu editor passou 
a receber mil libras esterlinas anualmente, com o intuito 
de que houvesse redução de críticas a respeito do  
governo português implantado na colônia. O nome desse 
jornal, que circulou de 1o de junho de 1808 a 1o de  
dezembro de 1822, era

(A) O Investigador Portuguez em Inglaterra.

(B) Gazeta do Rio de Janeiro.

(C) Observatório Constitucional.

(D) Sentinela da Liberdade.

(E) Correio Braziliense.

40. A violação ao exercício do direito de antena, fora das limi-
tações da Constituição Federal de 1988, gera o esvazia-
mento do fenômeno comunicacional, vulnerando-se os 
sistemas sociais e o direito à informação. Quando isso 
acontece, a população é privada de saber e discutir so-
bre fatos fenomênicos relacionados às ações e políticas 
governamentais e privadas que lhes afeta.

(Celson Antonio Pacheco Fiorillo e Greice Patrícia Fuller,  
O direito de antena no Brasil em face das novas tecnologias  

da sociedade da informação. Adaptado)

A Carta Magna de 1988 inclui o direito de antena na  
categoria dos bens

(A) públicos.

(B) ambientais.

(C) naturais.

(D) fundamentais.

(E) privados.

41. Em abril de 2014, o Sindicato dos Jornalistas do Rio de 
Janeiro tornou público o seu repúdio pela linha editorial 
da cobertura jornalística da operação militar nas favelas 
da Maré, no seu entender, um atentado ao Código de 
Ética dos Jornalistas Brasileiros. Segundo a entidade, 
a abordagem e o conteúdo adotados violam os direitos  
humanos porque não apresentam o contraponto à versão 
oficial das ocorrências. Finalizando a sua análise sobre a 
cobertura, o sindicato sugere a inclusão, na Convenção 
Trabalhista dos profissionais de imprensa, de um direito 
que consta do Código de Ética e da Constituição que  
garante ao jornalista o poder de recusar trabalhos que 
firam a ética profissional e suas convicções. 

A proposta do Sindicato refere-se

(A) ao respeito a preceitos religiosos.

(B) à obrigação de ouvir os dois lados da questão.

(C) à defesa dos minus validus.

(D) aos direitos de cidadania.

(E) à cláusula de consciência.

37. Leia com atenção o texto seguinte, de autoria de Mara 
Ferreira Rovida, que discute o jornalismo sob a ótica 
durkheimiana da divisão do trabalho social.

Uma definição do Jornalismo     que poderia ser 
apresentada da seguinte forma: é um tipo de comuni-
cação jornalística focado em grupos sociais específicos 
formados com base em um interesse comum que, em 
geral, relaciona-se a temas profissionais. O Jornalismo 
    é apresentado em veículos com distribuição di-
rigida. O texto desse tipo de comunicação jornalística 
apresenta aspectos de proximidade com o público-alvo 
e traz características que contradizem os preceitos de 
pluralidade encontrados no jornalismo de informação  
geral. Dessa forma, os veículos     são voltados para 
públicos restritos, trabalham com uma lógica de proximi-
dade com o público, possuem uma periodicidade mais 
flexível e, portanto, não há uma ênfase na atualidade, 
mas sim no aprofundamento, objetivando a informação, a 
interpretação e a formação do público.

O texto se completa com as seguintes palavras:

(A) Segmentado … Segmentado … segmentados

(B) Especializado … Segmentado … segmentados

(C) Especializado … Especializado … segmentados

(D) Segmentado … Especializado … especializados

(E) Especializado … Especializado … especializados

38. A mesa da Câmara convocou os jornalistas contratados 
para que apresentassem uma proposta de mídia que 
facilitasse a interatividade dos munícipes e, com isso, 
permitisse que a edilidade tivesse mais agilidade na 
resposta aos anseios dos moradores. Os profissionais  
sugeriram a criação de um jornal online que permitisse que 
a notícia fosse apropriada, lida, modificada, distribuída 
e referenciada, sem nenhum custo para o leitor. Isto é, foi 
apresentada uma proposta de Jornalismo

(A) alterativo.

(B) investigativo.

(C) institucional.

(D) open source.

(E) alternativo.



12CITQ1701/007-Jornalista-Manhã

46. O Manual de Redação e Estilo do Jornal O Estado de  
S. Paulo alerta os seus profissionais sobre os cuidados 
que devem ter para evitar encampações. 

Assinale a alternativa que indica o título do portal Itaqua 
Notícias que apresenta esse tipo de construção.

(A) Em Itaquá, Estado de saúde de menino envolvido 
em acidente é grave.

(B) Refis concede desconto para pagamento à vista de 
débitos fiscais ou tributários.

(C) O Prefeito de Itaquá recebe Governador Geraldo  
Alckmin.

(D) Enchentes em Itaquaquecetuba. Chuvas em Itaqua-
quecetuba deixam mais de 100 desabrigados.

(E) Página dinâmica e interativa facilita a utilização do 
e-CAC aos contribuintes.

47. Estudos sobre critérios de noticiabilidade, critérios de 
seleção e valores notícia não apresentam uniformidade 
conceitual entre os pesquisadores. Entretanto, é possível 
identificar alguns critérios que são recorrentes nos manuais 
de Jornalismo. 

Assinale a alternativa que apresenta o lead que valoriza 
o critério empatia.

(A) A diretoria da Frente Empresarial Pró-Itaquaquecetu-
ba (Fempi) confirmou a realização da quinta edição 
da tradicional Expo Indústria Itaquá 2016. As datas já 
foram definidas e o grande encontro das empresas e 
indústrias da Região do Alto acontecerá nos dias 8, 9 
e 10 de junho ... (RPA News, 17.03.2016. Adaptado)

(B) Programa de recuperação fiscal “Fique Em Dia Com 
Itaquá” foi prorrogado até dia 31 de julho. População 
ganha maior prazo para regularizar seus tributos jun-
to à Prefeitura. (RPA News, 01.07.2015)

(C) Tramita no Legislativo Itaquaquecetubense um pro-
jeto de lei que proíbe condomínios residenciais de 
criarem regras restritivas à permanência de animais 
domésticos em suas unidades autônomas (casas 
e apartamentos) e em áreas comuns. (Itaquá Notícias, 
14.02.2018)

(D) A partir de agora os paulistas podem escolher a com-
binação alfanumérica das placas de seus veículos. 
Quem quiser indicar os caracteres das placas de um 
veículo 0 km pagará ao Departamento Estadual de 
Trânsito de São Paulo (Detran-SP) um valor extra de 
R$ 91,18. (Itaquá Notícias, 05.05.2016)

(E) Diplomatas chineses estiveram no gabinete com o 
prefeito de Itaquaquecetuba, Mamoru Nakashima, 
na manhã de quarta-feira (dia 22) e solicitaram apoio 
do gestor municipal para a realização de projetos  
sociais no município. (Itaquá Notícias, 22.05.2013)

42. A comunicação de conteúdos relacionada com o discurso 
de divulgação, convencimento e justificação das ações e 
ideia dos governos e partidos corresponde à Comunicação

(A) Governamental.

(B) Dirigida.

(C) Política.

(D) Institucional.

(E) Organizacional.

43. Há uma pesquisa descritiva que procura saber sobre  
atitudes, pontos de vista e preferências que as pessoas 
têm a respeito de algum assunto, com o objetivo de tomar 
decisões. Esta modalidade de pesquisa é a mais divul-
gada pelos meios de comunicação, pois permite tratar de 
temas do cotidiano, como intenções de votos, de com-
pras e de consumo e verificar tendências a respeito de 
temas polêmicos.

(Antonio José Manzato & Adriana Barbosa Santos, A elaboração  
de questionários na pesquisa quantitativa. Adaptado)

Essa forma de pesquisa descritiva é chamada de

(A) Pesquisa de Motivação.

(B) Estudo de Caso.

(C) Pesquisa de Opinião.

(D) Estudos Descritivos.

(E) Pesquisa Documental.

44. A Constituição Federal, em seu artigo 220, §5o, determina 
que os meios de comunicação não podem ser objeto de 
monopólio e oligopólio. Entretanto, em janeiro de 2011, o 
governo resolveu abandonar o debate porque

(O Estado de S.Paulo, 26.11.2011. Adaptado)

(A) o desenvolvimento tecnológico tornou a discussão 
obsoleta.

(B) o Congresso Nacional decidiu elaborar uma PEC  
tornando legal a convergência de mídias.

(C) um parecer do STF considera que a propriedade  
cruzada não se configura monopólio ou oligopólio.

(D) os congressistas não concordam que a propriedade 
cruzada viole a Constituição Federal.

(E) existem brechas que permitem legalmente contornar 
as determinações da Constituição Federal.

45. Uma emissora de rádio paulista foi inaugurada no dia 6 
de maio de 1937. Foi controlada nos seus primórdios por 
Paulo Machado de Carvalho, que a vendeu para Adhemar 
de Barros que, posteriormente, passou o controle a João 
Jorge Saad, seu genro. Essa emissora tem hoje uma pro-
gramação all news. O nome dessa emissora é Rádio

(A) CBN.

(B) Panamericana.

(C) Trianon.

(D) Bandeirantes.

(E) Tupi.
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52. Os especialistas em arquitetura da informação afirmam 
que essa “arte” obedece a sete princípios: Mapear,  
Desenhar, Pesquisar,

(A) Testar, Organizar, Nomear e Navegar.

(B) Navegar, Testar, Buscar e Organizar.

(C) Nomear, Navegar, Testar e Buscar.

(D) Buscar, Nomear, Navegar, Organizar.

(E) Organizar, Testar, Buscar e Nomear.

53. Em uma palestra sobre Diagramação, um Comunicador 
Visual deu algumas orientações aos participantes. É cor-
reto afirmar que, entre suas soluções de disposição de 
elementos gráficos, ele disse:

(Wanderlei@dalete.com.br. Adaptado)

(A) Procure relacionar os elementos visuais de forma 
que não fiquem agrupados e se constituam em um 
único centro de atração visual. Crie vários centros na 
página, mesmo que os elementos gráficos tenham 
relação entre si.

(B) Para criar vários pontos de referência na página, 
busque eliminar linhas que venham a dar uma única 
direção de princípio de observação ao leitor.

(C) Nada deve ser colocado arbitrariamente em uma 
página. Cada elemento deve ter uma ligação visual 
com outro elemento da página.

(D) Os elementos visuais do design da publicação devem 
ser variados para que o leitor sinta que cada parte do 
produto tem vida própria.

(E) Evite contrastes em uma mesma área gráfica para 
que o leitor sinta sobriedade visual ao contemplar o 
conjunto gráfico.

54. Foi encomendada ao setor de compras a aquisição de 
certo número de microfones para serem usados pelos  
vereadores dentro da Câmara. O encarregado de com-
pras foi orientado a adquirir aparelhos que captem sons 
produzidos em sua frente e rejeitem o som que vem na 
parte de trás. O comprador fará cotação de microfones 
do tipo

(A) super cardioide.

(B) cardioide.

(C) shotgun.

(D) omnicardioide.

(E) hiper cardioide.

48. O redator de telejornalismo é um contador de história. 
Por isso mesmo, entre outras recomendações, os redato-
res enfatizam a necessidade do uso de palavras adequa-
das ao que se quer informar, palavras que não tenham 
duplo sentido. Ao usar algum termo que possa confundir 
o telespectador, vale a pena explicar o sentido naquela 
situação. Em outras palavras, é recomendável que os 
textos tenham

(A) concisão.

(B) nexo.

(C) objetividade.

(D) precisão.

(E) imparcialidade.

49. No final de um programa noticioso da TV Câmara, o 
apresentador forneceu informações sobre as atividades  
esportivas que aconteceram em Itaquaquecetuba durante 
o dia. Esse conjunto de informações é chamado, no meio 
televisivo, de

(A) nota coberta.

(B) stand up.

(C) lapada.

(D) escalada.

(E) nota pelada.

50. Em janeiro de 1966, o Sindicato das Empresas de  
Jornais e Revistas de São Paulo publicou um Manifesto 
à Nação para denunciar “a invasão estrangeira na im-
prensa brasileira”. O alvo principal era uma emissora de 
televisão que teria toda a sua programação e orientação 
editorial submetida ao grupo Time-Life. A emissora em 
questão era a TV

(A) Globo.

(B) Manchete.

(C) Bandeirantes.

(D) Excelsior.

(E) Tupi.

51. Recentemente o Facebook foi acusado de vigiar o com-
portamento de usuários. Entretanto, essa possibilidade 
já existe desde 2011. De acordo com os especialistas na 
área de desenvolvimento de tecnologias digitais, o CRM 
(Customer Relationship Management) foi criado para  
aumentar a vantagem competitiva de empresas. Esses 
especialistas consideram que uma boa estratégia de 
CRM implica que a

(A) empresa deve focar no ciclo de vida do cliente.

(B) instituição deve conhecer o ciclo de vida do mercado.

(C) empresa precisa interferir no ciclo de vida dos con-
correntes.

(D) organização deve focar no ciclo de vida do produto.

(E) organização deve cruzar o ciclo de vida do cliente e 
do produto.
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58. Adorno afasta, com desprezo, aquilo que se afirmava a 
respeito do jazz como expressão de liberdade. Para ele, 
sua função primordial é reduzir a distância entre o indiví-
duo alienado e a cultura afirmativa, que faz aflorar uma 
cultura que favorece não o que deveria afirmar – o saber 
e a resistência –, mas a integração ao status quo.

(Armand e Michèle Mattelart, História das teorias da comunicação.  
Adaptado)

A conclusão do musicólogo e filósofo Theodor Adorno 
conferiu à produção industrial dos bens culturais o status 
de mera mercadoria, característica que marcou a teoria

(A) etnográfica.

(B) crítica.

(C) empirista.

(D) da informação.

(E) do agir comunicativo.

59. No dia 30 de maio deste ano, faleceu o escritor e jorna-
lista Audálio Ferreira Dantas, em São Paulo. Em sua rica 
biografia, destaca-se a luta contra o regime militar

(A) por meio de matérias publicadas na revista Realidade.

(B) enquanto presidente do Sindicato dos Profissionais 
de Jornalismo do Estado de São Paulo.

(C) liderando o movimento conhecido como Diretas Já!

(D) como líder do MDB no Congresso Nacional.

(E) revelando as chacinas de opositores da política dita-
torial, enquanto presidente da Abraji.

60. O texto jornalístico que não tem o dever de ser objetivo 
e imparcial, que não é assinado porque reapresenta a 
opinião do veículo de imprensa sobre determinado fato 
é chamado de

(A) comentário.

(B) reportagem.

(C) coluna.

(D) feature.

(E) editorial.

55. Para aumentar o número de visitas e permanência no 
portal da Câmara Municipal, o presidente da Câmara 
contratou os serviços de um especialista. O profissional 
contratado afirmou que, entre outras providências, seria 
necessário tornar o site responsivo e, principalmente, 
criar estratégias de SEO. Esta última providência significa 
que devem ser feitas mudanças na estrutura do portal

(A) e investimentos para transformá-lo em um link patro-
cinado.

(B) e a contratação de serviços nos buscadores para 
que o portal apareça com relevância no Page Rank.

(C) e descobrir os fatores que determinam o cálculo do 
algoritmo do buscador para ampliar a relevância do 
portal.

(D) com a sistematização de tags no código da página 
para que ela apareça com destaque nos resultados 
dos buscadores.

(E) e redefinir o seu público-alvo.

56. Em uma matéria jornalística foi dito que “as jovens de Ita-
quaquecetuba são prendadas por natureza”. É possível 
que nem todos os receptores entendam o que se quis 
afirmar a respeito dessas jovens porque a palavra “pren-
dada” pode não ser frequente no repertório atual. A falha 
no entendimento se justifica por uma variação

(A) diacrônica.

(B) diatópica.

(C) diastrática.

(D) diafásica.

(E) dialógica.

57. As imagens produzidas pelas objetivas de espelho se 
formam pela reflexão em um espelho côncavo. Por esse 
motivo, a objetiva pode ser mais curta do que a sua dis-
tância focal. Entretanto, elas apresentam inconvenientes. 
Entre eles,

(A) deve-se considerar que, no formato 35 mm, é con-
veniente trabalhar com uma abertura grande, com 
diminuto ângulo de visão.

(B) a necessidade de usar elementos móveis para redu-
zir aberrações, em especial a distâncias pequenas 
de focagem.

(C) está o fato de ser impossível controlar a profundidade 
de campo por não possuírem diafragma.

(D) observa-se que há redução do ângulo de visão e  
menor profundidade de campo, o que implica a  
possibilidade de imagens tremidas.

(E) a distorção de todas as linhas da imagem que ficam 
curvas de acordo com a distância em relação ao  
centro do motivo fotografado.
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