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Concurso Público 

  
JORNALISTA   

Instruções: 
  
• •  Não abra o caderno de prova antes de receber autorização do fiscal; 
• •  Este caderno de prova contém 50 questões de múltipla escolha; 
• •  Você deve ler atentamente a questão no caderno de prova e escolher a alternativa que julgar 

correta; 
• •  A resposta deve ser passada à tinta na folha de respostas (GABARITO), tomando o cuidado de 

não rasurá-las; 
• •  Marque apenas UMA letra (RESPOSTA) para cada questão; 
• •  Faça sua prova em silêncio; 
• •  Não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação (celular, pager, etc.); 
• •  Preencha com nome, número de inscrição, data e assine seu caderno de prova e folha de 

respostas; 
• •  A prova terá duração de 5 (cinco) horas; 
• •  Para qualquer esclarecimento, solicite a presença de um fiscal; 
  

  

Nome:   
Data:   Número de Inscrição:   
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• •  PORTUGUÊS 
  
01- Vários fatores podem originar variações lingüísticas. Atentar para os tópicos abaixo que versam sobre elas: 
I- Fatores Geográficos: há variações entre as formas que a língua portuguesa assume nas diferentes regiões onde é 
falada. Basta pensar nas evidentes diferenças entre o modo de falar de um lisboeta e de um carioca, por exemplo, ou na 
expressão de um gaúcho em contraste com a de um mineiro. Essas variações regionais constituem os falares e os 
dialetos; 
II- Fatores Sociais: Algumas classes sociais dominam uma forma de língua que goza de prestígio, enquanto outras são 
vítimas de preconceito por empregarem formas de língua menos prestigiadas. Cria-se, dessa maneira, uma modalidade 
de língua – a norma culta -, que deve ser adquirida durante a vida escolar e cujo domínio é solicitado como forma de 
ascensão profissional e social. O Idioma é, portanto, um instrumento de dominação e discriminação social; 
III- Fatores Profissionais: O exercício de algumas atividades requer o domínio de certas formas de língua, chamadas 
línguas técnicas. Abundantes em termos específicos, essas variantes têm seu uso praticamente restrito ao intercâmbio 
técnico de engenheiros, médicos, químicos, lingüistas e outros especialistas. 
  
Podemos assegurar taxativamente: 
a) Todos os tópicos (I, II e III) estão corretos;     d) Apenas o típico I está correto; 
b) Apenas os tópicos I e II estão corretos;     e) Todos os tópicos (I, II e III) estão incorretos. 
c) Apenas os tópicos II e III estão corretos; 
  
02- Sobre a concordância verbal, indique a alternativa onde demonstra que o verbo ficará no singular, embora o sujeito 
seja composto, quando os sujeitos forem constituídos de palavras sinônimas ou de significação análoga: 
a) Achar certa suavidade no sossego e silêncio que afligia as irmãs; (Camilo Castelo Branco); 
b) A idade, o sofrimento, a experiência e o temor do futuro abatera no resto da linguagem humana aquelas almas; 
(Camilo Castelo Branco); 
c) Os diplomas, as expressões dos cronistas, as fórmulas das escrituras, tudo conspira em persuadi-lo; (Alexandre 
Herculano); 
d) Eis o que a consciência, a dignidade do homem, o seu espírito imortal não consente à inteligência que dispute com 
placidez; (Alexandre Herculano); 
e) Os céus, e o mar, e a terra apregoa a glória de Deus. (Ribeiro de Vasconcelos).  
  
03- Sobre a concordância nominal, indique a alternativa onde demonstra que o adjetivo que se refere a mais de um 
substantivo do singular e do mesmo gênero, conserva o gênero e fica facultativamente no singular: 
a) O campo estava de uma beleza, de uma frescura maravilhosas; (Rebelo da Silva) 
b) Consagrando-se ao estudo da literatura e da filologia portuguesa; (João Ribeiro)  
c) Bondade, força e sabedorias divinas; (Camilo Castelo Branco); 
d) Fonte de toda a ciência e civilização modernas; (Alexandre Herculano); 
e) Provar-se com a destreza e com a perícia árabes; (Alexandre Herculano). 
  
04- A regência de verbos constitui um dos capítulos mais interessantes da gramática. Há verbos que, numa mesma 
acepção, admitem variadas regências; outros que, mudando de acepção, também mudam de regência. No segundo 
caso, podemos citar, entre muitos, o verbo aspirar, como transitivo direto e o verbo assistir, como transitivo indireto. 
Sendo assim, apontar a alternativa que destoa desses dois casos: 
a) Aspirar um perfume; 
b) Ele assistiu a uma cena horrenda de suicídio; (Alexandre Herculano); 
c) Terminado o espetáculo, foi ele, segundo costumava, assistir à saída das senhoras; (Machado de Assis); 
d) D.João V mandou desde Lisboa quatro monges veneráveis assistir no capítulo geral em Tibães; (Camilo Castelo 
Branco); 
e) Aspiro a um bom emprego. 
  
05- Sabemos que uma palavra pode ser ao mesmo tempo regente e regida, como acontece com o verbo, que é regido 
em relação ao sujeito e regente em relação ao seu complemento. O sujeito, por ser o termo essencialmente 
independente da oração, não se deixa reger por outra palavra. Em certos casos, porém, ele vem aparentemente 
preposicionado. Sendo assim, aponte a alternativa nessa situação, onde a preposição funciona como sentido partitivo. 
a) Custa-me a viver; 
b) Ouvia a Camões dizer coisas mais belas; 
c) Vende-se de tudo; 
d) Contentou-se de ser bacharel; 
e) Não é nada de mais.  
  
06- Pronomes pessoais são os que representam as pessoas gramaticais. Aponte a alternativa onde existe erro na frase: 
a) Viu-a cair como morta; (Alexandre Herculano); 
b) Entre mim e ti está a cruz ensangüentada do calvário; (Alexandre Herculano); 
c) Ele apareceu quando menos se o esperava; 
d) Ele levou consigo o livro; 
e) Longe estávamos de pensar que esse nosso trabalho, qualquer que fosse o aspecto por onde se encarasse, fosse 
justamente reputado um desabafo pessoal. 
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07- Período é uma oração, ou conjunto de orações de sentido completo. Sendo assim, aponte a alternativa onde se 
encontra o período simples: 
a) Cumpre o teu dever e terás a tua consciência tranqüila;  
b) Quando veio o dia, Tamandaré viu que a palmeira estava plantada no meio da várzea; 
c) Estuda e trabalha para que sejas digno de tua Pátria; 
d) Deus governa o mundo; 
e) Despediu-se dos frades a chorar, andou-se na mata abraçando as árvores. 
  
08- Quanto ao emprego do pronome possessivo, classifique as frases seguintes de acordo com o código, faça a devida 
ligação e aponte concomitante e respectivamente, a alternativa correta: 
  
(A) – o pronome deu duplo sentido à frase  
(B) – não é pronome 
(C) – uso indevido do pronome 
  
I- Senhora! Cuidado para não machucar os seus pés. 
II- Vou lavar as minhas mãos. 
III- O ministro contou-me que o Senador desaparecera com seus documentos. 
IV- Seu Frederico, o senhor poderia dizer-me quem foi? 
  
a) IA, IIC, IIIB, IVC;     c) IB, IIB, IIIA, IVA;     e) IC, IIA, IIIB, IVA. 
b) IC, IIC, IIIA, IVB;     d) IA, IIB, IIIC, IVB; 
  
09- Aponte a alternativa que contempla corretamente a união das colunas abaixo: 
1. Vossa Alteza 
2. Vossa Santidade 
3. Vossa Excelência 
4. Vossa Eminência 
5. Vossa Magnificência 
  
I- Reitores de universidades 
II- Altas autoridades 
III- Cardeais 
IV- Papas 
V- Príncipes, duques. 
  
a) 1V, 2IV, 3II, 4III, 5I;    c) 1V, 2IV, 3I, 4II, 5III;     e) 1III, 2I, 3II, 4IV, 5V. 
b) 1I, 2III, 3V, 4IV, 5II;    d) 1II, 2V, 3III, 4I, 5IV; 
  
10- Figuras de linguagem são formas de expressar o pensamento ou o sentimento de modo vivo, enérgico, vibrante, 
capaz de impressionar o leitor e escapar ao uso corriqueiro que se faz das palavras e da língua. Podem ser classificadas 
em figuras de palavras, figuras de construção e figuras de pensamento. Aponte a alternativa onde se encontra 
metonímia: 
a) Rios de lágrimas, derramei por você; 
b) Tomamos vinte latas de cerveja; 
c) Buscava o coração do Brasil; 
d) Achamos a chave do problema; 
e) O furacão rugia, expressando sua fúria. 
  
• •  LEGISLAÇÃO 

  
11- Atentar para os tópicos abaixo que versam sobre a Administração Pública, conforme estipula a Constituição Federal: 
I- A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; 
II- Na administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou 
de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; 
III- Na administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de 
provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, 
na carreira. 
  
Podemos assegurar taxativamente: 
a) Todos os tópicos (I, II e III) estão corretos;     d) Apenas o tópico II está correto; 
b) Apenas os tópicos I e II estão corretos;     e) Todos os tópicos (I, II e III) estão incorretos. 
c) Apenas os tópicos II e III estão corretos; 
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12- A Constituição Federal garantiu que leis disciplinarão as formas de participação do usuário na administração pública 
direta e indireta, regulando especialmente: 
I- as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de 
atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços;  
II- o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no 
art. 5º, X e XXXIII;  
III- a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na 
administração pública.  
  
Podemos assegurar taxativamente: 
a) Todos os tópicos (I, II e III) estão corretos;     d) Apenas o tópico II está correto; 
b) Apenas os tópicos I e II estão corretos;     e) Todos os tópicos (I, II e III) estão incorretos. 
c) Apenas os tópicos II e III estão corretos; 
  
13- Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as 
seguintes disposições:  
I- tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função; 
II- investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua 
remuneração; 
III- em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado 
para todos os efeitos legais, inclusive para promoção por merecimento. 
  
Podemos assegurar taxativamente: 
a) Todos os tópicos (I, II e III) estão corretos;     d) Apenas o tópico II está correto; 
b) Apenas os tópicos I e II estão corretos;     e) Todos os tópicos (I, II e III) estão incorretos. 
c) Apenas os tópicos II e III estão corretos; 
  
14- Apontar a alternativa que destoa do Código Civil, principalmente quando determina e disciplina quem são incapazes, 
relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer: 
a) os maiores de dezesseis e menores de vinte e um anos; 
b) os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido; 
c) os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo; 
d) os pródigos; 
e) os viúvos. 
  
15- Conforme Art. 44 do Código Civil Brasileiro, instituído pela Lei 10.406, são pessoas jurídicas de direito público: 
I- as associações; 
II- as sociedades; 
III- os partidos políticos. 
  
Podemos assegurar taxativamente: 
a) Todos os tópicos (I, II e III) estão corretos;     d) Apenas o tópico II está correto; 
b) Apenas os tópicos I e II estão corretos;     e) Todos os tópicos (I, II e III) estão incorretos. 
c) Apenas os tópicos II e III estão corretos; 
  
16- Sabemos que a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, 
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e 
eficiência, conforme Lei Federal 9.784 que regulamenta o processo administrativo no âmbito da Administração Pública 
Federal. Sendo assim aponte a alternativa que destoa do critério disciplinado pela Lei nos processos administrativos: 
a) atuação conforme a lei e o Direito; 
b) objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades; 
c) atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé; 
d) divulgação oficial de todos os atos administrativos, já que a Constituição Federal não prevê sigilo em nenhuma 
circunstância; 
e) indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão. 
  
17- Conforme Lei Federal 9.784, o processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido de interessado. O 
requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida solicitação oral, deve ser formulado por escrito e 
conter os seguintes dados: 
I- órgão ou autoridade administrativa a que se dirige e identificação do interessado ou de quem o represente; 
II- domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações; 
III- formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos com data e assinatura do requerente ou de 
seu representante. 
  
Podemos assegurar taxativamente: 
a) Todos os tópicos (I, II e III) estão corretos;     d) Apenas o tópico II está correto; 
b) Apenas os tópicos I e II estão corretos;     e) Todos os tópicos (I, II e III) estão incorretos. 
c) Apenas os tópicos II e III estão corretos; 
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18- Sabemos que a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a 
proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 
Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e 
serviços: 
I- produzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital nacional;  
II- produzidos no País;  
III- produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.  
  
Podemos assegurar taxativamente: 
a) Todos os tópicos (I, II e III) estão corretos;     d) Apenas o tópico II está correto; 
b) Apenas os tópicos I e II estão corretos;     e) Todos os tópicos (I, II e III) estão incorretos. 
c) Apenas os tópicos II e III estão corretos; 
  
19- Para os fins da Lei Federal 8.666/93, unir as colunas e apontar, concomitante e respectivamente, a alternativa 
correta: 
I- Obra;  
II- Serviço; 
III- Compra. 
  
A- toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente; 
B- toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, 
conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de 
bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais;  
C- toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta; 
  
a) IA, IIB, IIIC;   b) IB, IIC, IIIA;   c) IC, IIB, IIIA;   d) IC, IIA, IIIB;   e) IA, IIC, IIIB. 
  
20- Sabemos que a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas 
em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas 
leis, conforme Lei Federal 8.069. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: 
I- ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais; 
II- opinião e expressão e crença e culto religioso; 
III- brincar, praticar esportes e divertir-se, participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação, no entanto sua 
idade ainda não lhe permite participar da vida política, na forma da lei. 
Podemos assegurar taxativamente: 
a) Todos os tópicos (I, II e III) estão corretos;     d) Apenas o tópico II está correto; 
b) Apenas os tópicos I e II estão corretos;     e) Todos os tópicos (I, II e III) estão incorretos. 
c) Apenas os tópicos II e III estão corretos; 
  
• •  INFORMÁTICA 
  
21- (Internet) Quando navegamos pela Internet, o browser armazena em seu computador o histórico de tudo que foi 
acessado. Supondo que você não queira que mais ninguém saiba onde você navegou, que menu deve ser acessado 
para limpar esse histórico: 
a) menu Editar, opção Excluir histórico (Internet Explorer); menu Editar, opção Limpar histórico (Mozilla Firefox) 
b) menu Arquivo, opção Limpar histórico (Internet Explorer e Mozilla Firefox) 
c) menu Ferramentas, opção Remover histórico (Internet Explorer); menu Ferramentas, opção Cancelar histórico (Mozilla 
Firefox) 
d) menu Ferramentas, Opções da Internet, Limpar histórico (Internet Explorer); menu Ferramentas, opção Limpar dados 
pessoais (Mozilla Firefox) 
e) menu Histórico, opção Excluir histórico de navegação(Internet Explorer e Mozilla Firefox) 
  
22- (Microsoft Word) Com vários documentos abertos no Word, há um modo de salvar todos os documentos abertos ao 
mesmo tempo. Como fazer isso? 
a)  Acessando o menu Arquivo, Salvar   
b)  Pressionando a tecla SHIFT, acessando o menu Arquivo e clicando em Salvar Tudo 
c)  Clicando em Arquivo Salvar Como 
d)  O Word não tem essa opção 
e) Pressionando as teclas CTRL, SHIT e B 
  
23- (Microsoft Office e Open Office) Qual a função da ferramenta pincel? 
a) Copiar a formatação de uma palavra ou frase para uma nova palavra ou frase 
b) Pintar uma palavra ou frase; 
c) Recortar algo do texto; 
d) Mudar a cor de preenchimento; 
e) Pintar aleatoriamente por onde é passado o mouse com o botão esquerdo clicado  
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24- (Microsoft Excel e Open Office Calc) Na célula A1 contém o texto “Bom Dia” e na célula B1 contém o texto “MARIA”. 
Se na célula c1 quero mostrar esses dois conteúdos juntos devo usar uma fórmula para concatenar. A fórmula correta 
para que isso aconteça é: 
a)  =’Bom Dia’&’MARIA’ b) =A1eB1  c) =A1:B1  d) =A1&B1  e) =A1+B1 
  
25- (Windows) Na criação de pastas do Windows XP e Vista, quais caracteres abaixo NÃO são permitidos? 
a) ̂  ~ ç [ ] ( ) b)  / \ : * ? < > c) ́  ̀  = + - _̈    d) # $ , ; ¹ ² ³             e) ! @ { } % & 
  
  
• •  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
  
26- Qual é a melhor definição para Press-Kit?  
a) Forma de cálculo que permite avaliar,  conforme uma escala, o impacto causado por uma atividade de assessoria 
que recebeu cobertura da imprensa; 
b) Material de divulgação produzido pela assessoria, escrito na forma jornalística embora não tenha finalidade de ser 
utilizado como texto pronto pela imprensa. Sendo assim o objetivo de apenas sugerir o assunto; 
c) Relação completa e detalhada de providencias que deve ser tomadas periodicamente para o acompanhamento das 
atividades dos clientes; 
d) Conjunto de textos, fotos, cópias de documentos e outros materiais  para a divulgação de determinadas atividades 
do cliente; 
e) É a definição de metas, objetivos, públicos e políticos para que a instituição direcione seus atos de forma mais 
racional. 
  
27- Basicamente conhecemos três estruturas para a realização de atividades de Assessoria de Imprensa, quais são 
elas? 
a) Interna: onde a própria instituição organiza uma estrutura e contrata os jornalistas; Externa: os serviços são 
contratados de terceiros (empresas especializadas); Paralela: onde a própria instituição organiza uma estrutura e 
contrata os jornalistas e dividem o trabalho com publicitários; 
b) Interna: onde a própria instituição organiza uma estrutura e contrata os jornalistas; Externa: os serviços são 
contratados de terceiros (empresas especializadas); Mista: onde a instituição possui uma Assessoria de Imprensa para 
as atividades do dia-a-dia e contrata terceiros para a divulgação de eventos sociais; 
c) Interna: onde a própria instituição organiza uma estrutura e contrata os jornalistas;  Externa: os serviços são 
contratados de terceiros (empresas especializadas); Formal: onde a própria instituição contrata jornalistas apenas para 
free-lancer; 
d) Interna: onde a própria instituição organiza uma estrutura e contrata os jornalistas;  Externa: os serviços são 
contratados de terceiros (empresas especializadas); Institucional: onde a própria instituição organiza uma estrutura, 
mas os jornalistas não pertencem ao quadro de funcionários da empresa; 
e) Interna: onde a própria instituição organiza uma estrutura e contrata os jornalistas; Externa: os serviços são 
contratados de terceiros (empresas especializadas); Paralela: onde a própria instituição organiza uma estrutura e 
contrata os jornalistas e dividem o trabalho com publicitários.     
   
28- Quais dos itens abaixo não são de responsabilidade da Assessoria de Imprensa?  
a) Manter os clientes informados sobre cada etapa do trabalho realizado; 
b) Submeter à aprovação do cliente todos os textos produzidos; 
c) Coletar, arquivar e fornecer ao cliente o material publicado na imprensa; 
d) Auditoria de imagem e pesquisa de opinião pública; 
e) Criação, planejamento e execução de programas de integração interna e externa. 
  
29- O termo House-organ é definido como:   
a) Todo o projeto organizado a ser apresentado pela Assessoria ao cliente; 
b) É um veiculo impresso ou eletrônico dirigido para públicos definidos; 
c) Estrutura básica que toda a Assessoria deve manter; 
d) Documentos internos de uma Assessoria de Imprensa para se manter organizada; 
e) Relatório mensal enviado ao cliente com o balanço do trabalho realizado pela Assessoria. 
  
30- É correto afirmar que: 
a) Os releases enviados os veículos impressos, rádios,  emissoras de TVs e sites devem ter o mesmo conteúdo, 
tamanho e título; 
b) Os releases opinativos representam um aprofundamento qualitativo da informação; 
c) No release a profissão, funções ou cargo do cliente são grafados com a inicial minúscula, exemplo: presidente, 
governador, secretário, diretor...; 
d) Notas oficiais são informações destinadas apenas para os jornalistas; 
e) Sem House-organ não é possível montar uma Assessoria de Imprensa. 
  
31- Qual é a melhor definição para Hipertexto: 
a) É uma expressão usada para designar os principais veículos de um determinado sistema de comunicação social; 
b) É um release maior, com mais detalhes do entrevistado e devido ao seu tamanho é chamado de hiper; 
c) Apresenta a capacidade de grande escala da comunicação de massa, assim atingindo a maioria da população; 
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d) Termo que remete a um texto em formato digital ao qual agrega-se outros conjuntos de informação na forma de 
blocos de textos; 
e) É a transmissão de dados, através da internet. 
  
32- Na linguagem jornalística o Release Cobertura é correspondente a: 
a) Resultado de acompanhamento de um evento durante a sua realização, distribuídos aos veículos de comunicação 
que não estiveram presentes; 
b) Contém uma informação para o jornalista e não para o veiculo; 
c) Texto distribuído a imprensa em situações críticas que requerem um posicionamento forte e definido do 
assessorado; 
d) Texto jornalístico baseado em entrevista, no qual o assessorado expressa sua opinião a respeito do fato; 
e) Texto opinativo, cuja redação final é dada pelo jornalista com base em um esboço elaborado pelo assessorado. 
  
33- Em relação ao release, aponte a alternativa incorreta: 
a) O release deve chamar a atenção pela sua qualidade, o que engloba o valor das informações, do te e de sua 
apresentação visual; 
b) O release especial deve ser distribuído apenas para o veículo que solicitou a sua produção; 
c) Os releases produzidos para emissoras de televisão não podem ser enviados a emissoras de rádio; 
d) Que em nota oficial é permitido o uso de chavões, clichês, freses feitas, vício de linguagem,  assim aproximando o 
leitor ao assessorado; 
e) O release dirigido é apenas produzido levando em consideração as particularidades de um determinado espaço 
jornalístico. 
  
34- Sobre Comunicação Interna é correto afirmar que: 
a) Apenas os assessores de imprensa são os responsáveis pelo setor; 
b) Deve-se contratar uma empresa terceirizada para não haver influencias no trabalho; 
c) A Comunicação Interna está dividida entre as áreas de Comunicação e Recursos Humanos; 
d) Que apenas empresas com mais de 15 mil funcionários devem ter Comunicação Interna; 
e) Os jornais de Comunicação Interna são apenas distribuídos para diretores e o presidente da empresa. 
  
35- Quando o cliente solicita a assessoria de imprensa a produção de um vídeo, cuja a finalidade é a divulgação de 
produtos, serviços e realizações nas comunidades, esse vídeo é chamado de?  
a) Treinamento; b) Educativo;  c) Motivacional;  d) Promocional;  e) Institucional. 
  
36- Dentro de uma estrutura organizada de comunicação entre Assessoria de Imprensa, Publicidade e Propaganda, 
Relações Públicas, Comunicação Interna e Marketing de quem é a função de realizar pesquisas para conhecer opiniões, 
hábitos e atitude dos públicos. 
a) Assessoria de Imprensa;     c) Comunicação Interna;   e) Publicidade e Propaganda. 
b) Marketing;     d) Relações Públicas; 
  
37- Em relação ao release, assinale a alternativa incorreta. 
a) O texto deve ser produzido dentro de rigorosos critérios para seleção e tratamento das informações; 
b) O release nunca dever ser escrito na forma de pirâmide invertida; 
c) O release deve conter frases breves e palavras curtas; 
d) O release padrão tem apenas os detalhes principais do fato; 
e) O release deve ser claro, objetivo e preciso. 
  
38- Sobre os releases enviados as emissoras de televisão, é correto afirmar que: 
a) O tamanho não é importante, já que terá mais informações; 
b) Pode ser o mesmo utilizado que foi enviado a emissoras de rádio e jornais impressos; 
c) Nunca se deve sublinhar um release para ser enviado a uma emissora de televisão; 
d) É comum que a lauda seja dividida em duas,  sendo assim a coluna da esquerda seria para vídeo e da direita para 
áudio; 
e) O release não deve exceder 10 linhas. 
  
39- Qual é a melhor definição para Entrevista Coletiva?   
a) É aquela em que a entrevista se torna um diálogo, onde entrevistador e entrevistado buscam juntos uma verdade, 
que pode dizer respeito à pessoa do entrevistado ou a outro problema; 
b) É aquela onde entrevistador e entrevistado passam longe de tudo que possa comprometer o entrevistado; 
c) É aquela em que o entrevistado atende a imprensa em conjunto; 
d) É aquela aonde o entrevistador não pode questionar o entrevistado, independente de sua resposta; 
e) É aquela aonde o entrevistado recebe a imprensa, mas atende apenas um repórter de cada vez para não haver 
confusão. 
  
40- Qual dos itens abaixo não poder ser usado para realizar comunicação interna? 
a) Jornal;   b) Intranet;   c) Mural;        d) Comunicação de massa;             e) Revista. 
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41- Qual das dicas abaixo pode-se considerar correta ao informar ao seu assessorado. 
a) O assessorado não deve ir à entrevista com um discurso preparado; 
b) Ao conceder entrevista o assessorado não deve olhar para o entrevistador enquanto ambos estiverem falando; 
c) O entrevistado pode segurar o microfone do jornalista; 
d) Em entrevista a uma emissora de televisão, usa-se roupa brilhante, para maior destaque; 
e) O entrevistado tem que sempre dizer o nome de sua empresa. 
  
42- A internet possibilitou o surgimento de novos  meios de comunicação, qual das opções abaixo não pode ser utilizado 
para divulgação externa? 
a) Twitter;  b) Blog;   c) Intranet;  d) Orkut;  e) Site. 
  
43- Qual das alternativas não condiz com a conduta do profissional de jornalismo? 
a) Defender o livre exercício da profissão; 
b) Assinar a responsabilidade por publicações cuja produção não tenha participado; 
c) Respeitar o direito autoral e intelectual; 
d) Resguardar o sigilo da fonte; 
e) Não praticar lobby. 
  
44- Qual desses órgãos é responsável pela divulgação rápida, com o objetivo de informar a população e outros meios de 
comunicação? 
a) Marketing;     c) Relações Públicas;   e) Agência de Publicidade. 
b) Assessoria de Imprensa;     d) Agência de Notícias; 
  
45- No photoshop para capturar pixels de cores similares, selecionando parte da imagem que possuam a mesma cor,  
com apenas um clique é possível graças à ferramenta? 
a) Laço Magnético; b) Varinha Mágica; c) Mover;   d) Lata de Tinta; e) Correção. 
  
46- No photoshop usamos a ferramenta carimbo para? 
a) Criar um efeito timbrado; 
b) Para preencher áreas que tenham pixels similares ao que foi selecionado, utilizando a Cor do Primeiro Plano; 
c) Copiar os pixels de uma região da imagem na própria imagem ou em outra; 
d) Reparar uma área selecionada com pixels de outra área, ou de um padrão; 
e) Simula pintura feita a dedos. 
  
47- No phoshop usamos a linha guia para? 
a) Ajudar a selecionar um filtro e uma ferramenta; 
b) Facilitar os ajustes e posicionamento dos elementos; 
c) Facilitar a encontrar um possível erro de gráficos; 
d) Ajuda para selecionar os pixels não encontrados; 
e) Ajuda a selecionar um efeito. 
  
48- No Corel Draw ao falar de criar figuras intermediárias entre dois objetos selecionados, estamos falando de qual 
efeito? 
a) Lente;  b) Extrusão;  c) Envelope;  d) Contorno;  e) Misturar. 
  
49- No Corel Draw usamos o efeito contorno para? 
a) Criar efeito com visual invertido; 
b) Criar graduações oposta a do objeto; 
c) Criar graduações que sigam o contorno do objeto; 
d) Criar efeito para marcar uma linha de contorno; 
e) Selecionar o objeto para aplicar cores somente no contorno. 
  
50- No Corel Draw qual efeito é usado para é distorcer ou forçar o objeto selecionado a apresentar a forma que 
desejarmos? 
a) Lente;  b) Extrusão;  c) Contorno;  d) Misturar;  e) Envelope. 
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