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Você pode visualizar este teste, mas se isto fosse uma tentativa real, você seria bloqueado
porque:
Atualmente este questionário não está disponível.

Informação

LÍNGUA PORTUGUESA

Informação

Texto 1

Questão 1
Ainda não respondida
Não avaliada

Sobre a compreensão textual da charge acima, podemos verificar que:
a.

A expressão “mais uma” indica que são várias as vantagens do uso da máscara.

b. A personagem anda com máscara para que o ex não a reconheça.
c.

O ex não reconheceu a personagem por outros motivos, não pelo uso da máscara.

d. A personagem demonstra insatisfação por não ser reconhecida pelo ex.
e.

Caso trocássemos a preposição “mais uma vantagem em usar” por “mais uma vantagem de usar”, não manteríamos o
mesmo sentido da oração.

Questão 2
Ainda não respondida
Não avaliada

Ao analisar a colocação pronominal do pronome átono “me” no segundo balão, pode-se afirmar que:
a.

Ocorreu a ênclise por exigência do verbo.

b. Ocorreu a próclise por exigência do sujeito oculto “eu”.
c.

Ocorreu mesóclise por exigência do sujeito da oração “ele”.

d. Ocorreu a próclise devido à presença do advérbio de negação “não”.
e.

Ocorreu a próclise de modo facultativo.

Informação

Texto 2

Como existência de OVNIs passou a ser levada mais a sério pelos EUA.
Em meio a recentes declarações de militares, agentes de inteligência e políticos democratas e republicanos sobre o que chamam de
fenômenos aéreos não identificados (UAP, na sigla em inglês), vem crescendo a expectativa pela divulgação nas próximas semanas
de um relatório detalhando o que o governo americano sabe a respeito desses fenômenos.
Na quinta-feira (3/6), o jornal The New York Times e outros veículos da imprensa americana anteciparam que, segundo fontes
anônimas dos serviços de inteligência, uma versão confidencial do relatório indica que não foram encontradas evidências de
"atividade alienígena", mas também não exclui essa possibilidade de maneira definitiva.
O documento foi elaborado após a análise de mais de 120 episódios nas últimas duas décadas em que pilotos militares - a maioria
deles americanos, mas também alguns de outros países - observaram objetos não identificados durante seus voos.
Segundo as fontes entrevistadas pelo New York Times, a maioria desses casos "não tem origem em nenhuma tecnologia avançada do
governo americano". Isso indicaria que esses objetos não são parte de algum programa secreto do governo.
Mas o documento não oferece explicação sobre o que seriam esses objetos. Uma das possibilidades citadas por fontes da imprensa
americana é a de que pelo menos alguns deles sejam tecnologia experimental de países rivais, como China ou Rússia.
A versão final do relatório deverá ser apresentada em 25 de junho. Apesar de ser divulgado ao público, o documento provavelmente
terá um anexo ainda confidencial, por motivos de segurança nacional.

Adaptado de: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-57366959>;. Acesso em: 8 jun. 2021.

Questão 3
Ainda não respondida
Não avaliada

Considerando as afirmações a seguir, assinale a única alternativa correta.
a.

O relatório mencionado indica que foram encontradas evidências de "atividade alienígena" de forma definitiva.

b. O documento esclarece que os objetos não identificados são, na verdade, tecnologia experimental de países rivais.
c.

Segundo as fontes entrevistadas, os objetos não são parte de um programa secreto do governo americano.

d. O relatório esclarece a origem dos objetos não identificados com base em episódios que aconteceram somente com pilotos
americanos.
e.

O relatório final que virá a público, provavelmente não terá qualquer confidencialidade.

Informação

Texto 3
“O documento foi elaborado após a análise de mais de 120 episódios nas últimas duas décadas em que pilotos militares - a maioria
deles americanos, mas também alguns de outros países - observaram objetos não identificados durante seus voos.”

Questão 4
Ainda não respondida
Não avaliada

De acordo com o trecho em destaque, analise as seguintes assertivas sobre as funções morfossintáticas do texto e assinale a
incorreta:
a.

A locução verbal “foi elaborado” é composta pelo verbo auxiliar foi mais o verbo principal elaborado, na forma nominal
particípio.

b. Em “mas também alguns de outros países” a palavra em destaque é pronome indefinido.
c.

O substantivo documento funciona como sujeito da oração, sendo acompanhado pelo O, seu complemento nominal.

d. “Observaram objetos não identificados durante seus voos.” O verbo destacado encontra-se no pretérito perfeito.
e.

“Observaram objetos não identificados durante seus voos.” O verbo em destaque é transitivo direto.

Questão 5
Ainda não respondida
Não avaliada

A ortografia oficial, trata hoje, de algumas alterações significativas quanto à acentuação, acréscimo de algumas letras que vieram
compor o nosso alfabeto, a extinção total do trema, entre outras mudanças. Ainda no trecho acima citado, podemos perceber que a
palavra “voos” está:
a.

Grafada de forma errada, segundo o novo acordo, pois faltou o acento circunflexo.

b. Grafada de forma correta, pois algumas formas verbais não recebem mais o acento circunflexo.
c.

Grafada corretamente, pois substantivos terminadas com eem ou oo(s) como enjoo e voo perderam o acento circunflexo.

d. Grafada segundo o acento diferencial que passou a ser optativo.
e.

Grafada erroneamente, pois a regra do acento circunflexo permanece nas palavras oxítonas.

Questão 6
Ainda não respondida
Não avaliada

Referente ao uso do acento grave, indicativo de crase, pode-se dizer que:
a.

No primeiro parágrafo, na expressão “Em meio a recentes declarações [...]” o uso da crase é facultativo e o autor optou por
não utilizar.

b. No primeiro parágrafo, na expressão “Em meio a recentes declarações [...]” o A é apenas preposição, por isso não ocorre o
fenômeno crase.
c.

No último parágrafo, em “A versão final do relatório [...]”, não ocorre crase, pois o A é apenas preposição.

d. “Uma das possibilidades citadas por fontes da imprensa americana é a de que pelo menos alguns deles [...]” o A refere-se a
“fontes da imprensa”, por isso não tem acento grave.
e.

Mesmo que a expressão “Em meio a recentes declarações [...]” fosse reescrita “Em meio as recentes declarações [...]”, com o A
no plural, ele permaneceria sem o acento grave.

Questão 7
Ainda não respondida
Não avaliada

Assinale a alternativa em que a pontuação não está empregada conforme a norma-padrão da língua portuguesa.
a.

Hoje de manhã, chegaram as encomendas.

b. Esta casa, cujo dono está viajando, está abandonada.
c.

Meus amigos, estamos começando uma nova etapa!

d. Ao iniciar a aula, todos se apresentaram, falaram sobre seus sonhos e debateram o tema.
e.

Os funcionários, alcaçaram os resultados esperados.

Questão 8
Ainda não respondida
Não avaliada

Assinale a alternativa que apresenta uso inadequado do pronome pessoal:
a.

Fale-me a verdade agora!

b. A partir de hoje, está tudo acabado entre eu e você.
c.

Ele trouxe consigo tudo o que tinha quando fez a mudança.

d. O patrão não lhe deu mais nenhuma chance.
e.

Por favor, traga meus remédios para eu tomar.

Questão 9
Ainda não respondida
Não avaliada

O acordo ortográfico entre os países de língua portuguesa teve como objetivo simplificar as regras ortográficas, unificar a grafia e
aumentar o prestígio social da língua no cenário internacional. Algumas dessas alterações ocorreram no uso do hífen, como no caso
da palavra “extrasseco”. Assinale os termos que seguem a mesma regra da palavra mencionada:
a.

Microssistema; hidroelétrica; autoestrada.

b. Antissemita; autoestrada; microssistema.
c.

Minissaia; extrarregular; hidroelétrica.

d. Antissemita; contrarregra; minissaia.
e.

Hidroelétrica, microssistema, extrarregular.

Questão 10
Ainda não respondida
Não avaliada

Leia o Texto 4, O assassino era o escriba, de Paulo Leminski:

“Meu professor de análise sintática era o tipo do
sujeito inexistente.
Um pleonasmo, o principal predicado da sua vida,
regular com um paradigma da 1ª conjugação.
Entre uma oração subordinada e um adjunto adverbial,
ele não tinha dúvidas: sempre achava um jeito
assindético de nos torturar com um aposto.
Casou com uma regência.
Foi infeliz.
Era possessivo como um pronome.
E ela era bitransitiva.
Tentou ir para os EUA.
Não deu.
Acharam um artigo indefinido em sua bagagem.
A interjeição do bigode declinava partículas expletivas,
conectivos e agentes da passiva, o tempo todo.
Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça.”

Paulo Leminski. Melhores poemas. São Paulo: Global, 1997.

Sobre a interpretação do texto, podemos afirmar que:
a.

A terminologia sintática e morfológica, possivelmente reconhecida pelo leitor, concede ao texto um certo tom de humor e
ironia, através do jogo de palavras e o duplo sentido.

b. O eu lírico demonstra por meio da composição do texto o seu desconhecimento gramatical.
c.

Nos primeiros dez versos o eu lírico apresenta seu professor, que, por meio de suas ações, é caracterizado como um
profissional decepcionado e entusiástico com o ensino da língua portuguesa.

d. Entre os versos 8 e 16 o leitor toma consciência de todo o sucesso que norteou a vida do professor.
e.

O professor era um “sujeito inexistente” porque fazia parte da imaginação do aluno.

Informação

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Questão 11
Ainda não respondida
Não avaliada

“A _______ é a aplicação da tecnologia criada na Internet e do conjunto de protocolos de transporte e de aplicação TCP/IP em uma
rede privada, interna a uma empresa. Em uma intranet, não somente a infraestrutura de comunicação é baseada em TCP/IP, mas
também grande quantidade de informações e aplicações são disponibilizadas por meio dos sistemas Web (protocolo HTTP), correio
eletrônico e navegadores (browsers)”
(ABDALLA, Samuel Liló; GUESSE, André. Informática para concursos públicos. São Paulo: Saraiva, 2012)
Assinale a alternativa que completa corretamente a frase anterior:
a.

Extranet

b. Arpanet
c.

Intranet

d. Web
e.

Internet

Questão 12
Ainda não respondida
Não avaliada

Em relação à terminologia usada na rede mundial de computadores, relacione a primeira coluna com a segunda:

1) Antivírus

a) Espinha dorsal de uma rede, geralmente uma infraestrutura de
alta velocidade que interliga várias redes.

2) Arpanet

b) Programa que verifica a presença de vírus no computador e
pode o eliminar da memória da máquina

3) Backbone

c) Rede de computadores criada em 1968 pelo Departamento de
Defesa norte-americano, interligando instituições militares.

4) Correio Eletrônico

d) Termo normalmente aplicado para os programas que permitem
navegar na World Wide Web.

5) Browser

e) Serviço básico de comunicação em redes de computadores. O
processo de troca de mensagens eletrônicas é bastante rápido e
fácil, necessitando apenas de um programa de correio eletrônico e
do endereço eletrônico dos envolvidos.

a.

1a; 2b; 3c; 4d; 5e

b. 1b; 2c; 3a; 4e; 5d
c.

1b; 2a; 3c; 4e; 5d

d. 1c; 2d; 3e; 4a; 5b
e.

1e; 2b; 3a; 4c; 5d

Questão 13
Ainda não respondida
Não avaliada

Julgue os itens seguintes classificando-os com V (verdadeiro) ou F (falso):
I. Uma rede local de computadores que usa o protocolo TCP/IP pode ter a seguinte máscara de rede válida 255.255.255.0.
II. Bridge ou ponte é o termo utilizado para designar um dispositivo que liga duas ou mais redes informáticas, que usam protocolos
distintos ou iguais ou dois segmentos da mesma rede, os quais usam o mesmo protocolo; por exemplo, ethernet ou token ring.
III. Modem é um dispositivo eletrônico que modula um sinal digital em uma onda analógica, pronta a ser transmitida pela linha
telefônica, e que demodula o sinal analógico e o reconverte no formato digital original.
IV. O roteador é primordial para a conexão das redes locais, pois, como o próprio nome diz, ele faz o roteamento dos pacotes que
trafegam na rede.
V. O protocolo WWW é um conjunto de protocolos de comunicação, sendo um dos mais utilizados para a criação de uma
infraestrutura de rede.

a.

VVVVF

b. F F V V V
c.

VVVFF

d. F V F V F
e.

FVVVV

Questão 14
Ainda não respondida
Não avaliada

Sobre o sistema operacional Windows, analise as afirmativas a seguir:
I. Os programas PowerPoint, Mozila, Internet Explorer, Chrome e Front Page são navegadores de Internet compatíveis com os
sistemas operacionais Windows.
II. O Painel de controle permite configurar e personalizar o Microsoft Windows e as configurações do computador, a nível de software
e hardware.
III. Windows Explorer consiste em um gerenciador de arquivos e pastas do sistema Windows, de forma a permitir realizar diversas
opções com os arquivos, entre elas: copiar, excluir, organizar, movimentar, etc.
A(s) seguinte(s) alternativa(s) está(ão) corretas:
a.

I, II, III

b. I, III
c.

I.

d. II, III.
e.

I, II.

Questão 15
Ainda não respondida
Não avaliada

Sobre a organização de arquivos em um computador, assinale a alternativa que completa de forma correta a afirmação a seguir:
“Na Informática, um sistema de arquivos é um conjunto de estruturas _____ e de rotinas, que permitem ao sistema operacional
controlar o acesso ao ____. Diferentes sistemas operacionais utilizam sistemas de arquivos ______.”
a.

remotas - disco - padronizados

b. lógicas - provedor - iguais
c.

lógicas - disco - diferentes

d. físicas - servidor - iguais
e.

híbridas - provedor – diferentes

Informação

TRIBUNAL DE CONTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Questão 16
Ainda não respondida
Não avaliada

Ao tratar da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária, a Constituição Federal em seu art. 71 estabelece que o controle externo,
a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do (a):
a.

Supremo Tribunal Federal.

b. Ministério Público.
c.

Tribunal de Contas da União.

d. Superior Tribunal de Justiça.
e.

Defensoria Pública.

Questão 17
Ainda não respondida
Não avaliada

O artigo 73 da Constituição Federal institui que o Tribunal de Contas da União é integrado por nove Ministros que serão nomeados
dentre brasileiros que satisfaçam, entre outros, o seguinte requisito:
a.

Ter mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade.

b. Ser membro do Ministério Público.
c.

Ser Deputado Federal.

d. Ser ocupante de cargo na administração direita ou indireta.
e.

Ter mandato de Senador.

Questão 18
Ainda não respondida
Não avaliada

Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: apoiar o
controle externo no exercício de sua missão institucional. Nesse mister, os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de:
a.

Responsabilidade contratual.

b. Responsabilidade absoluta.
c.

Crime fiscal.

d. Crime de responsabilidade.
e.

Responsabilidade solidária.

Questão 19
Ainda não respondida
Não avaliada

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, nos termos do artigo 73 §2º da Constituição Federal, serão escolhidos:
a.

Apenas pelo Presidente da República.

b. Apenas pelo Congresso Nacional.
c.

Dois terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal.

d. Dois terços pelo Congresso Nacional.
e.

Indicados em lista tríplice pelo Senado Federal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento.

Questão 20
Ainda não respondida
Não avaliada

As competências do controle externo, a cargo do Congresso Nacional, estão previstas no artigo 71 da Constituição Federal. Dentre
essas competências está incluída a de:
a.

Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual.

b. Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou
indireta, nos termos do tratado constitutivo.
c.

Verificar a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.

d. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União.
e.

Apoiar a AGU no exercício de sua missão institucional.

Informação

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

Questão 21
Ainda não respondida
Não avaliada

Sobre os tipos de entrevistas, do ponto de vista dos objetivos, segundo Nilson Lage, elas podem ser:
a.

Rituais, temáticas, testemunhais, em profundidade.

b. Rituais, temáticas, testemunhais, confrontos.
c.

Rituais, ocasionais, coletivas, dialogais.

d. Temáticas, coletivas, ocasionais, em profundidade.
e.

Temáticas, testemunhais, coletivas, dialogais.

Questão 22
Ainda não respondida
Não avaliada

Os gêneros jornalísticos e seus formatos foram classificados por Marques de Melo, como:
a.

Informativo (nota, notícia, reportagem, entrevista), Opinativo (editorial, comentário, artigo, resenha, coluna, crônica,
caricatura, carta), Interpretativo (análise, dossiê, perfil, enquete, cronologia), Diversional (história de interesse humano,
história colorida) e Utilitário (indicador, cotação, roteiro, serviço).

b. Informativo (nota, notícia, reportagem, entrevista), Opinativo (editorial, comentário, artigo, resenha, coluna, crônica,
caricatura, carta), Interpretativo (análise, dossiê, perfil, enquete, cronologia), Divisional (história de interesse diverso, história
colorida) e Utilitário (indicador, cotação, roteiro, serviço).
c.

Informativo (nota, notícia, reportagem), Opinativo (editorial, comentário, artigo, resenha, coluna, crônica, caricatura, carta),
Interpretativo (análise, dossiê, perfil, enquete, cronologia), Divisional (história de interesse diverso, história colorida) e
Utilitário (indicador, social, roteiro, serviço).

d. Informativo (nota, notícia, reportagem), Opinativo (editorial, comentário, narrativa, artigo, resenha, coluna, crônica, caricatura,
carta), Interpretativo (análise, dossiê, perfil, enquete, questionário, cronologia), Diversional (história de interesse diverso,
história colorida) e Utilitário (indicador, cotação, roteiro, serviço).
e.

Informativo (nota, notícia, reportagem, entrevista), Opinativo (editorial, comentário, narrativa, artigo, resenha, coluna, crônica,
caricatura, carta), Interpretativo (análise, dossiê, perfil, enquete, questionário, cronologia), Divisional (história de interesse
humano, história colorida) e Utilitário (indicador, cotação, roteiro, serviço).

Questão 23
Ainda não respondida
Não avaliada

Com relação ao que deve ter, obrigatoriamente, na produção de um press release, marque (V) verdadeiro ou (F) falso nos itens abaixo.
() - Título claro, direto, objetivo, em uma linha.
() - Conter elementos como imagens, infográficos, vídeos, links e outros recursos que enriquecem seu conteúdo e ampliam as
possibilidades para os jornalistas.
() - Um subtítulo de duas linhas que resuma as informações do texto e possua um formato mais livre.
() - Um lead com quatro linhas contendo o resumo das principais informações do texto.
() - Depois do texto principal deve ser incluída, sempre, uma informação sobre a empresa com as informações mais importantes da
organização e contatos.
Após a análise, assinale a alternativa CORRETA:
a.

F, V, V, V, F

b. V, F, F, V, V
c.

V, F, V, F, F

d. F, V, F, F, V
e.

V, V, V, V, V

Questão 24
Ainda não respondida
Não avaliada

As pautas de notícias incluem:
a.

Eventos programados ou sazonais, eventos continuados, acesso a efeitos especiais e fatos.

b. Eventos programados ou sazonais, eventos continuados, recursos e suporte técnico.
c.

Eventos programados ou sazonais, eventos continuados, desdobramentos e fatos.

d. Eventos programados ou sazonais, desdobramentos, acesso a efeitos especiais e dados estatísticos.
e.

Eventos programados ou sazonais, eventos continuados, desdobramentos e dados estatísticos.

Questão 25
Ainda não respondida
Não avaliada

A técnica conhecida no jornalismo como “nariz-de-cera”, consiste em:
a.

Compilação dos dados mais importantes sem a identificação específica do fato a ser tratado.

b. Inserção de um parágrafo introdutório, com linguagem prolixa, que retarda o assunto específico a ser tratado no texto.
c.

Introdução de um tema com enfoque no “quando”, deixando para depois “o quê” e “onde”.

d. Produção de uma manchete subjetiva e geradora de expectativa através da dubiedade.
e.

Um subtítulo que antecipa a informação inicial do assunto a ser tratado no texto.

Questão 26
Ainda não respondida
Não avaliada

Dentre as alternativas a seguir, sobre estilos da reportagem, o que NÃO está correto:
a.

Podem-se dispor as informações por ordem decrescente de importância.

b. O estilo varia com o veículo, o público e o assunto.
c.

O repórter não pode contar o que viu na primeira pessoa.

d. Há reportagens em que predominam a investigação e o levantamento de dados.
e.

Há reportagens em que predomina a interpretação.

Questão 27
Ainda não respondida
Não avaliada

Na linguagem jornalística, o termo “barriga” é:
a.

Continuidade de um fato que já tenha sido divulgado na mídia.

b. Realização de um desdobramento de uma matéria principal.
c.

Informação de fatos atemporais produzidos para ocupar espaços ociosos.

d. Publicação de uma informação que não é verdadeira ou que não ocorreu.
e.

Necessidade de mudar o foco da matéria, pois a pauta inicial caiu.

Questão 28
Ainda não respondida
Não avaliada

No telejornalismo, o teaser é uma:
a.

Pequena chamada para despertar a curiosidade do telespectador sobre uma notícia feita pelo repórter.

b. Cobertura de um acontecimento de grande comoção que esteja ocorrendo durante o programa.
c.

Mensagem impactante, geradora de expectativa e interesse na divulgação tratada pela peça promocional.

d. Passagem do repórter, ao vivo, no local onde o fato acontece, com a presença de um testemunhal ou case.
e.

Reportagem especial, em série, sobre determinado assunto.

Questão 29
Ainda não respondida
Não avaliada

O que caracteriza a interatividade no webjornalismo é a possibilidade, crescente com a evolução dos dispositivos técnicos, de
transformar os envolvidos na comunicação, simultaneamente, em emissores e receptores da mensagem.
PORQUE
O processo tridirecional de um meio de comunicação seria aquele onde “os polos emissor e receptor são intercambiáveis e dialogam
entre si durante a construção da mensagem”.

É correto afirmar que:
a.

A primeira afirmativa é falsa, e a segunda é verdadeira.

b. A primeira afirmativa é verdadeira, e a segunda é falsa.
c.

As duas afirmativas são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.

d. As duas afirmativas são falsas.
e.

As duas afirmativas são verdadeiras.

Questão 30
Ainda não respondida
Não avaliada

São características do jornalismo digital, EXCETO:
a.

Convergência

b. Interatividade
c.

Deadline

d. Não-linearidade
e.

Hipertextualidade

Questão 31
Ainda não respondida
Não avaliada

Segundo Pierre Lévy, tecnicamente, um hipertexto é um conjunto de nós ligados por conexões. Os nós, segundo o autor, podem ser:
a.

Páginas, imagens, gráficos ou partes de gráficos, sequências sonoras.

b. Páginas, imagens, gráficos ou partes de gráficos, documentos complexos.
c.

Palavras, gráficos ou partes de gráficos, sequências sonoras, documentos complexos.

d. Palavras, páginas, imagens, gráficos ou partes de gráficos, sequências sonoras.
e.

Palavras, páginas, imagens, gráficos ou partes de gráficos, sequências sonoras, documentos complexos.

Questão 32
Ainda não respondida
Não avaliada

Relacione corretamente as colunas.
1. Clipping () E-mail enviado para assinantes já cadastrados
2. Newsletter () Seleção de notícias nos meios de comunicação
3. Intranet () Interliga unidades através de uma rede de computadores
4. Deadline () Textos ou reportagens reserva
5. Stand by () Último prazo para que uma edição seja fechada
A sequência está correta em:

a.

3, 2, 5, 1, 4

b. 2, 1, 4, 5, 3
c.

1, 2, 3, 4, 5

d. 3, 2, 4, 5, 1
e.

2, 1, 3, 5, 4

Questão 33
Ainda não respondida
Não avaliada

Fake News são notícias falsas (boatos) publicadas por veículos de comunicação, principalmente nas mídias sociais, como se fossem
informações reais. O que NÃO está correto:
a.

As consequências das fake news têm níveis alarmantes e influencia os mais diversos campos.

b. Tem como objetivo essencial prejudicar figuras públicas governamentais e empresariais.
c.

Uma população que acredita em mentiras acaba fazendo escolhas de acordo com o que recebe.

d. Uma população que não é estimulada para questionar, também não é capaz de analisar a construção de uma notícia falsa.
e.

É fundamental saber filtrar as mensagens recebidas, analisar o tipo de fonte, o que o conteúdo propõe, e quem escreveu.

Questão 34
Ainda não respondida
Não avaliada

O feature é um gênero frequentemente presente em diversas matérias jornalísticas que se caracteriza pelos relatos.
a.

Concisos

b. Objetivos
c.

Temporais

d. Factuais
e.

Profundos

Questão 35
Ainda não respondida
Não avaliada

As web rádios são rádios criadas para o ambiente digital. Sobre a web rádio é correto dizer que:
a.

Não necessita de concessão estatal para funcionamento.

b. Utiliza ondas eletromagnéticas mais sofisticadas.
c.

Tem vínculo obrigatório com canal analógico existente.

d. Está impedida tecnicamente de tocar músicas e fazer publicidade.
e.

Possibilita o uso de locução, imagens, vídeos, mas não se faz uso de textos.

Questão 36
Ainda não respondida
Não avaliada

Midiatização é um processo que tem merecido discussões ampliadas de pensadores dos campos da sociologia e da comunicação.
Segundo Muniz Sodré:
I. A midiatização atravessa por injunções na ordem de “ter de” e “dever”, fundamentada pela tecnologia e pelo mercado.
II. Midiatização, por sua vez, é a articulação do funcionamento das instituições governamentais para uma relação de reciprocidade
com a mídia.
III. A midiatização se põe hoje como principal mediação de todos os processos entre governo e imprensa.
Assinale a alternativa correta:
a.

Apenas a afirmativa I está correta

b. Apenas a afirmativa III está correta
c.

Apenas as afirmativas I e II estão corretas

d. Apenas as afirmativas II e III estão corretas
e.

Todas as afirmativas estão corretas

Questão 37
Ainda não respondida
Não avaliada

A pauta é produzida em redação de jornais, rádios, revistas ou televisão. De acordo com Ricardo Kotscho, a pauta:
Assinale V, se verdadeiro, ou F, se falso, nas questões a seguir:
() É o principal elo de ligação entre a produção e a edição das matérias.
() Direciona o repórter, que não pode fugir da orientação, pois pode prejudicar o fechamento da produção.
() É produzida no início da manhã e tarde, durante reunião entre repórteres, editores, chefe de reportagem e produtores.
A ordem correta é:

a.

V–V–F

b. V – F – V
c.

V–F–F

d. F – F – V
e.

F–V–F

Questão 38
Ainda não respondida
Não avaliada

Sobre a importância do Media Training:
I. Media Training é um programa de treinamento voltado principalmente para diretores e porta-vozes de empresas e instituições
diversas, com o objetivo de prepará-los para o relacionamento adequado com a imprensa. (RABAÇA; BARBOSA, 2002)
II. O Media Training não é apenas um treinamento para momentos de crise institucional, mas que ele deve ser feito assim que
possível porque é uma espécie de seguro das empresas. (ASSAD; PASSADORI, 2009)
III. O planejamento e execução do Media Training são vitais em assessoria de imprensa, tanto para ajudar as fontes a se apresentarem
de maneira adequada quanto para a imprensa (e a sociedade) ter a melhor informação possível. (DUARTE E FARIA, 2010)
Assinale a alternativa correta:
a.

Apenas as afirmativas I e II estão corretas

b. Apenas as afirmativas II e III estão corretas
c.

Apenas as afirmativas I e III estão corretas

d. Apenas a afirmativa I está correta
e.

Todas as afirmativas estão corretas

Questão 39
Ainda não respondida
Não avaliada

Com baixas perspectivas de faturamento, os veículos de comunicação precisam apostar na convergência tecnológica como forma de
reduzir custos e ampliar a produtividade. Nesse sentido Salaverría diz que a convergência jornalística articula-se em quatro
dimensões:
a.

Empresarial, tecnológica, profissional e comunicativa.

b. Profissional, integração, analytics e comunicacional.
c.

Multidimensional, tecnológica, empresarial e comunicativa.

d. Interativa, analytics, tecnológica e Empresarial.
e.

Interativa, tecnológica, profissional e informativa.

Questão 40
Ainda não respondida
Não avaliada

As fake news são alguns dos desafios que os jornalistas enfrentam, principalmente por serem tidas para muitos como produções
jornalísticas.
PORQUE
Em um momento de crise da verdade e perda de confiança em instituições tradicionais, as fake news encontram um terreno que
facilita a sua proliferação.
É correto afirmar que:
a.

A primeira afirmativa é falsa, e a segunda é verdadeira.

b. A primeira afirmativa é verdadeira, e a segunda é falsa.
c.

As duas afirmativas são falsas.

d. As duas afirmativas são verdadeiras, e a segunda é um complemento correto da primeira.
e.

As duas afirmativas são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.

◄ Avisos
Seguir para...

