Governo do Estado de Santa Catarina
Fundação do Meio Ambiente (FATMA)
Edital no 001/FATMA/2011
http://fatma2011.fepese.org.br

Caderno
de Prova
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4
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das 15:40 às 19:40 h
4 h de duração*
60 questões

Analista Técnico de Gestão Ambiental • Classe IV

S17a Jornalista

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

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

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

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

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

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

10 questões

Uma chance de proteger o futuro
Imagine um mundo com secas, tempestades e fome,
com ilhas e regiões costeiras inundadas, onde milhões
de pessoas morrem por causa da poluição do ar e das
águas, enquanto outras buscam o refúgio em lugares mais seguros e alguns ainda lutam entre si pelos
escassos recursos naturais.
Em contraponto, imagine um mundo com ar e
água limpos, com tecnologia, onde casa, transportes
e indústrias estejam a serviço de toda a população,
onde todos compartilham os benefícios do desenvolvimento, da industrialização e dos recursos naturais,
imagine ainda que essa situação possa se sustentar de
uma geração para outra.
A escolha entre estes dois futuros cabe a nós.

(25 questões)
2. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal.
a. ( ) A verdade ou a beleza sempre o emociona.
b. ( ) Mais de cem interessados enviou o currículo.
c. ( X ) A maioria dos pássaros fugiram daquele
viveiro.
d. ( ) Vossa Excelência deveis saber de vossas
obrigações.
e. ( ) Fui eu que pedimos a explicação para o caso
do desmatamento.

3. Sobre o texto é correto afirmar:
1. O nosso futuro está comprometido pela
incompetência que temos de gerir os problemas que ameaçam o planeta.
2. O texto está estruturado em três parágrafos, sendo que dois deles apresentam ideias
contraditórias.
3. Não agredir o meio ambiente pode ser opção
do homem.
4. A tenacidade do homem deve-se à atitude de
cada um, somada a de um grande número de
pessoas.
5. Na expressão “um mundo com ar e água limpos” (2o parágrafo do texto), a concordância
nominal acontece com a seguinte construção:
um adjetivo posposto a dois substantivos de
gêneros diferentes.

Koffi Annan

1. Analise as frases abaixo quanto à correta regência
verbal e/ou nominal.
1. O homem custa entender que ele é o responsável por suas atitudes impensadas.
2. Prefiro muito mais o campo à vida agitada na
cidade.
3. Sua atitude correta implica boas
consequências.
4. Você assistiu ao filme? Pareceu-me muito real.
5. A agressão ao meio ambiente é desfavorável à
vida perene na Terra.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
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4. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) Na frase: “Aquilo que te disse a respeito da
preservação do meio ambiente parece que
lhe chocou muito, por quê?” os pronomes
foram devidamente empregados.
b. ( X ) Na frase: “Viver de maneira sustentável, ou
seja, sem agredir o meio ambiente” a vírgula
foi usada para intercalar uma expressão de
caráter explicativo.
c. ( ) A frase: “Por mais que o homem polua o meio
ambiente, a poluição é um conceito que se
aplica de forma diferente para cada contexto”,
observando-se a norma culta da língua portuguesa estaria corretamente grafada se no
lugar da próclise (que se aplica), fosse utilizada a ênclise (que aplica-se).
d. ( ) A frase “A conscientização do homem pode
resultar na salvação de várias gerações” equivale a: “Se conscientização do homem resultasse na salvação de várias gerações”, já que
apresenta uma hipótese.
e. ( ) A frase: “Trago a Vossa Senhoria o Relatório
de Gestão Ambiental para vosso parecer” está
redigida de acordo com a norma culta.

6. Analise as frases abaixo quanto à obediência à
norma culta.
1. Faz mais de três meses que ele partiu.
2. A entrada para o parque era gratuíta.
3. Haviam muitos acidentes ecológicos naquela
época.
4. Fiz ele entender que sua atitude estava errada.
5. Dize-me o que queres e dar-te-ei o que
mereces.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.
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São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

7. Analise as afirmativas abaixo:
1. Em “Fui à Salvador” e Iremos àquele jogo, as
crases estão corretamente empregadas, já
que o verbo “IR” exige a preposição “a”.
2. Em: “Fiz alusão à minha amiga”, o uso da crase
é facultativo.
3. Em “Foi uma jogada à Neimar” a crase está
incorretamente empregada, já que é proibido
o seu uso diante de palavra masculina.
4. Em “Saiu à uma hora em ponto” e “Estou aqui
desde às sete horas” há correção no uso da
crase que ocorre sempre na indicação de horas.
5. A frase “Esta região é semelhante à que visitei
no ano passado, quando vista sob a ótica do
descuido com o meio ambiente” apresenta
correto emprego da crase.

5. Assinale a alternativa cuja análise apresentada
entre parênteses está correta, em relação à(s)
palavra(s) destacada(s) na frase:
a. ( ) Quando você reciclou seu lixo, seu vizinho já o
fizera. (verbo no futuro do presente do indicativo utilizado para exprimir uma afirmação).
b. ( ) Se você reciclasse, se você não poluísse, se
você amasse a natureza… (verbos no pretérito imperfeito do indicativo utilizados para
exprimir um desejo).
c. ( ) Conscientize-se, homem de boa fé, a natureza depende de suas atitudes sensatas.
(verbo no presente do subjuntivo utilizado
para exprimir uma ordem).
d. ( X ) Seria o homem o culpado pelo desmatamento incontrolável? (verbo no futuro do
pretérito do indicativo utilizado para exprimir
uma dúvida).
e. ( ) A Terra gira em torno do Sol e a vida do
homem serpenteia em torno de sua consciência. (verbos no presente do indicativo utilizados para exprimir uma verdade presumida).

(X)
( )
( )
( )
( )

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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8. Analise as afirmativas abaixo:
1. As palavras “despercebido” e “desapercebido”
são parônimos e significam “desatento” e “desprevenido”, respectivamente.
2. A palavra “leste” em “tu leste muito bem” e “a
região leste está em situação de calamidade”
são homônimas homógrafas.
3. As frases “Fui à cidade comprar assessórios
para adornar a beleza daquela moça” e
“Aquele rapaz é o acessor do chefe e não
desempenhou bem suas funções” estão corretas quanto à sua semântica.
4. “Dissecar” e “dessecar” são parônimos e significam “cortar” e “tornar seco”, respectivamente.
5. As palavras “acender” e “ascender” são sinônimos, isso implica dizer que podem ser usadas
com significados semelhantes, dependendo
do contexto em que se inserem.

10. Assinale a alternativa corretamente pontuada.
a. (
b. (

) Acabado o concurso: todos, foram embora.
) O louco não entrava nem saía, nem se
levantava.
c. ( ) Todos foram ao passeio poucos, porém
gostaram.
d. ( ) A neve que é branca cobriu, a região serrana,
neste inverno.
e. ( X ) Se venta um pouco o minuano, logo o frio
chega.

Direito e Legislação

11. Com base na Lei no 14.675, de 13 de abril de 2009,
que institui o Código Estadual do Meio Ambiente,
compete à Fundação do Meio Ambiente (FATMA):

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.

a. (

a.
b.
c.
d.
e.

b.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

10 questões

c.

9. Assinale a alternativa em que o pronome está corretamente empregado.

d.

a. ( ) Ele se machucou-se ao usar aquela ferramenta.
b. ( ) O local que natureza não foi agredida permanecerá agradável ao bom convívio.
c. ( X ) Na nossa opinião, toda fazenda deve ser
cultivada.
d. ( ) A criatura da qual me referi está assombrando
aqueles moradores.
e. ( ) Esse livro que está comigo contradiz esta
legislação aí, com que argumentas sobre
aquela questão.

e.

) Estabelecer critérios e padrões relativos ao
controle e à manutenção da qualidade do
meio ambiente.
( X ) Licenciar ou autorizar as atividades públicas
ou privadas consideradas potencialmente
causadoras de degradação ambiental.
( ) Sugerir modificações ou adoção de diretrizes
que visem harmonizar as políticas de desenvolvimento tecnológico com as de meio
ambiente.
( ) Planejar, coordenar, supervisionar e controlar, de forma descentralizada e articulada, a
Política Estadual do Meio Ambiente.
( ) Exercer o policiamento do meio ambiente e
atividades na área de inteligência ambiental,
utilizando-se de armamento apenas em situações de comprovada necessidade.

12. De acordo com o Código Estadual do Meio
Ambiente, entende-se por “reserva legal” a área de
cada imóvel rural que deverá permanecer reservada,
com, no mínimo:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

5% da área da propriedade ou posse.
10% da área da propriedade ou posse.
15% da área da propriedade ou posse.
20% da área da propriedade ou posse.
30% da área da propriedade ou posse.
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13. Considerando o disposto na Constituição Federal
de 1988, assinale a alternativa correta.
a. ( ) São estáveis após dois anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de
provimento efetivo em virtude de concurso
público.
b. ( ) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor público estável ficará em
disponibilidade, com remuneração integral,
até o seu adequado aproveitamento em outro
cargo.
c. ( X ) É possível a perda do cargo pelo servidor
público estável, mediante procedimento de
avaliação periódica de desempenho, assegurada a ampla defesa.
d. ( ) O servidor público estável poderá perder o
cargo em virtude de sentença judicial passível
de recurso.
e. ( ) Invalidada por sentença judicial a demissão
do servidor estável, será ele reintegrado
ao serviço público, e o eventual ocupante
da vaga, se estável, reconduzido ao cargo
de origem, com direito ao recebimento de
indenização.

15. Com fundamento na Lei no 6.745, de 28 de
dezembro de 1985, que estabelece o Estatuto dos
Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina,
assinale a alternativa correta.
a. (
b.
c.

d.

e.

) A readaptação de funcionário poderá acarretar decesso ou aumento de remuneração.
( ) O treinamento constitui atividade excepcional
nos cargos públicos estaduais.
( ) Considera-se trabalho noturno, para os fins
deste Estatuto, o prestado entre 22 (vinte e
duas) horas e 05 (cinco) horas do dia seguinte.
( X ) O funcionário gozará obrigatoriamente 30
(trinta) dias ininterruptos de férias por ano, de
acordo com a escala organizada.
( ) Estabilidade é o direito que adquire o funcionário nomeado por concurso de não ser afastado do serviço público ou do cargo ocupado.

16. No que tange à Licença-prêmio, dispõe o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis do Estado de Santa
Catarina:
“Após cada (            ) de serviço
público estadual, o servidor ocupante de cargo de pro-

14. De acordo com a Constituição Federal de 1988, é
correto afirmar:

vimento efetivo fará jus a uma licença com remuneração,

a. ( X ) É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, em quaisquer casos, quando
não houver compatibilidade de horários.
b. ( ) O prazo de validade do concurso público será
de até três anos, prorrogável uma vez, por
igual período.
c. ( ) A lei poderá estabelecer casos de contratação por tempo indeterminado para atender
necessidades temporárias de excepcional
interesse público.
d. ( ) Os vencimentos dos cargos do Poder
Legislativo e do Poder Executivo não poderão
ser superiores aos pagos pelo Poder Judiciário.
e. ( ) Os atos de improbidade administrativa não
importarão em suspensão dos direitos políticos ou a perda da função pública.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas do texto.
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como prêmio, pelo período de (       ) meses”.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

triênio ; dois
triênio ; seis
decênio ; dois
decênio ; três
quinquênio ; três

17. A faculdade de que dispõe a Administração
Pública para rever os seus próprios atos por motivos
de conveniência ou oportunidade denomina-se:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Anulação.
Revogação.
Invalidação.
Convalidação.
Encampação.
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18. Conforme o disposto na Lei de Improbidade
Administrativa (Lei no 8.429/92), é correto afirmar:
a. ( ) Ocorrendo lesão ao patrimônio público por
ação ou omissão culposa, o agente não estará
obrigado ao ressarcimento do dano.
b. ( ) A posse e o exercício de agente público ficam
condicionados à apresentação de declaração
dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a qual será semestralmente
atualizada.
c. ( ) Qualquer pessoa poderá representar anonimamente à autoridade administrativa
competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de
improbidade.
d. ( X ) Constitui crime a representação por ato de
improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente.
e. ( ) Reputa-se agente público todo aquele que
exerce mandato, cargo, emprego ou função
nas entidades da administração pública,
desde que permanentemente e mediante
remuneração.

20. Os contratos poderão ser unilateralmente alterados pela Administração Pública, com as devidas justificativas, na seguinte hipótese:
a. (
b.

c.

d.

e.

) Quando conveniente a substituição da garantia de execução.
( ) Quando necessária a modificação do regime
de execução da obra ou serviço, bem como
do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos
originários.
( X ) Quando houver modificação do projeto ou
das especificações, para melhor adequação
técnica aos seus objetivos.
( ) Quando necessária a modificação da forma
de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial
atualizado.
( ) Para restabelecer a relação que as partes
pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuição da administração
para a justa remuneração da obra, serviço ou
fornecimento, objetivando a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro inicial do
contrato.

19. De acordo com a Lei no 8.429, de 2 de junho de
1992, constitui ato de improbidade administrativa que
“importa enriquecimento ilícito”:

Conhecimentos Básicos
de Informática

a. ( X ) Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para
pessoa física ou jurídica que tenha interesse
suscetível de ser atingido ou amparado por
ação ou omissão decorrente das atribuições
do agente público, durante a atividade.
b. ( ) Realizar operação financeira sem observância
das normas legais e regulamentares ou aceitar
garantia insuficiente ou inidônea.
c. ( ) Conceder benefício administrativo ou fiscal
sem a observância das formalidades legais ou
regulamentares aplicáveis à espécie.
d. ( ) Praticar ato visando fim proibido em lei ou
regulamento ou diverso daquele previsto, na
regra de competência.
e. ( ) Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria,
bem ou serviço.

21. Com o aumento do uso da internet e do correio
eletrônico, tornou-se grande o número de usuários
mal-intencionados que tentam utilizar esses meios
para realizar fraudes. Entre as técnicas podemos destacar a prática do phishing, que é utilizada por fraudadores para tentar capturar dados confidenciais de
usuários da internet através de e-mails ou de um site.

5 questões

Decorrente do exposto acima, assinale a alternativa
que indica corretamente que recurso de segurança
do browser Internet Explorer 8 ajuda a detectar sites
de phishing.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Filtro Warm
Filtro ActiveX
Filtro SmartScreen
Filtro Blocked
Filtro Hurt
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22. Considere a figura abaixo retirada de uma planilha do Microsoft Excel 2007:

24. Assinale a alternativa que indica corretamente o
comando utilizado para alterar permissões de arquivos e diretórios do Sistema operacional Linux.
a.
b.
c.
d.
e.

Assinale a alternativa que indica corretamente a fórmula aplicada na célula D10:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

( )
(X)
( )
( )
( )

cp
chmod
chgrp
chown
mount

25. Identifique as afirmativas corretas a respeito da
utilização do BrOffice.org - Writer
1. A combinação das teclas Ctrl + L (simultaneamente) alinha o texto à Esquerda.
2. O botão
permite aproximar e distanciar a
visualização do documento.
3. No menu Exibir do Writer, existem apenas
dois modos de exibição: Layout de impressão
e Layout da Web.
4. Uma das principais diferenças entre o Word
e o Writer está na criação de PDF, haja vista
que, no Word, necessitaria a instalação de um
plug-in para exportar como PDF, e no Writer
a função é nativa através do botão Exportar
diretamente como PDF ou no menu Arquivo
Exportar como PDF.

=SOMA(SE(A2:A7=D2;SE(B2:B7<D6;1;0)))
=SOMA(SE(A2:A3=D3;SE(B2:B7<D6;1;0)))
=SOMA(SE(A2:A7=D3;SE(B2:B7<D7;1;0)))
=SOMA(SE(A2:A7=D2;SE(B2:B7<D7;1;0)))
=SOMA(SE(A2:A7=D2;SE(B2:B7<D10;1;0)))

23. Analise a imagem abaixo:

Assinale a alternativa que indica todas as alternativas
corretas.

Assinale a alternativa que indica a categoria adequada do Windows Update pertencente ao Painel de
Controle do Windows 7:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Programas
Rede e Internet
Hardware e Sons
Sistema e Segurança
Contas de Usuário e Segurança Familiar
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a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 3 e 4.

Governo do Estado de Santa Catarina

Conhecimentos Específicos
26. O repórter de um jornal diário, ao redigir uma
notícia factual, pretende aproveitar, em uma citação no texto, a declaração do diretor de uma escola
pública.
A declaração deverá aparecer no texto como:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

apóstrofe.
capitulada.
citação direta ou indireta.
citação direta, obrigatoriamente.
citação indireta, obrigatoriamente.

27. Em relação ao press-kit, é correto afirmar:
a. ( X ) Poderá incluir fotografias, textos, entre outros
materiais informativos.
b. ( ) Deverá conter uma fotografia em alta resolução, exclusivamente.
c. ( ) Deverá conter um mailing list,
obrigatoriamente.
d. ( ) Nunca poderá ser entregue em coletivas de
imprensa.
e. ( ) Nunca deverá ser entregue a repórteres de
emissoras de rádio.

28. Um empresário foi procurado pelos veículos de
comunicação para responder a acusações de que estaria sonegando impostos. Ele não quer atender pessoalmente os repórteres, mas autorizou que a assessoria
de imprensa repassasse o posicionamento dele aos
veículos de comunicação.
Assinale a alternativa que apresenta uma opção para
essa tarefa do assessor.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Target
Lapada
Standard
Boiler Plat
Nota oficial

(35 questões)

29. Sobre a elaboração do esqueleto de uma reportagem para TV, é correto afirmar:
a. ( X ) Não existe uma estrutura única.
b. ( ) Não deve conter offs, obrigatoriamente.
c. ( ) Não pode conter duas sonoras seguidas,
obrigatoriamente.
d. ( ) Não acontece em nenhuma emissora
brasileira.
e. ( ) Nunca poderá ser modificado pelo editor-chefe, obrigatoriamente.

30. O editor de um jornal diário decidiu colocar intertítulos em uma grande reportagem sobre as transformações que as novas tecnologias provocaram no
jornalismo.
Assinale a alternativa que apresenta uma característica
sobre intertítulos.
a. (
b.
c.
d.
e.

) Devem conter um verbo de ação,
obrigatoriamente.
( X ) São localizados entre os parágrafos.
( ) São localizados entre a segunda e quarta
linhas do lead, obrigatoriamente.
( ) Não são usados em textos publicados em sites
jornalísticos.
( ) Não são usados em textos publicados em
jornais impressos.

31. Sobre o infográfico, é correto afirmar:
a. (
b. (
c. (

) É sinônimo de pageviews.
) É usado em legendas, exclusivamente.
) É usado em produções para TV,
exclusivamente.
d. ( X ) Pode estar presente em jornais impressos e on
line.
e. ( ) Não é usado em jornais impressos no Brasil.
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32. Um dos acionistas de uma empresa acaba de ser
eleito diretor. A posse será realizada em 30 dias e, na
data marcada, ele pretende atender a imprensa em
uma entrevista coletiva e participar, nos dias seguintes,
do maior número possível de programas de entrevistas. Embora seja muito capacitado para o cargo que
irá assumir, o novo diretor não tem experiência no
relacionamento com os veículos de comunicação e
em entrevistas, principalmente ao vivo.
Assinale a alternativa que contém uma estratégia
de ação que poderá ser sugerida pelo assessor de
imprensa ao novo diretor, antes da posse, para facilitar
o seu relacionamento com a imprensa.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Adserving
Media training
Behavioral targeting
Agenda setting
Rich media

34. O editor-chefe de uma emissora de TV prepara,
no início da tarde, o espelho do telejornal da emissora
que será veiculado a partir das 20 horas. Ele planeja
encerrar a edição com um boletim ao vivo sobre as
condições do trânsito em uma rodovia estadual, mas
está preocupado com as condições de transmissão.
Cerca de 15 minutos antes do entrada ao vivo do boletim, o sinal da transmissão cai e não há condições para
restabelecê-lo antes do término do telejornal. Pelo
celular, o repórter que está no local repassa as informações do trânsito ao editor-chefe.
Para não deixar os telespectadores sem as informações, e contando apenas com esses dados, o editor-chefe poderá substituir o boletim ao vivo por um(a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

cabeça.
escalada.
color bars.
nota pelada.
nota coberta.

33. Uma grande instituição financeira implantou
uma série de ações internas voltadas à economia de
papel e energia elétrica. A assessoria de imprensa
decidiu convidar repórteres, fotógrafos e cinegrafistas
dos veículos locais de comunicação para conhecer as
estratégias implantadas. Alguns dias depois, a assessoria selecionou todo o material veiculado na imprensa
e entregou-o à diretoria da instituição.

35. O repórter de um site jornalístico realiza a cobertura de um jogo de futebol. Além da publicação das
not���������������������������������������������������
ícias sobre o jogo���������������������������������
, ele decidiu que também irá oferecer aos internautas o áudio de entrevistas com personalidades que estiverem assistindo à partida, vídeos
dos melhores lances e fotografias de torcedores que
usaram fantasias criativas.

A seleção do material publicado, realizada neste contexto, é denominada de:

Assinale a alternativa que apresenta a denominação
que pode ser dada a essa cobertura.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

clipagem.
storyboard.
decupagem.
renderização
busines to consumer.
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( )
( )
( )
( )
(X)

linear
unimídia
simulada
longilínea
multimídia
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36. Um jornal impresso de circulação estadual publicou uma notícia sobre um caso de intoxicação alimentar em uma festa comunitária. Nos dias seguintes, o
veículo continuou fazendo a cobertura do caso.
Os textos publicados com as novas informações sobre
a intoxicação alimentar são denominados de:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

suítes.
cromas.
cartolas.
revenue share.
landing pages.

39. Sobre o “gancho” de uma notícia factual, publicada no fluxo contínuo de um site jornalístico, é correto afirmar:
a. ( X ) É o fato principal abordado no texto.
b. ( ) É a assinatura do repórter que produziu o
texto.
c. ( ) É a indicação do horário de publicação da
notícia.
d. ( ) Nunca estará presente no título,
obrigatoriamente.
e. ( ) Nunca estará presente no lead,
obrigatoriamente.

37. Um repórter de televisão foi pautado para cobrir
o sequestro de um empresário. Depois de gravar
entrevistas com as fontes, entre elas testemunhas que
presenciaram o sequestro e o delegado responsável
pelo caso, ele começou a elaborar a reportagem.

40. O planejamento do gerenciamento de crise em
instituições públicas e privadas pode envolver várias
estratégias de comunicação.

Na nomenclatura técnica de telejornalismo, a entrevista gravada com o delegado e a captação de imagens dele conversando informalmente com o repórter,
antes de gravar a entrevista, são denominadas, respectivamente, de:

a. (

a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

imagens de apoio e sonora.
sonora e imagens de apoio.
sonora e sonora.
sonora e delay.
sonora e fusão.

Dentro deste contexto, é correto afirmar:

b.
c.
d.
e.

) Devem ser planejadas estratégias de comunicação externa, exclusivamente.
( ) Devem ser planejadas estratégias de comunicação interna, exclusivamente.
( X ) Podem ser planejadas estratégias de comunicação interna e externa.
( ) Nunca deve ser planejada a publicação de
uma nota oficial, obrigatoriamente.
( ) Nunca deve ser planejada a realização de uma
coletiva para imprensa, obrigatoriamente.

38. O assessor de imprensa de uma entidade filantrópica enviou duas sugestões de pauta aos veículos de
comunicação por email. No dia seguinte, ele ligou e
conversou com os chefes de reportagem para reforçar
as sugestões enviadas.

41. O repórter “A” de uma emissora de rádio ligou
para o assessor de imprensa de uma empresa pública
e pediu algumas informações sobre o lançamento de
um projeto. Segundo o repórter, as informações serão
veiculadas em um boletim durante o programa “B”
que será veiculado, hoje, ao vivo, às 18 horas.

Assinale a alternativa que denomina essa ação.

Sobre a veiculação deste boletim, é correto afirmar:

a.
b.
c.
d.
e.

a. (
b. (
c. (

( )
( )
(X)
( )
( )

Stand up
Making of
Follow up
Slow motion
Travell

) deverá ser ao vivo, obrigatoriamente.
) deverá ser gravado, obrigatoriamente.
) deverá ser feito dentro do estúdio,
exclusivamente.
d. ( ) deverá ser feito pelo telefone, exclusivamente.
e. ( X ) poderá ser ao vivo ou gravado.
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42. Em relação ao dead line de um veículo de comunicação, é correto afirmar que a assessoria de imprensa
deve:
a. ( ) levá-lo em consideração nas emissoras de
rádio, exclusivamente.
b. ( X ) levá-lo em consideração no agendamento de
uma entrevista ou coletiva de imprensa.
c. ( ) pedir uma cópia dele em áudio ou vídeo para
que seja arquivada.
d. ( ) desconsiderá-lo no agendamento de
uma entrevista ou coletiva para imprensa,
obrigatoriamente.
e. ( ) fazer uma análise de paths quando quiser
agendar uma entrevista para um programa
semanal de TV, obrigatoriamente.

43. São produtos de responsabilidade de um jornalista que trabalha em uma assessoria de imprensa:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

advergames e releases, obrigatoriamente.
color bars e releases, exclusivamente
newsletteres e releases, entre outros.
e-commerce e releases, obrigatoriamente.
releases e sugestões de pauta, exclusivamente.

44. Sobre o envio de sugestões de pauta por uma
assessoria de imprensa, é correto afirmar:
a. ( X ) podem ser factuais ou não.
b. ( ) devem ser factuais, exclusivamente.
c. ( ) em nenhuma circunstância devem indicar um
telefone para contato, obrigatoriamente.
d. ( ) nunca devem ser feitos por email , caso a
pauta seja exclusiva, obrigatoriamente
e. ( ) devem ser feitas para jornais, emissoras de
rádio e TV, exclusivamente.

45. Ao divulgar material jornalístico, por meio de
redes sociais, o assessor de imprensa:
a. (
b.
c.
d.
e.

46. Um jornal impresso diário, de grande circulação
nacional, ao veicular uma reportagem sobre um
incêndio:
a. (
b.
c.
d.

e.

) não terá condições de oferecer na versão
impressa fotos em alta resolução.
( ) terá condições de oferecer na versão impressa
atualização de dados em tempo real.
( ) deverá realizar a editoração eletrônica com o
programa pagemaker, obrigatoriamente.
( ) não poderá permitir que o repórter
utilize tópicos frasais na reportagem,
obrigatoriamente.
( X ) não terá condições de oferecer aos leitores
na versão impressa atualização dos dados em
tempo real.

47. Em relação às fontes que são entrevistadas
durante uma atividade jornalística, o Código de Ética
dos Jornalistas Brasileiros em vigor determina que:
a. (
b.
c.
d.
e.
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) não terá condições de disponibilizar links de
imagens.
( ) não terá condições de disponibilizar links de
áudio.
( ) deve evitar a divulgação de informações factuais, obrigatoriamente.
( X ) poderá disponibilizar, além de textos, links de
áudios e vídeos.
( ) deve evitar citar o nome do assessorado,
obrigatoriamente.

) é direito do jornalista não resguardar o sigilo
da fonte, em qualquer circunstância.
( X ) é direito do jornalista resguardar o sigilo da
fonte.
( ) o jornalista deve resguardar o sigilo das fontes
primárias, exclusivamente.
( ) o jornalista deve resguardar o sigilo das fontes
oficiosas, exclusivamente.
( ) o jornalista deve resguardar o sigilo das fontes
oficiais, exclusivamente.
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48. Em relação aos jornalistas que descumprirem o
Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, é correto
afirmar:
a. ( ) Estão sujeitos à penalidade de exclusão do
sindicato da categoria, exclusivamente.
b. ( ) Estão sujeitos a advertências por escrito e
multa de um salário mínimo, exclusivamente.
c. ( ) Estão sujeitos a multa ou prestação de serviços
comunitários em instituições credenciadas na
Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj).
d. ( ) Estão sujeitos a multa, tendo como base de
cálculo o piso da categoria em Brasília e tipo
de veículo de comunicação usado pelo profissional, exclusivamente.
e. ( X ) Estão sujeitos às penalidades de observação,
advertência, suspensão e exclusão do quadro
social do sindicato da categoria e à publicação
da decisão da comissão de ética em veículo
de ampla circulação.

49. O repórter de uma emissora de rádio está em um
terminal de ônibus e entrevista rapidamente, com gravador, seis usuários do transporte para registrar a opinião deles sobre o cumprimento dos horários. Ao chegar à emissora, ele irá entregar o material ao chefe de
reportagem para que seja usado durante um debate
sobre as condições do transporte coletivo da cidade.
Na linguagem técnica de radiojornalismo, a veiculação
da sequência dos seis depoimentos é denominada de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

sublead.
deixa inicial.
áudio ambiente.
enquete.
espelho.

50. Assinale a alternativa que apresenta a denominação que pode ser dada à linha de texto usada logo
abaixo do título e que apresenta outras informações
importantes que também estarão presentes na reportagem ou notícia de jornal impresso.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Cartola ou chapéu
Entrelinha ou alinhamento à direita
Entrelinha ou alinhamento à esquerda
Linha fina ou linha de apoio
Métrica ou pageviews

51. A assessoria de imprensa de uma fábrica de chocolate decidiu convidar a imprensa para conhecer as
instalações do local.
Assinale a alternativa que apresenta a denominação
que pode ser dada a essa ação.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Target
Press Day
Press Note
Boiler Plait
Geotargetting

52. Você assessora um cantor e ele é acusado de ter
plagiado a letra de uma música de grande sucesso.
O cantor não quer atender a imprensa, embora
garanta ser inocente, mas autoriza que você organize
uma coletiva para que o empresário dele atenda a
imprensa e repasse a posição do cantor.
De acordo com a nomenclatura usada em assessoria
de imprensa, a função do empresário, durante a coletiva, pode ser denominada de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

âncora.
articulista.
porta-voz.
ad-server.
budget.

Página 13

Fundação do Meio Ambiente (FATMA)

53. O editor de texto de uma emissora de TV pediu
para que o repórter regrave o off de uma reportagem
para corrigir um erro de concordância verbal.

56. Assinale a alternativa que pode ser relacionada à
gravação de um boletim de passagem para fazer parte
de uma reportagem.

Ao regravar o off, com a devida correção no texto, o
repórter estará:

a. (

a. ( X ) regravando a locução dele, exclusivamente.
b. ( ) regravando o áudio ambiente, exclusivamente.
c. ( ) inserindo um quadro de caracteres,
obrigatoriamente.
d. ( ) gravando a presença dele em plano americano, no local da notícia, obrigatoriamente.
e. ( ) regravando as entrevistas com todas as fontes
da reportagem, exclusivamente.

54. O jornalista “X” é o editor-chefe e apresentador
de um programa radiofônico jornalístico diário com
participação de repórteres ao vivo e veiculação de
reportagens e entrevistas gravadas. Devido a um problema pessoal, hoje ele chegou atrasado e não conseguiu revisar o roteiro e as reportagens gravadas. Com
o programa no ar, ele constatou, durante a veiculação
de uma das reportagens, um erro grave de informação.
Assinale a alternativa que indica a opção para que,
após o término da reportagem, ele possa corrigir a
informação ao vivo:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

corner
display
retícula
nota pé
gerador de caracteres

55. Um assessor de imprensa estuda com o assessorado a criação de uma revista impressa para divulgar
projetos sociais.
Assinale a alternativa que indica o que eles estarão
discutindo ao analisar opções de pauta relacionadas
ao público-alvo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

facing
overlay
sampling
front light
projeto editorial
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b.
c.

d.

e.

) Tarefa obrigatória do pauteiro para agilizar a
decupagem das fitas gravadas.
( ) Opção empregada para indicar a inserção de
comerciais entre os blocos de um telejornal.
( X ) Opção empregada pelo repórter quando há
dificuldade ou impossibilidade de garantir a
relação texto/imagem em telejornalismo.
( ) Ordenamento das reportagens e respectivos tempos de duração no espelho de um
telejornal.
( ) Preenchimento automático da lauda, levando
em consideração o posicionamento dela
durante a apresentação do telejornal.

57. Sobre os constrangimentos organizacionais e a
definição de pautas, é correto afirmar:
a. (
b.
c.
d.
e.

) Nunca influenciam o critério de noticiabilidade nos veículos de comunicação.
( X ) Podem influenciar o critério de noticiabilidade
em qualquer veículo de comunicação.
( ) Influenciam o critério de noticiabilidade apenas em sites jornalísticos, obrigatoriamente.
( ) Essa relação nunca foi estudada na área da
comunicação.
( ) Influenciam o critério de noticabilidade em
jornais impressos, exclusivamente.

58. Sobre a leitura da “cabeça” de um boletim gravado que será veiculado em uma rádio on line, é correto afirmar:
a. ( X ) Será lida antes da veiculação do boletim,
obrigatoriamente.
b. ( ) Será lida depois da veiculação do boletim,
obrigatoriamente.
c. ( ) Deverá ser maior que o boletim,
obrigatoriamente.
d. ( ) Nunca será lida pelo apresentador,
obrigatoriamente.
e. ( ) Deverá ser lida por dois apresentadores,
obrigatoriamente.
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59. O assessor de imprensa de uma organização prepara um texto jornalístico que será publicado em um
jornal de circulação nacional mediante pagamento do
espaço ocupado na edição.
Assinale a alternativa que apresenta o termo técnico,
em assessoria de imprensa, ao material pago publicado sob a forma de material jornalístico.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Box
Briefing
Retranca
Publieditorial
Ficha técnica

60. Sobre a presença de “sobe sons” em uma reportagem para TV, é correto afirmar:
a. ( ) Sobe sons são sinônimos de áudio a bg.
b. ( ) Sobe sons não são inseridos em reportagens
editadas em equipamentos não-lineares.
c. ( ) Uma reportagem factual não pode conter
“sobe sons”.
d. ( ) Uma reportagem, factual ou não, deve conter
apenas um sobe som, obrigatoriamente.
e. ( X ) Não há limite no número de vezes que podem
ser inseridos.
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