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Texto: Lembrança de morrer,  
Álvares de Azevedo  
 
Quando em meu peito rebentar-se a fibra,  
Que o espírito enlaça à dor vivente,  
Não derramem por mim nenhuma lágrima  
Em pálpebra demente. 
 
E nem desfolhem na matéria impura  
A flor do vale que adormece ao vento:  
Não quero que uma nota de alegria  
Se cale por meu triste passamento.  
 
Eu deixo a vida como deixa o tédio  
Do deserto, o poento caminheiro,  
– Como as horas de um longo pesadelo  
Que se desfaz ao dobre de um sineiro;  
 
Como o desterro de minh’alma errante,  
Onde fogo insensato a consumia:  
Só levo uma saudade – é desses tempos  
Que amorosa ilusão embelecia. 
 
Só levo uma saudade – é dessas sombras  
Que eu sentia velar nas noites minhas…  
De ti, ó minha mãe, pobre coitada,  
Que por minha tristeza te definhas! 
 
De meu pai… de meus únicos amigos,  
Poucos - bem poucos – e que não zombavam  
Quando, em noites de febre endoidecido,  
Minhas pálidas crenças duvidavam. 
 
Se uma lágrima as pálpebras me inunda,  
Se um suspiro nos seios treme ainda,  
É pela virgem que sonhei… que nunca  
Aos lábios me encostou a face linda! 
 
Só tu à mocidade sonhadora  
Do pálido poeta deste flores…  
Se viveu, foi por ti! e de esperança  
De na vida gozar de teus amores. 
 
 
 
 

 
Beijarei a verdade santa e nua,  
Verei cristalizar-se o sonho amigo…  
Ó minha virgem dos errantes sonhos,  
Filha do céu, eu vou amar contigo! 
 
Descansem o meu leito solitário  
Na floresta dos homens esquecida,  
À sombra de uma cruz, e escrevam nela:  
Foi poeta - sonhou - e amou na vida. 
 
Sombras do vale, noites da montanha  
Que minha alma cantou e amava tanto,  
Protegei o meu corpo abandonado,  
E no silêncio derramai-lhe canto! 
 
Mas quando preludia ave d’aurora  
E quando à meia-noite o céu repousa,  
Arvoredos do bosque, abri os ramos…  
Deixai a lua pratear-me a lousa! 
Autor: (Álvares de Azevedo) 



QUESTÃO: A vontade do poeta é a de que após sua morte: 
RESPOSTA: não se cale a alegria. 

QUESTÃO: A partir da leitura das primeiras estrofes do poema, conclui-se que a morte para o poeta significa: 
RESPOSTA: libertação 

QUESTÃO: O sentimento que os poucos amigos e os pais do poeta despertam nele no momento da morte é 
de:  
RESPOSTA: saudade  

QUESTÃO: Assinale a alternativa onde todas as palavras estão grafadas corretamente. 
RESPOSTA: queixa, paixão, desleixo, rouxinol, baixela, eixo, abaixo  

QUESTÃO: Observando o uso correto do acento gráfico, qual das alternativas abaixo está correta? 
RESPOSTA: inócuo 

QUESTÃO: Palavra é um conjunto de sons articulados que expressam ideias e são representados por uma 
grafia, formada por uma reunião de letras, que quando agrupadas formam as frases. Marque a alternativa 
onde o significado da palavra está correto. 
RESPOSTA: Empedernido - aquele que não se deixa persuadir ou não se comove. 

QUESTÃO: Assinale a afirmativa correta: 
RESPOSTA: O til serve para indicar nasalidade e é empregado com as vogais a e o. 

QUESTÃO: Ponto, dois-pontos e travessão são exemplos de sinais de pontuação que utilizamos. Assinale a 
frase com pontuação correta. 
RESPOSTA: Embora lisonjeada, não fiz muita fé no oferecimento. Um homem tão importante, pensei comigo 
mesma, com tantos compromissos, vai lá se lembrar de um aprendiz de poeta? 

QUESTÃO: Adverbio é palavra invariável que funciona como um modificador de um verbo. Assinale a frase 
onde apresenta um adverbio de tempo: 
RESPOSTA: Sempre estamos juntos, em todos os momentos 

QUESTÃO: Textos que exercem uma função social específica, ou seja, ocorrem em situações cotidianas de 
comunicação e apresentam uma intenção comunicativa bem definida.  
Denominamos de: 
RESPOSTA: Todas as alternativas estão corretas. 

QUESTÃO: Os textos expositivos possuem a função de expor determinada ideia, por meio de recursos como: 
definição, conceituação, informação, descrição e comparação. 
Assinale a opção que não corresponde a um texto expositivo: 
RESPOSTA: Biografia e autobiografia 

QUESTÃO: De acordo com a regência do verbo implicar, preencha a frase abaixo. 
Tio Adolfo ________com o filme na televisão. 
Marise ___________ em contrabando de ouro. 
Trabalho ________ em grande responsabilidade. 
RESPOSTA: Implicou, implicou-se e implica 

QUESTÃO: Qual das frases abaixo você identifica um adjunto adverbial de modo. 
RESPOSTA: Aqui, nesta cidade chove intensamente. 

QUESTÃO: Dá-se o nome de modo às várias formas assumidas pelo verbo na expressão de um fato. 
Identifique na frase o verbo no modo indicativo, tempo pretérito perfeito composto na 1ª Conjugação. 
RESPOSTA: Eu tenho estudado muito.  

Assinale a alternativa correta dos verbos ESTUDAR, ESCREVER E DIVIDIR no particípio (forma nominal simples). 
RESPOSTA: estudado, escrito, dividido. 

 



QUESTÃO: Ambientes operacionais são os conjuntos de programas que permitam o elo de ligação entre o 
usuário e a máquina. Marque a alternativa que apresenta alguns dos sistemas operacionais mais utilizados 
atualmente. 
RESPOSTA: Windows, Android, Linux e iOS. 

QUESTÃO: A tecla de atalho F5, no sistema operacional Windows, permite ao usuário: 
RESPOSTA: Atualizar a janela ativa. 

QUESTÃO: No sistema operacional Windows, quais são as teclas de atalhos utilizadas para realizar a ação de 
recortar o item selecionado? 
RESPOSTA: Ctrl + x 

QUESTÃO: Acerca da internet, marque a alternativa CORRETA. 
I. A internet é um sistema de redes mundial de computadores, todos ligados uns aos outros. 

II. A internet dificultou a criação de novas formas de interações humanas, que poderiam ser realizadas 
através de mensagens instantâneas, fóruns de discussão e redes sociais. 

III. Ao se ligar à internet, tem-se acesso à World Wide Web (WWW). 
IV. As palavras “internet” e “world wide web” são usadas frequentemente como sinônimos, mas internet 

é uma rede mundial de computadores conectando milhões de dispositivos de computação, e World 
Wide Web é um dos vários serviços que funcionam dentro da internet. 

RESPOSTA: I, III e IV estão corretas. 

QUESTÃO: O formato padrão de extensão de arquivo .docx e .pdf pertencem respectivamente aos programas: 
RESPOSTA: Microsoft word e adobe acrobat. 

QUESTÃO: Questão 06) O Microsoft Word é um: 
RESPOSTA: Processador de texto. 

QUESTÃO: Marque a alternativa que contém corretamente o programa elaborado para permitir a navegação 
pela web e processar diversas linguagens. 
RESPOSTA: Navegador. 

QUESTÃO: A internet representa a rede mundial de todos os computadores, ela é aberta para o acesso de 
todos, diferente da intranet que, também é uma forma de internet, mas: 
RESPOSTA: É utilizada por um grupo específico de empresas ou pessoas e não está aberto para aqueles 
que estão fora do seleto grupo. 

QUESTÃO: Os motores de busca foram criados logo após o surgimento da internet, com o objetivo de realizar 
buscas de qualquer informação na rede, apresentando os resultados de uma forma organizada. Entre as 
maiores empresas prestadoras desses serviços encontra-se: 
RESPOSTA: O Google. 

QUESTÃO: Na área da criptografia, existe uma técnica de autenticação de informação digital tratada como 
substituta à assinatura física, visto que elimina a necessidade de ter uma versão em papel do documento que 
necessita ser assinado. Qual nome atribuído a essa técnica: 
RESPOSTA: Assinatura digital. 

QUESTÃO: A respeito das teorias da comunicação, marque a assertiva correta.  
RESPOSTA: As pesquisam sobre os efeitos, origens e funcionamento dos fenômenos da comunicação social 
são chamados de teorias da comunicação. 

QUESTÃO: A Teoria Empírica de Campo baseia-se em pesquisas sociológicas e afirma que a mídia tem papel 
limitado quando o assunto é influência das relações comunitárias. O principal autor desta teoria, desenvolvida 
em 1940, é Paul Lazarsfeld que estabeleceu três processos para saber o que um programa representa para um 
público, são eles: Marque a alternativa correta.  
RESPOSTA: Análise de conteúdo, características dos ouvintes e estudos sobre as satisfações. 

 
 



QUESTÃO:  Sabe-se que toda comunicação se dá por meio de um gênero textual. 
O leão e o rato 
Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa 
árvore. Vieram uns ratinhos passear em cima dele e ele acordou. 
Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. 
Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou 
que fosse embora. 
Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não 
conseguia se soltar, e fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. 
Nisso, apareceu o ratinho. Com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o 
leão. 
MORAL DA HISTÓRIA: Uma boa ação ganha outra. 

O texto lido é: 
RESPOSTA: Uma fábula. 

QUESTÃO: Identifique o gênero textual abaixo: 

 
RESPOSTA: Propaganda. 

QUESTÃO: É possível classificar os textos em diferentes gêneros textuais, através das situações do discurso em 
que são empregados e a partir da análise de características pertinentes ao gênero. Sabendo-se disso relacione 
os gêneros textuais as suas características.  

1. Conto 
 

A. Texto curto, que relata fatos cotidianos em ordem cronológica. 
Geralmente ocorrem em um único espaço, e têm tempo e 
personagens restritos. 

2. Crônica 
 

B. Narrativa curta, com poucos personagens, poucas ações e tempo e 
espaço restritos. 

3. Palestra 
 

C. Apresentação oral cujo objetivo é ensinar ou explanar informações 
acerca de determinado assunto. 

4. Bula de remédio 
 

D. Instrui o usuário de um medicamento acerca de como consumi-lo de 
forma adequada. 

RESPOSTA: 1-B / 2-A / 3-C / 4-D 

QUESTÃO: Quanto à tipologia textual, o textos podem ser classificados em:  
RESPOSTA: Narrativos, injuntivos, dissertativos, expositivos ou descritivos. 

QUESTÃO: De acordo com o artigo nº 29 da lei de imprensa, toda pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade 
pública, que for acusado ou ofendido em publicação feita em jornal ou periódico, ou em transmissão de 
radiodifusão, ou a cujo respeito os meios de informação e divulgação veicularem fato inverídico ou, errôneo, 
tem direito a resposta ou retificação. A resposta, ou retificação, deve ser: 
RESPOSTA: Formulada por escrito, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias da data da publicação ou 
transmissão, sob pena de decadência do direito. 

 
 
 
 



 
QUESTÃO: Em relação a liberdade de manifestação do pensamento e da informação, segundo a lei nº 5.250 
de 1967,  analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). 

I. É livre a manifestação do pensamento e a procura, o recebimento e a difusão de informações ou 
ideias, por qualquer meio, e sem dependência de censura, respondendo cada um, nos termos da lei, 
pelos abusos que cometer. 

II. É livre a publicação e circulação, no território nacional, de livros e de jornais e outros periódicos, salvo 
se clandestinos ou quando atentem contra a moral e os bons costumes. 

III. Os programas de noticiário, reportagens, comentários, debates e entrevistas, nas emissoras de 
radiodifusão, deverão enunciar, no princípio e ao final de cada um, o nome do respectivo 
apresentador 

IV. O diretor ou principal responsável do jornal, revista, rádio e televisão manterá em livro próprio, que 
abrirá e rubricará em todas as folhas, para exibir em juízo, quando para isso for intimado, o registro 
dos pseudônimos, seguidos da assinatura dos seus utilizantes, cujos trabalhos sejam ali divulgados. 

RESPOSTA: Apenas I, II e IV. 

QUESTÃO: “O compromisso fundamental do jornalista é com a verdade no relato dos fatos, razão pela qual 
ele deve pautar seu trabalho pela precisa apuração e pela sua correta divulgação”. Tal afirmação, encontra-
se: 
RESPOSTA: No código de ética do jornalista. 

QUESTÃO: Considerando o Código de Ética dos Jornalistas, leia atentamente e assinale a alternativa correta. 
RESPOSTA: É direito do jornalista resguardar o sigilo da fonte. 

QUESTÃO: De acordo com o código de ética dos jornalistas, é dever do jornalista: Marque verdadeiro (V) ou 
falso (F).  
( ) Opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão, bem como defender os princípios expressos na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
( ) Divulgar os fatos e as informações de interesse público.  
( ) Não colocar em risco a integridade das fontes e dos profissionais com quem trabalha. 
( ) Defender os direitos do cidadão, contribuindo para a promoção das garantias individuais e coletivas, em 
especial as das crianças, dos adolescentes, das mulheres, dos idosos, dos negros e das minorias. 
RESPOSTA: V, V, V, V. 

QUESTÃO: Conforme o capítulo III do código de ética dos jornalistas, que versa sobre as responsabilidades dos 
jornalistas, precisamente em seu artigo 8º, analise o trecho a seguir e preencha as lacunas corretamente e, 
em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. 
“O _____ é responsável por toda a _____ que divulga, desde que seu trabalho não tenha sido _____ por 
terceiros, caso em que a responsabilidade pela alteração será de seu autor”. 
RESPOSTA: Jornalista / informação /alterado 

QUESTÃO: Conforme o disposto na Constituição Federal, a produção e a programação das emissoras de rádio 
e televisão atenderão aos seguintes princípios:  

I. Preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. 
II. Promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua 

divulgação. 
III. Regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei. 
IV. Direito a descumprir os valores éticos e sociais da pessoa e da família. 
RESPOSTA: I, II e III estão corretas. 

QUESTÃO: Lead é primeiro parágrafo do texto jornalístico, que traz um resumo inicial respondendo às seis 
perguntas consideradas básicas: 
RESPOSTA: O que, quem, quando, onde, como e por que? 

 
 



 
 
 
 
QUESTÃO: A Pirâmide invertida é uma estruturação do conteúdo da reportagem. Este modelo prioriza uma 
forma mais clara e direta de divulgar a notícia e é assim chamada por colocar os fatos mais relevantes antes 
das demais informações. Sabendo-se disso analise as figuras abaixo.  

 
O modelo correto de pirâmide invertida está na figura:  
RESPOSTA: Figura 4 

QUESTÃO: A imprensa brasileira nasceu oficialmente no Rio de Janeiro no dia 13 de maio de 1808. Em 10 de 
setembro daquele ano foi impresso o primeiro jornal no Brasil, chamado: Marque a alternativa correta.  
RESPOSTA: Gazeta do Rio de Janeiro. 

QUESTÃO: Todas as publicações na Imprensa Régia eram submetidas a uma comissão formada por três 
pessoas, que tinham como função fiscalizar que nada se imprimisse contra a religião, o governo e os bons 
costumes. A cerca da censura prévia, marque verdadeiro (V) ou falso (F). 
( ) A censura prévia tinha como justificativa que o noticiário era doutrinário, capaz de "pesar na opinião 
pública". 
( ) A censura prévia foi extinta em 1821, decorrente de deliberação das Cortes Constitucionais de Lisboa em 
defesa das liberdades públicas. 
( ) A censura prévia foi estabelecida somente após as primeiras edições da Gazeta. 
( ) A coroa portuguesa possuía uma lista das obras que não podiam circular em seus territórios incluindo todas 
as suas colônias 
RESPOSTA: V, V, F, V. 

QUESTÃO: A respeito da história da imprensa no Brasil, assinale a alternativa correta. 
RESPOSTA: A história da imprensa no Brasil tem seu início em 1808 com a chegada da família real portuguesa 
ao Brasil, sendo até então proibida toda e qualquer atividade de imprensa. 

QUESTÃO: A Notícia é um gênero textual jornalístico que está presente no nosso cotidiano. Trata-se, portanto 
de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculada pelos principais meios 
de comunicação. Algumas caraterísticas do gênero textual notícia são:  
RESPOSTA: Texto de cunho informativo, textos descritivos e/ou narrativos, textos relativamente curtos, 
linguagem formal, clara e objetiva, textos em terceira pessoa, fatos reais, atuais e cotidianos. 

QUESTÃO: A reportagem é um gênero textual expositivo no qual se desenvolve extensamente um tema de 
interesse coletivo. A reportagem é mais que uma notícia, além de verifica os fatos, ela aponta suas causas e 
seus efeitos, a origem dos acontecimentos, ocupando assim, muitas vezes, páginas inteiras de jornais ou 
revistas. A estrutura da reportagem é composta sequencialmente por: 
RESPOSTA: Manchete, título auxiliar, lide e corpo da reportagem. 

QUESTÃO: A pauta jornalística é realizada para orientar os profissionais acerca de informações básicas para a 
execução da matéria. São tipos de pautas:  
RESPOSTA: Pauta de evento, pauta não-factual e pauta de artigo. 

QUESTÃO: O texto editorial é um tipo de texto jornalístico. Contrário as outras tipologias textuais que 
compõem um jornal, de caráter informativo, os editoriais são textos: 
RESPOSTA: Opinativos. 



 
 
 
 
 
 
QUESTÃO: A crônica é um gênero textual narrativo típico de jornais e revistas. Seus temas, em geral, são 
ligados à vida cotidiana urbana. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). 

I. A crônica é um gênero discursivo que mescla a tipologia narrativa com trechos reflexivos e, em alguns 
casos, argumentativos. 

II. A linguagem da crônica costuma ser leve, marcada por coloquialidade. 
III. Por ser um gênero nascido na cidade, é comum que tudo que ocorra no ambiente urbano passe a ser 

escrito em forma de crônica.   
IV. A crônica narrativa contém apenas elementos da narração em sua estrutura, ou seja, que 

apresenta personagens, tempo, espaço e enredo. 
RESPOSTA: I, II, III e IV. 

QUESTÃO: A comunicação está interligada à linguagem e à interação. Dessa forma, ambas exigirão os 
elementos da comunicação para compor uma situação de inter-relação. Os elementos necessários para 
determinar uma comunicação são: 
RESPOSTA: Emissor, receptor, mensagem, canal, contexto e código. 

QUESTÃO: A respeito dos elementos da comunicação, assinale a alternativa correta. 
RESPOSTA: O ruído na comunicação ocorre quando a mensagem não é decodificada de forma correta pelo 
interlocutor. 


