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QUESTÃO: Observe: “Os carros novos estão aqui há dois anos”. Assinale a alternativa que apresenta, correta e 
respectivamente, a classificação das palavras destacadas. 
 
RESPOSTA: Artigo definido, adjetivo, numeral.  

QUESTÃO: Indique a frase que há erro de concordância: 
 
RESPOSTA: As fotos estão anexos. 

QUESTÃO: Na frase “Fernandinho fora avisado dos perigos daquele empreendimento”, tem-se um verbo no tempo: 
 
RESPOSTA: Pretérito mais que perfeito. 

QUESTÃO: “De volta, com a garrafa na mão, apenas chuviscava”. Observando-se esta oração, constata-se que: 
 
RESPOSTA: É uma oração sem sujeito. 

QUESTÃO: Analise sintaticamente a frase abaixo e marque a resposta correta. 
 
“Carla, minha tia, é professora.” 
 
I. “Carla” é o sujeito da oração; 
II. “professora” é predicativo do sujeito; 
III. “é” um verbo de ação; 
 
RESPOSTA: Apenas III está incorreta. 

Na frase “Crianças, não comam todos os doces”, o termo em destaque exerce função sintática de: 
 
RESPOSTA: Vocativo. 

QUESTÃO: Aponte a alternativa em que todos as palavras estão acentuadas por serem proparoxítonas: 
 
RESPOSTA: Pântano, míope, cônjuge. 

QUESTÃO: Leia: 
 
INGREDIENTES 
3 ovos 
1 lata de leite condensado 
1 lata de leite (use a mesma medida da lata de leite condensado) 
4 xícaras de café de açúcar 
 
MODO DE PREPARO 
Em uma frigideira, coloque o açúcar e esquente-o até caramelizar. 
Despeje no fundo da forma (que tem o buraco no meio), e espere endurecer. 
No liquidificador, bata os ovos, o leite condensado e o leite por 5 minutos. 
Despeje a mistura por cima do açúcar caramelizado e coloque a forma para assar em banho-maria por 
aproximadamente 50 minutos à 200°C. 
Tire do forno e espere esfriar um pouco. 
Depois, coloque a forma no freezer por 40 minutos. 
Passe a faquinha nas bordas do pudim e desenforme. 
 
Fonte: https://www.tudogostoso.com.br/receita/85318-pudim-facil.html 
 
Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso) os enunciados abaixo: 
( ) A receita não pode ser considerada um texto. 
( ) A tipologia textual não é a injunção. 



( ) A tipologia textual é a descrição 
( ) O gênero textual é receita. 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
RESPOSTA: F-F-F-V 

QUESTÃO: Texto: 
A MISÉRIA É DE TODOS NÓS... 
 
Como entender a resistência da miséria no Brasil, uma chaga social que remonta aos primórdios da colonização? No 
decorrer das últimas décadas, enquanto a miséria se mantinha mais ou menos do mesmo tamanho, todos os 
indicadores sociais brasileiros melhoraram. Há mais crianças em idade escolar frequentando aulas atualmente do que 
em qualquer outro período da nossa história. As taxas de analfabetismo e mortalidade infantil também são as menores 
desde que se passou a registrá-las nacionalmente. O Brasil figura entre as dez nações de economia mais forte do 
mundo. No campo diplomático, começa a exercitar seus músculos. Vem firmando uma inconteste liderança política 
regional na América Latina, ao mesmo tempo que atrai a simpatia do Terceiro Mundo por ter se tornado um forte 
oponente das injustas políticas de comércio dos países ricos. Apesar de todos esses avanços, a miséria resiste. 
Embora em algumas de suas ocorrências, especialmente na zona rural, esteja confinada a bolsões invisíveis aos olhos 
dos brasileiros mais bem posicionados na escala social, a miséria é onipresente. Nas grandes cidades, com 
aterrorizante frequência, ela atravessa o fosso social profundo e se manifesta de forma violenta. A mais assustadora 
dessas manifestações é a criminalidade, que, se não tem na pobreza sua única causa, certamente em razão dela se 
tornou mais disseminada e cruel. Explicar a resistência da pobreza extrema entre milhões de habitantes não é uma 
empreitada simples. 
 
Quando no texto diz que “ a miséria é onipresente”, significa dizer que: 
 
RESPOSTA: está presente em todos lugares, em todas as partes. 

QUESTÃO: Relacione e marque a alternativa correspondente: 
1 Pronome  
2 Adverbio 
3 Verbo 
4 Substantivo 
5 Adjetivo 
 
( ) Outrora 
( ) Vossa Senhoria 
( ) Carioca 
( ) Sapato 
( ) Hei 
 
RESPOSTA: 1,3,4,5,2 

QUESTÃO: De acordo com as regras da pontuação, o emprego da virgula não está correto em: 
 
RESPOSTA: Os funcionários que se empenharam, alcançaram bons resultados. 

QUESTÃO: A entrada para a partida de futebol foi _____, mas o jogo e o resultado _____ compensaram, pois saímos 
todos _____. 
 
RESPOSTA: cara – apresentados – alegres 

QUESTÃO: Assinale a alternativa onde a crase foi utilizada de forma incorreta: 
 
RESPOSTA: Estamos viajando em direção à Roma. 

QUESTÃO: Representação verbal de um objeto sensível (ser, coisa, paisagem), através da indicação dos seus aspectos 
mais característicos, dos pormenores que o individualizam, que o distinguem.” 
Caracteriza-se assim o texto: 
 



RESPOSTA: descritivo. 

QUESTÃO: Assinale a alternativa em que há erro de concordância verbal: 
 
RESPOSTA: Nós é feliz. 
 

QUESTÃO: Qual das alternativas é um programa de informática desenvolvidos para prevenir, detectar e eliminar 
Malware de computador? 
 
RESPOSTA: Antivírus. 

QUESTÃO: Assinale a alternativa que apresenta corretamente o editor de planilhas produzido pela Microsoft. 
 
RESPOSTA: Microsoft Office Excel. 

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

QUESTÃO: Navegador de internet é: 
 
RESPOSTA: um programa que habilita seus usuários a interagirem com documentos HTML hospedados em um 
servidor da rede. 

QUESTÃO: Os antivírus ou antimalwares são: 
 
RESPOSTA: programas desenvolvidos para prevenir, detectar e eliminar vírus de computador e outros tipos de 
softwares nocivos ao sistema operacional. 

QUESTÃO: Os estudos em Comunicação Social dedicaram-se principalmente ao papel e efeito social de um importante 
meio de comunicação, constituindo-se a primeira mídia a alcançar proporções e popularidade suficientes para ser 
caracterizado como meio de comunicação de massa, em meados de 1920. 
 
Marque a resposta que responde ao enunciado acima: 
 
RESPOSTA: O rádio 

QUESTÃO: O conceito de "massa" é fundamental para se compreender a abordagem de uma importante teoria da 
comunicação. 
 
Assinale a alternativa que corresponde a definição da mesma. 
 
RESPOSTA: Um conjunto de indivíduos isolados de suas referências sociais, agindo egoisticamente em nome de 
sua própria satisfação. 

QUESTÃO: As notícias são responsáveis pela criação de uma memória fragmentada que indica elementos básicos para 
a compreensão de um fato. Segundo Mauro Wolf elas são um dos pilares básicos para a qualidade da informação 
transmitida. 
 
RESPOSTA: As fontes  

QUESTÃO: A imprensa brasileira nasceu oficialmente no Rio de Janeiro em 13 de maio com a criação da Impressão 
Régia, pelo príncipe-regente Dom João. Qual o nome atual da Impressão Régia? 
 
RESPOSTA: Imprensa Nacional  

QUESTÃO: Foi o primeiro jornal publicado em território nacional começa a circular em 10 de setembro. 
 
RESPOSTA: A Gazeta do Rio de Janeiro  

QUESTÃO: Não é dever do jornalista: 
 
RESPOSTA: Frustar a manifestação de opiniões divergentes ou impedir o livre debate.  

QUESTÃO: Uma Fake News se caracteriza por: 



 
RESPOSTA: Uma forma de imprensa marrom que consiste na distribuição deliberada de desinformação ou boatos 
via jornal impresso, televisão, rádio, ou ainda online, como nas mídias sociais.  

QUESTÃO: Grande parte dos jornais impressos (e também digitais) reserva uma página ou um espaço para um tipo de 
publicação esclusiva, opinativos por personalidades, especialistas ou convidados que tenham um comentário ou uma 
opinião relevante a expressar. Muitas vezes é editada ao lado da página editorial, quando não na mesma. 
 
O enunciado acima refere-se a que tipo de texto? 
 
RESPOSTA: Artigo  

QUESTÃO: As teorias da comunicação reúne uma série de estudos sobre a Comunicação Social. Através dessas teorias 
que é realizado estudos a respeito do desenvolvimento e a aplicação da Comunicação Social em todos os seus aspectos 
políticos, sociais, econômicos e tecnológicos. Esses estudos iniciaram na Europa, no século XIX. 
 
Assinale a alternativa que contém a primeira das teorias comunicacionais: 
 
RESPOSTA: Teoria Hipodérmica  

QUESTÃO: A Teoria da Persuasão, também conhecida como Teoria Empírico-experimental, é baseada em aspectos 
psicológicos e defende que: 
 
RESPOSTA: A mensagem enviada pela mídia não é assimilada imediatamente pelo indivíduo, dependendo de 
várias perspectivas individuais.  

QUESTÃO: A Teoria Empírica de Campo, foi baseada na Teoria da Persuasão, ela fundamenta-se em aspectos 
sociológicos, e conjectura que a mídia tem pouca influência nas relações comunitárias, pois ela é apenas um 
instrumento de persuasão. Com base nessa afirmação, leia atentamente as assertivas e assinale com V, se verdadeiro 
e F se falso. 
 
( ) As mensagens midiáticas passam por numerosos filtros seletores individuais de caráter social do indivíduo antes de 
ser incorporada pelo mesmo. 
 
( ) A Teoria Empírica de Campo conclui que os filtros individuais são de caráter sociológico e não psicológico. 
 
( ) A Teoria Empírica de Campo compreende que a mídia exerce influência social ilimitada assim como qualquer outras 
organizações sociais (igreja, política, escola, etc.). 
 
RESPOSTA: V, V e F  

QUESTÃO: Podemos dizer que a comunicação social é uma ciência recente e em constante construção. A comunicação 
social tem seus estudos direcionados às técnicas e aos formatos em que as informações são transmitidas pelos meios 
de comunicação em massa e como elas impactam na sociedade. A comunicação social envolve, principalmente, três 
grandes áreas: 
 
RESPOSTA: Jornalismo, publicidade e relações públicas.  

QUESTÃO: As reportagens podem ser: 
 
RESPOSTA: Expositivas: quando apenas demonstram os fatos de forma imparcial; opinativas: quando os fatos são 
apresentados em conjunto com o ponto de vista do repórter e interpretativa: quando os fatos são analisados em 
conjunto com outros elementos, sugerindo uma determinada conclusão sobre o tema.  

QUESTÃO: A reportagem textual, diferente da matéria, é mais detalhada e melhor elaborada. Apesar de comumente 
ser informativa, a reportagem também pode ser classificada como um gênero opinativo, refletindo o juízo de valor do 
repórter. 
 
Em geral, a reportagem possui a seguinte estrutura: 
 
RESPOSTA: Manchete, subtítulo, lead e corpo do texto.   



QUESTÃO: A mais importante característica de uma redação jornalística, é a forma como as informações são 
apresentadas. Escolha qual alternativa está CORRETA: 
 
I) As frases de uma redação jornalística devem ser objetivas, para suprir a curiosidade do público, de modo claro e 
rápido. 
 
II) A redação jornalística é a técnica ensinada na graduação em jornalismo, mas tem pouca relevância. 
 
III) Textos breves, com utilização de palavras simples tendem a alcançar um público maior, ideal para veículos de 
massa. 
 
IV) Dados oficiais e o testemunho de pessoal envolvidas direta ou indiretamente no assunto dão credibilidade a 
matéria. 
 
RESPOSTA: Apenas I, III e IV estão corretas.  

QUESTÃO: O lead é um elemento indispensável para a funcionalidade do texto jornalístico, ele através das linhas 
iniciais de uma matéria, consegue atrair e conduzir o leitor aos demais parágrafos. Se porventura o lead não conseguir 
colocar todas as informações no início, o jornalista tem a opção de colocar o restante no: 
 
RESPOSTA: Sublead, que representa o segundo parágrafo do assunto noticiado.  

QUESTÃO: Qual das opções abaixo, corresponde ao nome dado a técnica mais comum de construção das notícias, que 
tem como principal característica disposição das informações em ordem decrescente de importância? 
 
RESPOSTA: Pirâmide invertida.  

QUESTÃO: As características estruturais e gramaticais do texto permitem ao leitor a identificação da tipologia textual. 
Os textos podem ser: 
 
RESPOSTA: Narrativos, injuntivos, dissertativos, expositivos ou descritivos.  

QUESTÃO: Toda e qualquer transgressões em desfavor do código de ética do jornalista brasileiro, serão apuradas, 
apreciadas e julgadas pelas comissões de ética dos sindicatos e, em segunda instância, pela Comissão Nacional de 
Ética. 
 
Compete à Comissão Nacional de Ética: 
 
RESPOSTA: Recomendar à diretoria da FENAJ o encaminhamento ao Ministério Público dos casos em que a 
violação ao Código de Ética também possa configurar crime, contravenção ou dano à categoria ou à coletividade.  

QUESTÃO: Segundo o código de ética dos jornalistas brasileiros, os jornalistas NÃO PODEM: 
 
RESPOSTA: Impedir a manifestação de opiniões divergentes ou o livre debate de ideias.  

QUESTÃO: O código de ética dos jornalistas brasileiros tem como base o direito fundamental do cidadão à informação, 
que abrange seu o direito de informar, de ser informado e de ter acesso à informação. 
 
Sendo assim, os profissionais do jornalismo devem primar para que a produção e a divulgação da informação sejam 
pautadas pela: 
 
RESPOSTA: Veracidade dos fatos e ter por finalidade o interesse público.  

QUESTÃO: No código de ética do jornalista podemos localizar os deveres do profissional que atua na área jornalística. 
Selecione a alternativa que não faz parte dos deveres descritos no código supra citado: 
 
RESPOSTA: Consentir com alterações realizadas nas imagens captadas que deturpem a realidade, sempre 
informando ao público o eventual uso de recursos de fotomontagem, edição de imagem, reconstituição de áudio 
ou quaisquer outras manipulações.  

QUESTÃO: Leia cuidadosamente o trecho a seguir, extraído da lei nº 5.250 de 1967, denominada como Lei da imprensa 
e complete as lacunas. 



 
A responsabilidade e a orientação intelectual e administrativa das empresas ______ caberão, exclusivamente, a 
brasileiros _____, sendo rigorosamente vedada qualquer modalidade de contrato de assistência técnica com empresas 
ou organizações estrangeiras, que lhes faculte, sob qualquer pretexto ou maneira, ter participação direta, indireta ou 
sub-reptícia, por intermédio de prepostos ou empregados, na administração e na orientação da ______ jornalística. ( 
Art . 3º, § 2º da lei nº 5.250/67). 
 
RESPOSTA: Jornalísticas, natos, empresa.  

QUESTÃO: Conforme o artigo 29, da lei nº 5.250 de 1967, todas as pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades 
públicas, 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, terão: 
 
RESPOSTA: Direito a resposta ou retificação.  

QUESTÃO: Para que uma comunicação aconteça, são necessários seis elementos. Marque a alternativa que contém os 
elementos. 
 
RESPOSTA: Emissor, receptor, mensagem, canal, contexto e o código.  

 


