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INSTRUÇÕES 

 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 

3. Esta prova é composta de 20 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência a, b, c, 
d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de 
prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja 
irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica de tinta preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar 
o limite do espaço para cada marcação. 

8. Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do Processo Seletivo o candidato que: 

a) recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização; 

b) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, autoridades presentes 
ou outro candidato; 

c) praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova;  

d) for surpreendido sem o correto uso de máscara (boca e nariz cobertos) durante o período de aplicação da prova; 

e) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação 
do Processo Seletivo; 

f) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova; 

g) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o item 10.21 do edital (os três últimos candidatos de 
cada turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente); 

h) realizar anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido; 

i) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova; 

j) descumprir as instruções contidas no caderno de prova e no cartão-resposta;  

k) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no Processo Seletivo;  

l) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro 
meio de comunicação; 

m) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor; 

n) não permitir a coleta de sua assinatura; 

o) não se submeter ao sistema de detecção de metal. 

9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o 
material de prova. 

10. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 
11. Após sair definitivamente da sala de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob 

pena de ser excluído do Processo Seletivo. 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas. 
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01 - O conteúdo e a forma da mensagem radiofônica, pela ausência de alguns elementos e presença de outros, são 
condicionados basicamente por seis fatores: (1) a capacidade auditiva do receptor, (2) a linguagem radiofônica, (3) a 
tecnologia disponível, (4) a fugacidade, (5) os tipos de público e (6) as formas da escuta. (Ferraretto, 2014). 

 

Com base no texto acima e nos seus conhecimentos sobre o rádio e o radiojornalismo, considere as seguintes 
afirmativas: 

 

1. Hoje temos a disponibilidade de podcasting, um suporte de alternativas sonoras, resultado da convergência do 
áudio. O podcast pode ser ouvido em smartphones, tablets e outros dispositivos móveis, ampliando a 
possibilidade de ouvir rádio. Esta ampliação traz, consigo, um apassivamento da audiência pelo efeito conhecido 
como “estafa informativa”.   

2. O segmento jornalístico interfere na forma e no conteúdo direcionado ao ouvinte. Uma notícia de agricultura, por 
exemplo, pode ser encontrada de forma diferenciada em uma emissora hard News e em uma rádio popular e pode 
não ser veiculada em outra emissora. A linha editorial do veículo interfere nesta escolha, mas fatores sociais, 
como classe social e faixa etária, e fatores de necessidades, como o estilo de vida e padrões de consumo do 
ouvinte, também são importantes.    

3. Moradores de cidades interioranas e de grandes metrópoles no Brasil adotam o rádio como um companheiro 
diário. Os locutores são transformados em comunicadores populares ao falar de forma aproximativa com o 
ouvinte, diminuindo o sofrimento ou solidão, expondo o que o ouvinte gostaria de ouvir em notícia instantânea 
ou com uma música para acalmar ou confortar. O padre Reginaldo Manzotti, em emissora religiosa, Renato 
Gaúcho, transmitindo histórias de vida em emissora de frequência modulada (FM), e Luiz Carlos Martins, em 
emissora de amplitude moderada (AM), são exemplos de sucesso no estado do Paraná. 

4. A linguagem radiofônica pode combinar ou não o uso do silêncio, da música, da voz humana e dos efeitos 
sonoros. O silêncio é a ausência de som planejada na mensagem que está sendo transmitida no rádio. A música, 
por sua vez, pode aparecer como conteúdo de um programa ou durante parte de um bloco. A voz é a transmissão 
do conteúdo de determinada mensagem. Por fim, os efeitos sonoros foram feitos durante muito tempo, 
principalmente na dramaturgia no rádio, com materiais que simulavam sons, posteriormente sendo substituídos 
por gravações e atualmente por recursos eletrônicos e da informática, resultado das tecnologias da informação e 
comunicação. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
02 - Usualmente, o programa é a forma mais comum de divisão do conteúdo da programação. Gravado, ao vivo ou 

combinando essas duas possibilidades de transmissão, o programa de rádio constitui-se em um todo coeso e 
independente dentro do conjunto das emissões. Em relação aos tipos de programas e suas subdivisões, numere a 
coluna da direita com base na informação da coluna da esquerda. 

 

1. Mesa-redonda 
2. Radiojornal 
3. Edição extra 
4. Informativo 

especializado 

(   ) Aprofunda os principais temas da atualidade. Pode ser do tipo painel ou debate. 
(   ) Mini-informativo com um acontecimento que precisa ser transmitido de forma 

imediata. Por exemplo: a queda de uma aeronave ou a morte de um político 
renomado. 

(   ) Similar a uma síntese noticiosa, mas explora uma área de cobertura especializada, 
como o esporte ou a cultura, por exemplo. 

(   ) Integra boletins, trânsito, meteorologia, comentários e entrevistas. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 2 – 4 – 1 – 3. 
►b) 1 – 3 – 4 – 2. 
c) 3 – 2 – 4 – 1. 
d) 1 – 3 – 2 – 4. 
e) 4 – 1 – 3 – 2. 
 

 
03 - Paul Lazarsfeld, no texto “Comunicação de massa, gosto popular e ação social organizada”, aponta três condições 

para a realização de campanhas publicitárias com objetivos sociais: a) monopolização, b) canalização e c) 
suplementação. Apenas com estas três características, ações de comunicação podem alcançar efeitos em larga escala. 
Sobre estes conceitos, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) Monopolização, canalização e suplementação já apontam para o paradigma dos efeitos limitados, na medida em que 
indicam dificuldades para que os meios produzam efeitos de larga escala no público. 

b) Canalização diz respeito à mobilização de comportamentos pré-existentes. Tentar mudar comportamentos, na concepção 
de Lazarsfeld, é muito mais difícil. 

►c) Os efeitos esperados com a monopolização, a canalização e a suplementação são cognitivos e não comportamentais.  
d) Promoção no ponto de venda, como degustações em supermercados, podem ser consideradas ações de suplementação. 
e) Quando há discursos contraditórios no espaço público, não há possibilidade de monopolização do discurso. 
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04 - Os principais motivos pelos quais as pessoas ouvem rádio são a busca por informação (63%), diversão e 
entretenimento (62%) e como uma forma de passar ou aproveitar o tempo livre (30%). Nesse sentido, o rádio pode ser 
classificado – ao lado da televisão e da internet – como um meio de comunicação de utilidade híbrida, voltado tanto 
para o lazer quanto para o conhecimento sobre assuntos importantes do dia a dia das pessoas. (...) As FMs são as 
emissoras de rádio preferidas para 74% dos brasileiros, enquanto 14% declararam gostar mais das AMs. Mas existem 
algumas diferenças regionais e sociais na distribuição dessas predileções. Moradores do Sul do país ouvem mais 
rádios AMs (22%) do que a média nacional, assim como as pessoas com até a 4.ª série do ensino fundamental (25%). 
As FMs são preferidas pelos brasileiros com ensino médio (81%) e superior (83%). (Brasil. Presidência da República. 

Secretaria de Comunicação Social. Pesquisa brasileira de mídia 2015: hábitos de consumo de mídia pela população brasileira. 
– Brasília: Secom, 2014, p. 31. Disponível em: <http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-
qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf>. Acesso em: 16 set. 2015). 

 

Com base nos dados apresentados e nos seus conhecimentos sobre segmento e formato radiofônico, identifique como 
verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) A segmentação de audiência, no rádio, pode ser tanto entre emissoras quanto ao longo da programação.  
(   ) Apesar de a maioria dos ouvintes brasileiros preferirem as rádios FMs, as rádios AM são as mais ouvidas no Sul 

do País e concentram o maior número de ouvintes com ensino médio do que as rádios FMs. Isto demonstra que 
a aproximação com o ouvinte é maior nas AMs em comparação com as FMs. 

(   ) Emissoras de rádio optam por segmentar suas audiências no planejamento de programação e conteúdo. Entre os 
tipos de segmentos, pode-se destacar: jornalístico, crônico, popular, musical, intelectual, comunitário, cultural e 
o religioso. 

(   ) O interesse dos brasileiros por informação no rádio é equivalente à diversão e entretenimento, o que demonstra 
a força dos segmentos jornalístico e musical. Os formatos baseados apenas em notícias são os all-news. Nos 
noticiários, ainda é possível mesclar o all-talk, ou seja, a conversa, ou criar derivações dos dois anteriores, que 
são os talk and news e news plus. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V – V. 
b) V – F – F – F. 
c) F – V – F – F. 
d) F – V – V – V. 
►e) V – F – F – V. 

 
05 - Pierre Bourdieu (1997) reflete sobre o consumo e circulação de informações na televisão. Ao mesmo tempo em que 

alerta para a transformação da televisão num espelho de Narciso, ele fala dos mecanismos de censura e reivindica a 
atenção para o entendimento do domínio dos instrumentos de produção, isto é, possibilitar que a televisão cumpra a 
sua função de ser um instrumento simbólico e democrático.  

 

 Com base nas reflexões de Pierre Bourdieu e nos seus conhecimentos sobre a televisão, considere as seguintes 
afirmativas: 

 

1. O campo jornalístico é pressionado pelo campo econômico por meio do fenômeno da audiência. O jornalismo, 
sujeito ao mercado, perde a capacidade de influenciar outros campos, como o cultural, literário, artístico e 
científico. 

2. A urgência do furo na televisão, isto é, ser o primeiro a transmitir uma informação jornalística, resulta em ampla 
concorrência de emissoras e entre diferentes plataformas jornalísticas. Hoje o conteúdo deve ser pensado com 
velocidade, pois as ideias moldadas ajudam no entendimento da recepção dos consumidores de informação 
televisiva, o ideal para uma comunicação eficaz. 

3. A televisão busca atingir um público heterogêneo, mas é preciso refletir se o conteúdo está atingindo a todos, se 
pretendo que o meu discurso seja abrangido por todos, se merece ser entendido e, por fim, se deve ser 
compreendido por todo o público. Atrelado a estes condicionantes, a censura e a perda de autonomia provocam 
que este conteúdo seja imposto à sociedade. Desta forma, as pessoas se conformam conscientemente ou 
inconscientemente de autocensura, sem que precisem ter a sua atenção exigida. A cumplicidade dos que sofrem 
e frequentemente dos que exercem a cumplicidade tácita na televisão é chamada de violência simbólica. 

4. Os conteúdos televisivos fúteis, como variedades, expostos por longo tempo, produzem um vazio político, 
dramatizam situações e afastam informações importantes para o exercício da cidadania e de direitos democráticos 
do telespectador. A televisão exerce o monopólio sobre a formação de uma parcela importante crítica da 
população e determina o que deve ser dito ao seu público consumidor de informação. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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06 - A pesquisa de mercado da Interactive Advertising Bureau (IAB – Brasil) Brasil Conectado – Hábitos de consumo de 
mídia – 2014 mostra o uso crescente de dispositivos eletrônicos, isto é, smartphones, tablets, computador/desktop. 
Ao todo, 75% dos brasileiros consultados utilizam regularmente pelo menos um de seus dispositivos eletrônicos. O 
consumo semanal de mídia mostra ainda que 25% consomem menos de três horas de televisão por semana, e outros 
26% assistem entre três e seis horas de televisão. Enquanto atividade preferida, os brasileiros com mais de 35 anos 
são os maiores consumidores de televisão quando eles têm 15 minutos de tempo livre. A televisão é considerada como 
mídia importante para 54% da população brasileira, sendo a segunda mídia de preferência dos usuários. (Disponível 

em: <http://iabbrasil.net/guias-e-pesquisas/mercado/brasil-conectado---habitos-de-consumo-de-midia-2014>. Acesso em: 17 
set. 2015).  
Com base nos dados apresentados e nos seus conhecimentos sobre televisão e internet, identifique como verdadeiras 
(V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) O uso de dispositivos eletrônicos, tais como smartphones, tablets e computador/desktop, possibilita que o 
usuário que consome menos de três horas de tempo semanal de televisão na semana, conforme destaca a 
pesquisa acima, encontre conteúdos específicos exibidos na televisão nas mídias digitais, direcionando sua 
atenção ao que prefere ou não conseguiu assistir. 

(   ) A televisão busca o sensacional ao dramatizar, pois mostra um acontecimento, em imagens, e exagera a 
importância do assunto.  

(   ) Por mostrar uma coisa diferente da que deveria, caso se dedicasse a informar, a televisão tem o poder de ocultar 
algo mostrando outra coisa. O que é mostrado pode se tornar insignificante ou adquirir um sentido não condizente 
com a realidade. 

(   ) A televisão deixou de ser imprescindível para mais da metade da população brasileira. Este fenômeno está 
condicionado ao uso massificado de dispositivos móveis para acesso a informações jornalísticas e 
entretenimento. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V – F. 
b) F – V – F – V. 
c) F – F – V – F. 
►d) F – V – V – F. 
e) V – V – F – V. 
 

07 - “O que Pasteur fez com relação às bactérias, McLuhan se propõe fazer em relação aos meios – os media – que o 
homem engendra ao articular o processo básico constitutivo da sociedade, que é o da comunicação. Os meios de 
comunicação – isto é, tudo aquilo que serve para vincular o homem ao homem, desde a fala comum até a TV, passando 
pelos meios de transporte e a moeda e parando longamente na palavra impressa – são, para McLuhan, "extensões do 
homem": formam o meio ambiente no qual ele se move, se projeta e se forma. Aos diversos sentidos – visão, audição, 
tato, olfato – correspondem outras tantas e diversificadas "extensões" possíveis. O telefone é extensão do ouvido, o 
livro o é da visão, assim como a roda amplia e modifica as funções do pé humano. O ambiente criado pelo homem – o 
seu environment – é uma segunda natureza, e forma o próprio homem, ao moldar os seus padrões de percepção do 
mundo e de si próprio”. (Cohn, 1975). Com base no texto, NÃO é coerente com o pensamento de McLuhan: 

 

a) A concepção de meios de comunicação é bastante ampla e inclui tecnologias que usualmente não são consideradas “os 
media”. 

b) Os meios formam o meio ambiente social que condiciona a percepção humana e, por consequência, molda a história. 
c) Os aspectos formais dos meios de comunicação são mais relevantes que os conteúdos que eles veiculam. 
d) A comparação com Pasteur se deve ao fato de que os dois autores teriam descoberto elementos invisíveis que 

condicionam a vida humana: os micro-organismos e os efeitos formais dos meios de comunicação. 
►e) As extensões dos sentidos conduzem a uma sociedade onde a distorção do mundo é inevitável, sendo esta uma 

caraterística intrínseca dos meios de comunicação. 
 
08 - “O efeito de conjunto da indústria cultural é o de uma antidesmistificação, a de um antiesclarecimento; nela, como 

Horkheimer e eu dissemos, a desmistificação, a Aufklärung, a saber, a dominação técnica progressiva, se transforma 
em engodo de massas, em meio de tolher sua consciência. Ela impede a formação de indivíduos autônomos, 
independentes, capazes de julgar e de decidir conscientemente. Mas estes constituem, contudo, a condição prévia de 
uma sociedade democrática que não se poderia salvaguardar e desabrochar senão por meio de homens não 
tutelados.” (Adorno, in Cohn, 1975: 295). Com base neste assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A Indústria Cultural é o resultado inesperado e contrário ao projeto da razão iluminista, pois conduz os seres 
humanos a uma condição esclerosada, resultado das próprias escolhas do cidadão. 

2. O tema da desmistificação progressiva pela razão é central no pensamento da Escola de Frankfurt, sobretudo em 
Adorno e Horkheimer. 

3. Para Adorno, o caráter mercantil da Indústria Cultural acaba com a autonomia estética da arte, convertendo todo 
bem cultural em mercadoria. 

4. A massificação em larga escala da arte pela Indústria Cultural mercantiliza a cultura, mas dialeticamente tem o 
potencial de democratizar a cultura como em nenhum outro momento da história, para Adorno. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
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09 - Sobre as teorias do jornalismo, como descritas pelo autor português Nelson Traquina (2004), assinale a alternativa 
correta. 

 

a) A teoria do espelho surge ao longo do século XX como um aprofundamento de teorias como a do gatekeeper e teoria 
democrática do jornalismo. 

►b) A teoria organizacional aponta as influências dos mecanismos de sanção e reconhecimento profissional na definição do 
que os jornais publicam. 

c) A teoria etnoconstrucionista reforça a teoria do espelho ao analisar os fatores operados pelos jornalistas para realizar o 
relato mais fiel possível dos acontecimentos. 

d) A teoria estruturalista pensa o jornalismo como parte estrutural da sociedade, advogando e especificando seu papel para 
o bom funcionamento da democracia. 

e) Os estudos de gatekeeping apontam o funcionamento das redações em relação ao conjunto de fatores que interferem na 
escolha das notícias. 

 
10 - Com relação ao processo de profissionalização do jornalismo, baseado em Traquina (2004), assinale a alternativa 

correta. 
 

a) O jornalismo tem 150 anos de profissionalização, sendo hoje uma atividade com todas as caraterísticas canônicas das 
profissões, tal qual o direito e a medicina. 

b) O desenvolvimento do polo comercial no jornalismo, fundamental na consolidação da profissão, é bem anterior ao 
desenvolvimento do polo ideológico. 

►c) Desenvolvimento de uma cultura profissional e de códigos deontológicos são atributos de uma profissão bem 
desenvolvidos no caso do jornalismo. 

d) A criação de grêmios e associações profissionais é fundamental para a consolidação do jornalismo como atividade 
econômica, mas tem pouco impacto no processo de profissionalização. 

e) O jornalismo, para Traquina, não deveria se profissionalizar, pois deve ser atividade livre, por exigência da democracia. 
 
11 - Para Traquina (2004), os jornalistas são detentores de três formas de conhecimento: saber de reconhecimento, saber 

de procedimento e saber de narração. Analise as afirmações abaixo sobre estes conhecimentos: 
 

1. O saber de reconhecimento é fruto da emergência dos jornalistas como uma comunidade interpretativa, que vê o 
mundo e identifica relevância nos acontecimentos de forma particular. 

2. O saber de procedimento diz respeito ao conhecimento das regras e leis que regulam a atividade jornalística, de 
tal forma que o trabalho do profissional não seja invalidado pela maneira como ele obteve informações. 

3. O saber de narração é, fundamentalmente, vinculado ao domínio da escrita, pois independentemente do meio em 
que trabalhe, um jornalista sempre terá que ser um bom redator. 

4. Estes três saberes apontam para a existência de um conhecimento específico que define o jornalismo, que o 
singulariza. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
 
12 - No livro “Fotografia e História”, Boris Kossoy diz que o fotógrafo é um especialista que domina a técnica e que atua 

como espécie de “filtro cultural”. A partir disso, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) A prática fotográfica exige a sensibilidade do fotógrafo aliada às suas experiências de vida. Nesse sentido, a 
fotografia é resultante exclusivamente de uma percepção pessoal sobre a realidade. 

(   ) A fotografia é essencialmente uma atividade individual que permite uma análise na qual se torna desnecessária a 
contextualização do processo histórico, as técnicas e tecnologias utilizadas na composição da imagem. 

(   ) A fotografia é portadora de um discurso na medida em que se presta a traduzir um instante repleto de 
intencionalidades do fotógrafo. 

(   ) A fotografia é uma forma de expressão cultural que revela o fotógrafo, enquanto autor da imagem também, e como 
participante do processo de representação, já que domina as técnicas de fotografar e direciona essa forma de 
interação. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V – F. 
b) F – V – F – V. 
c) V – V – V – F. 
►d) F – F – V – V. 
e) V – F – F – F. 
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13 - Organizar o trabalho jornalístico é lutar, constantemente, contra a imprevisibilidade dos acontecimentos. Assim, os 
jornalistas e os veículos jornalísticos criam procedimentos de rotina e estratégias para realizar seu trabalho no tempo 
de que dispõem. Sobre a rotinização do trabalho jornalístico, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) A centralização editorial organiza o trabalho, mas diminui o poder dos repórteres. 
b) A relação entre jornalista e fonte traz benefícios para ambos. Para o jornalista: eficácia, estabilidade no emprego e 

autoridade das informações. Para a fonte: publicização, maior saliência social e reforço da sua legitimidade. 
c) Todos os veículos jornalísticos são limitados no espaço pela territorialidade geográfica, organização social e 

especialização temática. 
►d) A rígida rotina das redação é usada também como um ritual estratégico que antecipa críticas a erros e reforça a 

objetividade. 
e) A rotinização leva à dependência dos canais de rotina e torna o jornalismo mais previsível. 

 
14 - Sobre o pensamento de Adorno, assinale a alternativa correta. 
 

►a) O termo Indústria Cultural foi cunhado por Adorno e Horkheimer para evitar as ambiguidades oriundas da expressão 
“cultura de massa”. 

b) A autonomia estética da arte existiu em outros tempos, de forma plena ou quase plena, mas foi abolida, no limite, pela 
Indústria Cultural. 

c) Uma das estratégias da Indústria Cultural é inovar esteticamente seus produtos para alcançar novos públicos e ampliar 
seus lucros. 

d) Pela necessidade de vender seus produtos, a Indústria Cultural valoriza o público como se fosse seu verdadeiro dono, em 
detrimento dos artistas. 

e) Para Adorno, apenas nos seus produtos mais ingênuos, como o horóscopo, a Indústria Cultural não produz um efeito geral 
de antidesmistificação. 

 
15 - Ivan Lima, no livro “Fotografia e sua linguagem”, descreve elementos que fazem parte de uma relação hierárquica que 

constitui regra fundamental na escrita fotográfica. A esse respeito, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Quando a foto contém um elemento vivo, geralmente esse domina todos os outros. 
2. Os componentes fixos, em geral, dominam os componentes móveis. 
3. Uma fotografia permite uma leitura bidimensional, isto é, altura e largura, o que não exclui o efeito de profundidade 

na maioria dos casos. 
4. A fotografia pode ser “lida”, no sentido de que se trata de conter uma linguagem própria que transmite 

informações visuais. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
►e) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
 

16 - A entrevista é um procedimento clássico de apuração de informações em jornalismo, segundo Nilson Lage. É uma 
expressão da consulta às fontes, objetivando, geralmente, a coleta de interpretações e a reconstituição de fatos. A 
partir disso, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) A entrevista realizada por vários repórteres ao mesmo tempo, que representam diferentes veículos, com alguma 
formalidade, pode ser chamada de entrevista coletiva. 

(   ) Um dos papéis exercidos pelo jornalista em uma entrevista na qual ele busca expor o entrevistado negativamente, 
como no caso de ilegalidades, é evitar dar-lhe a possibilidade de colocar seu ponto de vista antes da publicação 
da primeira versão da reportagem. 

(   ) Um dos primeiros passos para a realização de uma entrevista relevante para a reportagem que está sendo 
construída é a manutenção de boas relações com as fontes, ou seja, pessoas que detém informações importantes 
que podem revelar dados novos ou que não são de conhecimento público. 

(   ) Uma das táticas de entrevista para obtenção de informações privilegiadas no jornalismo é o uso do off the records, 
ou simplesmente off. Essa prática consiste na entrevista sem que o entrevistado saiba que está sendo gravado 
ou que suas declarações serão veiculadas. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – V – F. 
b) F – V – F – V. 
►c) V – F – V – F. 
d) F – F – V – V. 
e) V – F – F – F. 
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17 - Uma das reportagens mais famosas da história do jornalismo ficou conhecida como “O caso Watergate”. Publicada 
no jornal Washington Post pelos jornalistas Bob Woodward e Carl Bernstein, trata-se de um escândalo político 
estadunidense, ocorrido na década de 1970, em que pessoas ligadas ao presidente Richard Nixon tentavam instalar 
escutas telefônicas e fotografar documentos importantes do comitê do partido Democrata, rival do partido Republicano 
de Nixon. O resultado da publicação dos fatos resultou na renúncia do presidente Nixon e fortaleceu o papel da 
imprensa e da reportagem como fundamentais para a garantia de informações de interesse público para a sociedade. 
Sobre este episódio, marque a alternativa correta. 

 

►a) Um dos fatores que possibilitou a construção da reportagem e o aprofundamento do processo investigativo foi a existência 
de uma fonte mantida em sigilo e que revelou informações importantes aos jornalistas. Essa fonte ficou conhecida como 
“garganta profunda”. 

b) Reportagens em profundidade, como o caso Watergate, estão se tornando cada vez mais comuns nos dias de hoje, como 
resultado das possibilidades de acesso à informação e das tecnologias da comunicação que passaram a fazer parte do 
cotidiano dos jornalistas. 

c) Graças ao processo de transparência em várias esferas de poder, principalmente no Brasil, a reportagem investigativa 
passou a fazer parte do cotidiano dos brasileiros, de modo que não apenas jornalistas, mas cidadãos bem informados 
também estão conseguindo tornar públicas novas denúncias. 

d) O episódio conhecido como Watergate marcou a história do jornalismo em todo o mundo por ter comprovado que a 
imprensa, de modo geral, quando atua como “quarto poder”, torna-se mais forte do que o principal dos poderes 
institucionais, como ficou provado na queda de braço entre o Washington Post e o presidente Nixon. 

e) A elaboração de uma boa reportagem, segundo Nilson Lage, depende, principalmente, do acesso a informações que um 
jornalista pode ter. O caso Watergate é uma prova disso, uma vez que as informações estavam disponíveis. Quando torna-
se remota a possibilidade de levantar dados, o melhor a fazer é procurar uma nova pauta. 

 
18 - O historiador e jornalista Matias Molina afirma que a circulação não é um fator determinante na saúde dos veículos 

impressos. O Asahi Shimbun faz chegar aos japoneses 12 milhões de exemplares por dia e o suíço Neue Zürcher 
Zeitung mal chega a 150 mil exemplares. Apesar das diferenças, ambos são grandes jornais. (MOLINA, Matías M. Os 

melhores jornais do mundo: uma visão da imprensa internacional. São Paulo: Ed. Globo, 2007). 
 

Considere as seguintes afirmativas sobre o que determina a relevância de um jornal: 
 

1. Jornais relevantes são os lidos pela elite pensante e pelos ocupantes de altos cargos públicos, cuja opinião 
ajudam a formar. 

2. Jornais relevantes são porta-vozes de uma burguesia esclarecida e contribuem para enriquecer o ambiente 
intelectual. Abrigaram grandes debates nacionais. 

3. Jornais relevantes são os que mostram grande interesse por assuntos internacionais, pelos negócios globais, 
pelas questões culturais e pela coisa pública. 

4. Jornais relevantes abrem mão da hierarquia das notícias, preferindo um tom mais emocional, priorizando o gosto 
médio do público. Avaliam as mudanças do mundo de uma perspectiva histórica. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
 

19 - A tradicional revista norte-americana New Yorker cresce em meio à crise que assola os veículos impressos em todo o 
mundo. Estima-se que tenha progredido 32% em dez anos. Sua marca de 1 milhão de exemplares vendidos por semana 
é acima da média para uma publicação da área cultural. Os índices de renovação de assinatura – 85% – surpreendem, 
numa época de tendência ao cancelamento. O público jovem [18 a 24 anos] – associado a blogs – cresceu 24%; e o de 
25 a 34 anos, 52%. (BUTTERWORTH, Trevor. “Manhattan sem gelo”. Folha de S. Paulo. São Paulo, 20 jul. 2008. Caderno 

Mais, p. 10).  
 

Com base nesses dados, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A mídia digital ajudou a mídia impressa a recuperar seu terreno ao apostar em blogs voltados para o público 
jovem. 

2. A New Yorker se notabilizou como uma das principais representantes do movimento chamado New Journalism, o 
que a singulariza no mercado de veículos impressos. 

3. O caso da New Yorker é isolado e nada tem a ver com o abandono crescente dos veículos impressos pelos meios 
digitais. 

4. A circulação de impressos nos Estados Unidos não reflete a situação dos demais títulos da imprensa, de modo 
que essa analogia não faz sentido. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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20 - Em sua autobiografia, Minha razão de viver, o jornalista Samuel Wainer descreve o a história e o modelo editorial 
desenvolvido por seu jornal, o Última Hora, fundado em 1951. O periódico se tornou um marco da imprensa brasileira.  
Identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas sobre o Última Hora:  

 

(   ) Pioneiro nesse quesito, o Última Hora foi o primeiro no Brasil a usar as técnicas do moderno jornalismo americano 
– como o lead e a pirâmide invertida. 

(   ) O Última Hora se notabilizou pela linguagem popular utilizada até por eruditos, como Nelson Rodrigues. 
(   ) Colunas assinadas por jornalistas experientes, a exemplo de “A vida como ela é” – e presença do repórter no dia 

a dia da cidade – figuram entre os êxitos do modelo editorial do jornal Última Hora. 
(   ) À revelia de suas qualidades, o Última Hora causava mal estar por ser um jornal financiado pelo governo Vargas, 

do qual se fazia um defensor. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – F – V. 
b) F – V – V – F. 
c) F – V – F – V. 
d) V – F – F – F. 
►e) F – F – V – V. 
 

 


