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QUESTÕES 

 

 

01) Segundo o Novo Acordo Ortográfico, 
qual palavra está escrita corretamente: 

 

A) Ultra-sonografia. 

B) Suprarrenal. 

C) Contra-regra. 
D) Anti-séptico. 

 

02) Das palavras abaixo, apenas uma está 

incorreta, conforme as Novas Regras de 

Ortografia.  Assinale-a: 

 
A) Ex-diretor. 

B) Vice-Presidente. 

C) Ultra-som. 

D) Soto-mestre. 

 
03) Assinale a Alternativa correta, 

considerando as palavras jiboia, heroico e 

ideia e o novo acordo ortográfico. 

 

A) Quanto à acentuação, a maioria das 

palavras que foram alteradas por força do 
Novo Acordo Ortográfico é proparoxítona. 

B) De acordo com o Novo Acordo Ortográfico, 

as palavras estão escritas corretamente.  

C) As palavras mencionadas cumprem ainda a 

regra anterior. 
D) As palavras estão escritas incorretamente. 

 

04) Segundo o Novo Acordo Ortográfico, 

assinale a alternativa em que há erro na 

acentuação: 

 
A) Crisântemo. 

B) Pároco 

C) Lâmpada. 

D) Vôo. 

 
05) Assinale a alternativa em que todas as 

palavras estão escritas corretamente. 

 

A) Antisséptico, megassaia, minissaia. 

B) Véu, Herói, Assembléia. 

C) Feiura, baiuca, armazém. 
D) Supra-renal, anti-inflamatório, supra-

auricular. 

 

06) Assinale a frase onde a crase foi 

empregada incorretamente: 
 

A) A professora fez críticas à algumas alunas. 

B) Iremos à fazenda amanhã. 

C) Assistimos àquela peça no mês passado. 

D) À tarde faremos um passeio maravilhoso. 
 

TEXTO A 

 

Canção do exílio 

 
Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá; 

As aves, que aqui gorjeiam, 

Não gorjeiam como lá. 

Nosso céu tem mais estrelas, 

Nossas várzeas tem mais flores, 
Nossos bosques tem mais vida, 

Nossa vida mais amores. 

[...] 

Minha terra tem primores, 

Que tais não encontro eu cá; 
Em cismar - sozinho, a noite - 

Mais prazer eu encontro la; 

Minha terra tem palmeiras 

Onde canta o Sabiá. 

Não permita Deus que eu morra, 

Sem que eu volte para lá; 
Sem que desfrute os primores 

Que não encontro por cá; 

Sem qu'inda aviste as palmeiras 

Onde canta o Sabiá. 

 
DIAS, G. Poesia e prosa completas. Rio de 
Janeiro: Aguilar, 1998. 

 

TEXTO B 

 

Canto de regresso à Pátria 
 

Minha terra tem palmares 

Onde gorjeia o mar 

Os passarinhos daqui 

Não cantam como os de lá 
Minha terra tem mais rosas 

E quase tem mais amores 

Minha terra tem mais ouro 

Minha terra tem mais terra 

Ouro terra amor e rosas 

Eu quero tudo de lá 
Não permita 

Deus que eu morra 

Sem que volte para lá 

Não permita Deus que eu morra 

Sem que volte pra São Paulo 
Sem que eu veja a rua 15 

E o progresso de São Paulo. 
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ANDRADE, O. Cadernos de poesia do aluno 
Oswald. São Paulo. 

 

07) Os textos A e B, escritos em contextos 
históricos e culturais diversos, enfocam o 

mesmo motivo poético: a paisagem 

brasileira entrevista a distância. 

Analisando-os, conclui-se que: 

 
A) o ufanismo, atitude de quem se orgulha 

excessivamente do país em que nasceu, é o 

tom de que se revestem os dois textos. 

B) o texto B aborda o tema da nação, como o 

texto A, mas sem perder a visão crítica da 

realidade brasileira. 
C) a exaltação da natureza é a principal 

característica do texto B, que valoriza a 

paisagem tropical realçada no texto A. 

D) o texto B, em oposição ao texto A, revela 

distanciamento geográfico do poeta em relação 
à pátria. 

 

Texto I - para as questões de 08 a 10.  

 

Os filhos de Ana eram bons, uma coisa 

verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam 
banho, exigiam para si, malcriados, instantes 

cada vez mais completos. A cozinha era enfim 

espaçosa, o fogão enguiçado dava estouros. O 

calor era forte no apartamento que estavam 

aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas 
cortinas que ela mesma cortara lembrava-lhe 

que se quisesse podia parar e enxugar a testa, 

olhando o calmo horizonte. Como um 

lavrador. Ela plantara as sementes que tinha 

na mão, não outras, mas essas apenas. E 

cresciam árvores. Crescia sua rápida conversa 
com o cobrador de luz, crescia a água 

enchendo o tanque, cresciam seus filhos, 

crescia a mesa com comidas, o marido 

chegando com os jornais e sorrindo de fome, o 

canto importuno das empregadas do edifício. 
Ana dava a tudo, tranquilamente, sua mão 

pequena e forte, sua corrente de vida.  

 
(Lispector, Clarice. “Laços de Família”. Rio de 
Janeiro: Ed. Rocco, 1998. – Fragmento.) 

 
08)  A autora utiliza-se das transformações 

de sentido das palavras para a construção 

do texto I. O emprego deste recurso, a 

linguagem figurada, pode ser observado em:  

A) “Os filhos de Ana eram bons,…” 
B) “Cresciam, tomavam banho, exigiam para 

si,...” 

C) “O calor era forte no apartamento...” 

D) “Ela plantara as sementes que tinha na 

mão,...” 

 

09) Em “Mas o vento batendo nas cortinas 
que ela mesma cortara lembrava-lhe que se 

quisesse podia parar e enxugar a testa, 

olhando o calmo horizonte.”, o termo 

destacado estabelece coesão textual e 

desempenha a mesma função sintática que 
o destacado em: 

 

A) “... uma coisa verdadeira e sumarenta.” 

B) “... podia parar e enxugar a testa,...” 

C) “Ana dava a tudo, tranquilamente, sua mão 

pequena e forte,…” 
D) “Cresciam, tomavam banho,…” 

 

10)  De acordo com as características da 

construção textual apresentada, é correto 

afirmar que o texto I tem como foco 
principal: 

 

A) a investigação do mundo interior da 

personagem.  

B) a descrição de espaços externos.  

C) a descrição física da personagem.  
D) a sequência de ações da personagem.  

 

Texto II - para as questões de 11 a 15 

 

O “IMPEACHMENT” E A AUSÊNCIA DE 
RESPONSABILIDADE PRESIDENCIAL 

 

Tendo aludido ao lugar da obra de Rui 

Barbosa onde  se lê “mais vale, no governo, a 

instabilidade que a irresponsabilidade” – 

essa nota dominante do presidencialismo – 
um dos nossos bons  constitucionalistas 

retratou com suma clareza e singeleza a 

inoperância do  impeachment, instituto de 

origem anglo-saxônica, acolhido pelas 

Constituições presidencialistas, ao afirmar 
que “sendo um processo de „formas‟ criminais 

(ainda que não seja um procedimento penal 

„estrito‟), repressivo, a posteriori, seu manejo é 

difícil, lento, corruptor e condicionado à 

prática de atos previamente capitulados como 

crimes”. Sobre o impeachment, esse “canhão 
de cem toneladas” (LordBryce), que dorme “no 

museu das antiguidades constitucionais” 

(Boutmy) é ainda decisivo o juízo de Rui 

Barbosa, quando assevera que “a 
responsabilidade criada sob a forma do  

impeachment  se faz absolutamente fictícia, 
irrealizável, mentirosa”, resultando daí no 

presidencialismo um poder “irresponsável e, 

por consequência, ilimitado, imoral, absoluto”. 
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Essa afirmativa se completa noutra passagem 

em que Rui Barbosa, depois de lembrar o  

impeachment nas instituições americanas 

como “uma ameaça desprezada e 
praticamente inverificável”, escreve: “Na 

irresponsabilidade vai dar, naturalmente, o 

presidencialismo. O presidencialismo, se não 

em teoria, com certeza praticamente, vem a 

ser, de ordinário, um sistema de governo 
irresponsável”. Onde o presidencialismo se 

mostra, pois irremediavelmente vulnerável e 

comprometido é na parte relativa à 

responsabilidade presidencial. O 

presidencialismo conhece tão-somente a 

responsabilidade de ordem jurídica, que 
apenas permite a remoção do governante, 

incurso nos delitos previstos pela 

Constituição. Defronta-se o sistema, porém, 

com um processo lento e complicado (o  

impeachment,  conforme vimos), que fora da 
doutrina quase nenhuma aplicação teve. 

Muito distinto, aliás, da responsabilidade 

política a que é chamado o Executivo na forma 

parlamentar, responsabilidade mediante a 

qual se deita facilmente por terra todo o 

ministério decaído da confiança do 
Parlamento.  
 
(BONAVIDES, Paulo. Ciência política, p. 384) 

 

11) Dentre as mazelas do presidencialismo 
que integram a crítica de Rui Barbosa, a 

que o texto mais destaca é: 

 

A) a instabilidade. 

B) o absolutismo. 

C) a irresponsabilidade. 
D) a imoralidade 

 

12) Dentre as citações do texto, a que mais 

se distancia dos recentes acontecimentos 

políticos ocorridos no Brasil é: 
 

A) “(…) um dos nossos bons 

constitucionalistas retratou com suma clareza 

e singeleza a inoperância do impeachment.” 

B) “sobre o  impeachment,  esse “canhão de 

cem toneladas” (LordBryce), que dorme “no 
museu das antigüidades constitucionais” 

(Boutmy) é ainda decisivo o juízo de Rui 

Barbosa (…)” 

C) “defronta-se o sistema porém com um 

processo lento e complicado (…) que fora da 
doutrina quase nenhuma aplicação teve.” 

D) “(…) responsabilidade mediante a qual se 

deita facilmente por terra todo o ministério 

decaído da confiança do Parlamento. 

 

13) Das referências ao  impeachment  feitas 

abaixo, a única que não se encontra no 

texto é: 
 

A) pode ser incluído entre as falhas do sistema 

presidencialista. 

B) trata-se de um instituto criado por 

constitucionalistas brasileiros. 
C) carece, enquanto processo, de presteza e 

simplificação. 

D) constitui um instrumento constitucional 

ultrapassado. 

 

14) A referência explícita ao 
parlamentarismo, no texto, ocorre: 

 

A) somente no primeiro parágrafo. 

B) nos dois primeiros parágrafos. 

C) somente no último parágrafo. 
D) nos dois últimos parágrafos. 

 

15) O primeiro parágrafo do texto revela 

que a alusão à máxima “mais vale, no 

governo, a instabilidade que a 

irresponsabilidade” se deve a: 
 

A) uma crítica de Rui Barbosa. 

B) autores de origem anglo-saxônica. 

C) alguns críticos do presidencialismo. 

D) um estudioso das Constituições. 
 

16) Acerca do Código de Ética dos 

Jornalistas Brasileiros, não é correto: 

 

A) Não é recomendável a divulgação de 

informações de caráter mórbido e 
sensacionalista, principalmente em cobertura 

de crimes e acidentes. 

B) Rejeitar alterações nas imagens captadas 

que deturpem a realidade não é uma prática 

possível ao jornalista ético brasileiro.  
C) O jornalista não pode expor pessoas 

ameaçadas, exploradas ou sob risco de morte, 

sem preservar sua identidade. 

D) O profissional de jornalismo não pode 

permitir o exercício da profissão por pessoas 

não habilitadas. 
 

17) Os jornalistas são interlocutores de 

acontecimentos para a população. É um 

direito do repórter, enquanto estiver 

atuando nos veículos de comunicação, 
segundo o Código de Éticas dos Jornalistas 

brasileiros: 

 

A) Defender o livre exercício da profissão. 
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B) Resguardar o sigilo da fonte que não pode 

aparecer. 

C) Divulgar fatos e informações de interesse 

público. 
D) Lutar pela liberdade de pensamento e 

expressão. 

 

18) De acordo com o Código de Ética dos 

Jornalistas Brasileiros, é dever do 
jornalista: 

 

A) Aceitar ou oferecer trabalho remunerado 

em desacordo com o piso salarial, a carga 

horária legal ou tabela fixada por sua entidade 

de classe, nem contribuir ativa ou 
passivamente para a precarização das 

condições de trabalho. 

B) Combater e denunciar todas as formas de 

corrupção, em especial quando exercidas com 

o objetivo de controlar a informação. 
C) Impedir a manifestação de opiniões 

divergentes ou o livre debate de ideias. 

D) Usar o jornalismo para incitar a violência, a 

intolerância, o arbítrio e o crime. 

 

19) Compete à Comissão Nacional de Ética: 
 

A) Julgar, em segunda e última instância, os 

recursos contra decisões de competência das 

comissões de ética dos sindicatos. 

B) Não tomar iniciativa referente a questões de 
âmbito nacional que firam a ética jornalística. 

C) Impedir representação de competência da 

primeira instância quando ali houver 

incompatibilidade ou impedimento legal e em 

casos especiais definidos no Regimento 

Interno. 
D) Recomendar à diretoria da Fenaj o não 

encaminhamento ao Ministério Público dos 

casos em que a violação ao Código de ética 

também possa configurar crime. 

 
20) “Está no ar a TV do Brasil”, frase dita 

por: 

 

A) Hebe Camargo. 

B) Lima Duarte. 

C) Frei José Mojica. 
D) Sônia Maria Dorce. 

 

21) A Televisão no Brasil teve sua pré-

estreia no dia 3 de Abril de 1950 com a 

apresentação de: 
 

A) Frei José Mojica. 

B) Wilma Bentivegna. 

C) Aurélio Campos. 

D) Yara Lins. 

 

22) Em 10 de Setembro de 1950, realiza-se 

a transmissão pela TV Tupi (ainda em fase 
experimental) de um filme: 

 

A) Getúlio Vargas fala sobre seu retorno à vida 

política. 

B) O início da vida política do Presidente 
Eurico Gaspar Dutra.  

C) “Sua Vida me Pertence”, escrito por Walter 

Forster 

D) Alô Doçura. 

 

23) Marque a alternativa falsa: 
 

A) O pioneiro Francisco de Assis 

Chateaubriand Bandeira de Melo, nascido em 

Umbuazeiro, Paraiba, no dia 05 de outubro de 

1892, era dono dos Diários Associados e 
cadeia de jornais e emissoras de rádio. 

B) No dia 17 de junho de 1953, na TV Tupi, foi 

ao ar o “Repórter Esso”, programa jornalístico 

de extraordinário sucesso no rádio que repete 

a dose na televisão, permanecendo no ar 

durante 17 anos.  
C) O “Capitão 7”, na TV Record, foi o primeiro 

seriado de aventuras produzido no Brasil, 

estrelado por Ayres Campos e Idalina de 

Oliveira.  

D) Em 22 de fevereiro de 1956 foi realizada a 
primeira transmissão estadual, exibindo o 

jogo Itália x Estados Unidos no Estádio do 

Morumbi, em São Paulo.  

 

24) De acordo com o Art. 4º do Código de 

Organização Judiciária do Estado de 
Sergipe, a criação de novas Comarcas 

dependerá da ocorrência dos requisitos 

abaixo, exceto: 

 

A) Mínimo de quatorze mil eleitores. 
B) População mínima de cinquenta mil 

habitantes. 

C) Extensão territorial mínima de noventa 

quilômetros quadrados. 

D) Repasse da arrecadação estadual, 

proveniente de impostos, no exercício anterior, 
não inferior a quatro mil salários mínimos. 

 

25) São Órgãos do Tribunal de Justiça, 

exceto: 

 
A) Defensoria Pública do Estado e Ministério 

Público. 

B) O Tribunal do Pleno. 
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C) Comarcas Cíveis Isoladas, Câmara Criminal 

e Câmaras Cíveis Reunidas. 

D) O Conselho de Magistratura. 

 
26) São características do jornalismo 

online, exceto: 

 

A) Instantaneidade. 

B) Restrições de tempo e espaço. 
C) Interatividade. 

D) Perenidade. 

 

27) Blogues jornalísticos de profissionais 

consagrados no mercado podem ser 

considerados por alguns um retorno ao 
jornalismo de autor, porque permitem: 

 

A) Associar a notícia à interação com os 

leitores. 

B) Divulgar instantaneamente as notícias 
apuradas. 

C) Aliar a divulgação da notícia de uma 

análise opinativa. 

D) Expressar a opinião do autor na forma de 

editoriais.  

 
28) Não é correto afirmar: 

 

A) O "lead" de uma notícia não deve 

ultrapassar, em princípio, os 300 caracteres (= 

300 letras, contando nessas os sinais), 
comportando mais do que um período.  

B) Parágrafos ou períodos demasiado longos 

provocam dispersão e cansaço no leitor.  

C) Um "lead" deve ser sempre claro, preciso e 

apropriado: não comece com uma negativa 

nem de forma duvidosa, interrogativa ou 
condicional. Tampouco por um gerúndio, uma 

conjunção ou expressões gastas do tipo "como 

se sabe", "registre-se", "recorde-se", "de 

acordo",...  

D) O "lead" não determina a construção do 
texto e o título da obra. Por isso, a sua escolha 

é obra do acaso.  

 

 

No dia 01 de julho de 2011, a Assessoria de 

Imprensa da Infraero emitiu o seguinte 
texto:  

 

A Infraero lamenta os transtornos ocorridos 

nesta sexta-feira (01/07/11) nos aeroportos 

que sofreram impactos por conta de problema 
no sistema de check-in da companhia aérea 

TAM, principalmente nos terminais de 

Guarulhos. A Infraero − no intuito de cumprir 

com sua obrigação de esclarecimentos aos 

passageiros e usuários da infraestrutura 

portuária − esclarece que todos os 

procedimentos de auxílio operacional foram 

colocados à disposição da TAM, bem como foi 
feito o monitoramento da situação de forma 

ininterrupta e em conjunto com a Anac, a fim 

de contribuir para amenizar o desconforto 

causado e acompanhar a assistência devida 

aos passageiros.  
 

29) Pelo conteúdo e características de 

redação jornalística, este texto é: 

 

A) Uma nota à imprensa. 

B) Uma crítica. 
C) Um teaser. 

D) Um comentário. 

 

30) A respeito de redação em jornalismo 

impresso, assinale a alternativa correta. 
 

A) Enquanto a notícia tem a objetividade como 

uma de suas características, a reportagem faz 

investigações, tece comentários, argumenta. 

B) O nariz de cera tem uma função importante 

na estruturação de um texto jornalístico. 
C) De acordo com o estilo do redator, a 

conclusão em uma notícia pode ter sua 

posição flexível. 

D) Nem sempre o lide traz as informações 

principais de uma notícia, como no caso do 
uso do recurso do chamado nariz de cera, por 

exemplo. 

 


