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Caderno
de Prova

março

18

18 de março
das 14:10 às 18:10 h
4 h de duração*
40 questões

S16 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

4 questões

Texto
No dia dos seus 102 anos, uma adorável matriarca
está sentada junto à mesa de sua cozinha, rodeada
de filhas e amigas. Ela corta os quiabos que serão
preparados e servidos mais tarde aos visitantes, como
de costume. Entrevistada, diz ao jornalista: “A vida, a
gente é que decide. Eu escolhi a felicidade”.
A aniversariante, dona Canô, mãe de Bethânia, minha
irmã querida, naturalmente não quis dizer que “escolher a felicidade” é viver sem problemas, sem dramas
pessoais ou as dores do mundo. Nem quer dizer ser
irresponsável, eternamente infantil. Ao contrário, a
entrevistada falou em “decidir” e “escolher”.
Lya Luft: A gente decide. In Veja, 21 out. 2009

(15 questões)
2. Assinale a alternativa gramaticalmente correta.
a. ( ) Aspiro uma vida feliz como a da matriarca.
b. ( X ) A anciã, com cuja visão de vida concordo, é
mãe de Caetano e Bethânia.
c. ( ) Filhas e amigas de dona Canô assistem-lhe
cortar quiabos.
d. ( ) A vírgula depois da expressão “No dia dos
seus 102 anos” isola uma frase explicativa.
e. ( ) As vírgulas que isolam as expressões “dona
Canô/ mãe de Bethânia/ minha irmã querida”
marcam vocativos.

3. Conforme o Acordo Ortográﬁco da Língua
Portuguesa, assinado em Lisboa, em 16 de dezembro
de 1990, continuam acentuadas graficamente:
1. as palavras baú, conteúdo, distribuído, juízes,
distribuído, prejuízo, saída, saúde, [eu] proíbo
reúno / saúdo.
2. as palavras cinqüenta, conseqüente, freqüente, seqüência.
3. as formas verbais pôr e pôde, como em
Queremos pôr ordem na casa e Você não pôde
nos visitar ontem?
4. as formas verbais sublinhadas em Eles vêm de
Braço do Norte porque mantêm a palavra; isso
lhes convêm.

1. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) A expressão “sentada à mesa” equivale a sentada na mesa.
b. ( ) A palavra “matriarca” indica o chefe de uma
família – homem ou mulher.
c. ( ) Em “sentada à mesa”, passando “mesa” para o
plural, o “à” permanece com o acento de crase.
d. ( ) Substituindo-se a expressão sublinhada, em
“mais tarde aos visitantes”, por a visitas o a
receberá acento de crase.
e. ( X ) Segundo Lya Luft, dona Canô optou por ser
feliz na vida, apesar dos problemas que possa
ter enfrentado.

5. as palavras lençóis, constrói e troféus.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
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4. Assinale a alternativa correta.
a. ( X ) Teu descuido ficará entre mim e ti.
b. ( ) Espero que você seje como dona Canô e
esteje sempre feliz.
c. ( ) Meu colega não reaveu os documentos
perdidos.
d. ( ) Será ótimo se ele repor o material do escritório que gastou à toa.
e. ( ) Já vão fazer vinte anos que cheguei a esta
cidade.

Atualidades

4 questões

5. A Associação Brasileira de Supermercados e o
Governo do Estado de São Paulo assinaram um acordo
que deve banir a sacola plástica em muitas redes varejistas daquele Estado.
Assinale a alternativa que indica uma das restrições
dos ambientalistas ao uso das sacolas desse material.
a. ( ) O curto ciclo de vida do plástico nela empregado, causando enormes prejuízos às populações ribeirinhas e litorâneas.
b. ( ) Apesar de serem degradáveis e causarem
pouquíssimos prejuízos ao meio ambiente
terrestre, quando carregadas para os rios e
mares matam por asfixia animais marinhos,
peixes e moluscos.
c. ( X ) O longo ciclo de vida do plástico nelas empregado, causando sérios danos ao ecossistema.
d. ( ) O seu alto custo e o emprego de materiais
importados causam o aumento das importações e sérios prejuízos econômicos.
e. ( ) O seu emprego para embalagem de lixo
doméstico é altamente prejudicial à saúde,
uma vez que em contato com matérias orgânicas o plástico libera substâncias e gases altamente tóxicos que tornam o lixo irreciclável.

6. Recentemente o Supremo Tribunal Federal (STF)
analisou e decidiu sobre a constitucionalidade de uma
importante lei, capaz de influenciar o processo eleitoral.
Assinale a alternativa que indica a lei e a decisão em
questão.
a. ( X ) A “Lei da Ficha Limpa”, julgada constitucional
e válida para as eleições de 2012.
b. ( ) A “Lei da Ficha Limpa”, julgada inconstitucional, mas válida provisoriamente para as eleições de 2012.
c. ( ) A “Lei da Ficha Limpa” , julgada constitucional,
mas não considerada válida para as eleições
de 2012.
d. ( ) A “Lei da Ficha Limpa”, julgada constitucional
com a ressalva de permitir a reeleição, em
2012, dos atuais prefeitos, vereadores, deputados e senadores, sem qualquer das restrições
impostas pela referida lei.
e. ( ) A “Lei da Ficha Limpa”, promovendo uma
reforma eleitoral que altera as normas, os prazos, os fatores de inelegibilidade e as regras
de formação de novos partidos políticos.

7. O Oriente Médio tem sido foco de inúmeros conflitos nas últimas décadas. Assinale a alternativa que
indica um dos motivos do recente acirramento das
tensões entre o governo de Israel e do Irã.
a. (

b.

c.

d.

e.
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) O Irã acusa o governo israelense de ter se
apossado dos planos de construção da
primeira usina nuclear iraniana.
( ) As autoridades de Teerã acusam o governo
israelense de assassinar os principais cientistas envolvidos no projeto nuclear iraniano, bem como de planejar a morte do Xá
Mohammad Rheza Pahlevi.
( ) Os Estados Unidos ameaçaram atacar Israel
caso o governo daquele país concretize suas
ameaças de destruir as instalações nucleares
iranianas.
( X ) Israel ameaça desencadear um ataque ao
Irã a quem acusa de querer se dotar de uma
bomba atômica.
( ) A Guarda Revolucionária, braço armado do
governo iraniano, comandou um ataque a
diversos lugares santos judaicos, entre os
quais, o Kotel em Jerusalém Oriental.
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8. Analise as afirmativas abaixo com base nas informações dos Indicadores Sociais Municipais do Censo
Demográfico 2010.
1. Em dez anos, o analfabetismo no Brasil caiu
muito pouco, cerca de 4 pontos percentuais.
2. As taxas de analfabetismo cresceram em cerca
de 20 por cento na última década.
3. Segundo o IBGE, a menor taxa de analfabetismo no Brasil foi registrada no Distrito
Federal.
4. Apesar de ostentar uma alta taxa de crescimento econômico e aumento do mercado
consumidor, o nordeste era, segundo aquele
censo, a região do país com o maior número
de analfabetos.
5. Na região sul registra-se o maior índice de
analfabetos com mais de 60 anos. Uma de
cada duas pessoas que ali vivem, com mais de
60 anos, não foi alfabetizada.

10. O emprego da criptografia nos meios digitais tem
como principal objetivo:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

Noções de Informática

a. (

b.

c.

d.

3 questões

e.
9. A extensão padrão (default) dos arquivos produzidos utilizando a suite de aplicações de escritório
LibreOffice, para a produção de apresentações, documentos de texto e planilhas, respectivamente, é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Redução dos erros.
Redução dos custos.
Aumento do desempenho.
Aumento da velocidade.
Aumento da segurança.

11. No que diz respeito a procedimentos de backup,
para um mesmo conjunto de dados que devem ser
salvaguardados diariamente, assinale a alternativa
correta.

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

( )
( )
( )
( )
(X)

) Utilizar somente backups incrementais ou
diferenciais é mais eficiente que combiná-los
com backups normais.
( ) Uma política de backup que combine backup
normal e diferencial tende a consumir menos
espaço de armazenamento de dados que uma
política de backup normal e incremental ao
longo do tempo.
( X ) Uma política de backup que combine backup
normal e incremental tende a consumir
menos espaço de armazenamento de dados
que uma política de backup normal e diferencial ao longo do tempo.
( ) Uma política de backup somente com
backups normais tende a consumir menos
espaço de armazenamento de dados que uma
política que combine backups diferenciais.
( ) Uma política de backup somente com
backups normais tende a consumir menos
espaço de armazenamento de dados que uma
política que combine backups incrementais.

pptx; docx; xlsx
ppt; doc; xls
odp; odt; ods
odt; ods; odp
odpx; odtx; odsx
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Noções de
Direito Administrativo/
Administração Pública

14. Um ato administrativo praticado por agente
incompetente deve ser:
4 questões

12. De acordo com a Lei Federal no 8.429/92, em sua
redação atual, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário:
a. ( ) Frustrar a licitude de concurso público.
b. ( X ) Permitir ou facilitar a permuta de bem por
preço superior ao de mercado.
c. ( ) Revelar, antes da respectiva divulgação oficial,
teor de política econômica capaz de afetar o
preço de mercadoria, bem ou serviço.
d. ( ) Perceber vantagem econômica para intermediar a aplicação de verba pública de qualquer
natureza.
e. ( ) Adquirir, para si ou para outrem, no exercício
de cargo público, bens de qualquer natureza
cujo valor seja desproporcional à evolução do
patrimônio ou à renda do agente público.

13. De acordo com a Lei Federal no 8.666/93, em sua
redação atual, é dispensável a licitação para:
a. ( ) Contratos de permissão de serviços públicos.
b. ( ) Contratos de concessão de serviços públicos.
c. ( ) Aquisição de materiais que só possam ser
fornecidos por produtor exclusivo.
d. ( ) Contratação de serviços técnicos especializados de natureza singular com profissionais de
notória especialização.
e. ( X ) Contratação realizada por agência de fomento
para a transferência de tecnologia e para o
licenciamento de direito de uso ou exploração
de criação protegida.
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a. ( ) Revogado apenas por ato do Poder Judiciário.
b. ( ) Convalidado por ato da própria Administração.
c. ( X ) Anulado pelo Poder Judiciário ou pela própria
Administração.
d. ( ) Revogado pelo Poder Judiciário ou pela própria Administração.
e. ( ) Revogado apenas por ato da própria
Administração.

15. Nos termos da Lei Federal no 8.666/93, em sua
redação atual, a duração dos contratos administrativos
ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:
a. (
b. (
c. (

) Aos contratos de publicidade.
) Aos contratos de obras públicas.
) Aos contratos de fornecimento de energia
elétrica e gás natural.
d. ( X ) Aos contratos de aluguel de equipamentos e
de utilização de programas de informática.
e. ( ) Aos contratos realizados por Instituição
Científica e Tecnológica (ICT).
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Conhecimentos Específicos

(25 questões)

16. Sobre o emprego de intertítulos em textos jornalísticos que serão veiculados em um site de fluxo contínuo, é correto afirmar:

19. Integra a “nota coberta” veiculada durante um
telejornal apresentado por dois jornalistas que se
posicionam em pé e em plano americano.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Não é obrigatório.
São sinônimo de manchetes.
É obrigatório entre o lead e sublead.
Não devem estar presentes, obrigatoriamente.
Devem ser usados em notícias da editoria de
saúde, exclusivamente.

17. Na abertura de um telejornal, as manchetes estarão contidas na(o):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

display.
nota pé.
escalada.
business.
color bars.

18. Sobre o fluxo contínuo de notícias na internet, é
correto afirmar:
a. ( ) Deve conter notícias factuais, exclusivamente.
b. ( X ) Pode conter várias suítes de um mesmo
assunto.
c. ( ) Não existe em sites jornalísticos do Brasil.
d. ( ) Não contém notícias factuais, obrigatoriamente.
e. ( ) Não pode conter várias suítes de um mesmo
assunto.

(X)
( )
( )
( )
( )

Off
Sonora
Enquete
Boletim de passagem
Boletim de abertura

20. Assinale a alternativa que pode ser relacionada ao
termo fanzine.
a. (
b. (

) Notícia que perdeu a validade.
) Notícia que só pode ser veiculada após outra
pré-determinada.
c. ( ) Sinônimo de notícia cujo conteúdo é considerado imoral pela sociedade.
d. ( ) Sinônimo de decupagem em TV e rádio.
e. ( X ) Publicação cuja linha editorial é voltada a
assuntos da área musical ou cultural.

21. Sobre o termo stretch text, na área do jornalismo,
é correto afirmar:
a. ( X ) Está relacionado ao jornalismo on line.
b. ( ) Nunca será relacionado ao jornalismo
impresso, obrigatoriamente.
c. ( ) Está relacionado à linguagem usada nos editorias de jornais impressos.
d. ( ) Ainda���������������������������������������
não há
����������������������������������
exemplos práticos dele, aplicados em veículos de comunicação brasileiros.
e. ( ) É sinônimo de grande reportagem impressa,
exclusivamente.
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22. No jornalismo, pode ser definido(a) como
“ping-pong”:
a. ( ) um jornal tabloide de pequena circulação.
b. ( ) uma entrevista com duas fontes,
exclusivamente.
c. ( ) uma manchete publicada sem o número suficiente de caracteres.
d. ( X ) uma entrevista editada em forma de diálogo e
veiculada com perguntas e respostas.
e. ( ) pauta sem informações suficientes para o
repórter.

25. Assinale a alternativa que pode ser relacionada
à presença da “nota pé” durante a veiculação de uma
reportagem.
a. (
b.
c.
d.

e.
23. Ao redigir uma notícia, o repórter aproveitará
em citação direta uma das declarações da fonte que,
durante a entrevista, cometeu erros graves de concordância verbal. Ao final da declaração, que contém um
desses erros, o repórter escreverá entre parênteses “sic”.
Sobre o uso desse recurso, é correto afirmar:
a. ( ) Indica a presença de um link de áudio,
obrigatoriamente.
b. ( ) Indica a presença de um link de texto,
obrigatoriamente.
c. ( ) É uma palavra latina que corresponde a “significado” e indica que a declaração é a mais
importante do texto.
d. ( ) É uma indicação para que o editor faça a correção gramatical necessária, antes da veiculação da notícia.
e. ( X ) É uma palavra latina que significa “assim” e
indica que a declaração original contém o erro
que foi apresentado na citação direta.

24. Sobre os links que podem acompanhar a publicação de uma notícia na internet, é correto afirmar:
a. ( ) São usados em suítes, exclusivamente.
b. ( ) Devem ser colocados no lead, obrigatoriamente.
c. ( X ) Podem ser inseridos em qualquer parte do
texto.
d. ( ) Não devem ultrapassar a dois links de texto,
obrigatoriamente.
e. ( ) Não devem conter infográficos,
obrigatoriamente.
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) A nota pé é parte integrante da “cabeça” nas
reportagens para TV e rádio.
( X ) A nota pé pode estar presente em reportagens veiculadas no rádio e na TV.
( ) A nota pé é obrigatória em todas as reportagens produzidas para rádio e TV.
( ) A nota pé não pode ser inserida em reportagens veiculadas no rádio devido às características do texto produzido para esse veículo.
( ) A nota pé só deve ser veiculada no encerramento dos programas jornalísticos de rádio e
TV.

26. O editor de um jornal impresso pede que o repórter “enxugue” o texto de uma reportagem.
Assinale a alternativa que pode ser relacionada à
expressão “enxugar um texto”.
a. ( X ) Diminuir o tamanho do texto.
b. ( ) Colocar mais de uma fotografia na página,
obrigatoriamente.
c. ( ) Retirar todos os verbos que estiverem na voz
ativa, obrigatoriamente.
d. ( ) Retirar todos os verbos que estiverem na voz
passiva, obrigatoriamente.
e. ( ) Incluir referências aos colegas de redação que
ajudaram na pesquisa de dados para produção da reportagem.

27. Assinale a alternativa que pode ser relacionada ao
tópico frasal do parágrafo de uma notícia.
a. (
b.
c.
d.

e.

) Parágrafo copiado de outro, publicado
anteriormente.
( ) Pontuação desnecessária em uma oração ou
frase do parágrafo.
( X ) Idéia central do parágrafo.
( ) Orações que podem ser retiradas no parágrafo e usadas como legendas, nas fotos que
acompanham a notícia.
( ) Trecho do parágrafo que precisa ser reescrito,
obrigatoriamente.
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28. O apresentador do programa de maior audiência
de uma emissora de rádio informa que houve um
grande acidente em uma rodovia estadual, entre dois
ônibus, e chama ao vivo e repórter que está no local,
para dar outras informações.
Assinale a alternativa que apresenta a denominação
técnica que é dada ao trecho falado pelo apresentador,
que antecedeu a entrada do repórter.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Break
Lapada
Broadcast
Boletim ao vivo
Cabeça

29. O editor-chefe de um telejornal prepara o espelho
da edição que será exibida a partir das 19h30 de hoje.
Sobre espelho de telejornal, é correto afirmar:
a. ( ) Deve ser feito pelo repórter, obrigatoriamente.
b. ( ) Deve ser feito pelo(a) pauteiro(a),
obrigatoriamente.
c. ( ) Deverá ser exibido ao final do telejornal,
obrigatoriamente.
d. ( X ) Deverá conter o tempo total das notícias que
forem veiculadas,obrigatoriamente.
e. ( ) Deve conter os boletins ao vivo e gravados
que serão exibidos durante o telejornal,
exclusivamente.

30. Um assessor de imprensa prepara uma sugestão de
pauta que será enviada ao editor responsável por uma
editoria de um jornal impresso de grande circulação.

31. Sobre a veiculação de notícias em tempo real, é
correto afirmar:
a. ( ) Existe nos jornais impressos, exclusivamente.
b. ( ) Existe no jornalismo on line, exclusivamente.
c. ( X ) É um dos diferenciais do rádio, em relação ao
jornal impresso.
d. ( ) Não está presente no telejornalismo, em
nenhuma situação.
e. ( ) Não está presente no radiojornalismo, em
nenhuma situação.

32. Sobre a presença dos verbos dicendi em uma
notícia, é correto afirmar:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
( )
(X)

e. (

Não devem ser usados, obrigatoriamente.
Devem ser usados no lead, exclusivamente.
Devem ser usados nos títulos, exclusivamente.
Poderão aparecer conjugados na terceiras
pessoas do singular ou plural.
) Nunca deverão aparecer conjugados na terceira pessoal do singular, obrigatoriamente.

33. Um assessor de imprensa planeja avisar aos veículos de comunicação a realização de uma coletiva de
imprensa.
Para executar essa tarefa ele:
a. (
b.
c.

Sobre essa sugestão de pauta, é correto afirmar:

d.

a. ( X ) Poderá ser factual ou não.
b. ( ) Não deve ser factual, obrigatoriamente.
c. ( ) Não deve levar em consideração a linha editorial do da editoria, obrigatoriamente.
d. ( ) Deverá ser acompanhada de um press kit,
obrigatoriamente.
e. ( ) Deverá incluir uma coletiva de imprensa,
obrigatoriamente.

e.

) não deverá usar as redes sociais, em nenhuma
hipótese.
( X ) poderá utilizar várias alternativas de divulgação; entre elas, as redes sociais.
( ) deverá planejar a entrega de um storyboard,
obrigatoriamente.
( ) deverá providenciar um contra-plano para os
repórteres de rádio, obrigatoriamente.
( ) deverá planejar a entrega de um advergame,
obrigatoriamente.

Página 9

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS)

34. Sobre o uso de verbos na produção de manchetes
veiculadas em jornais impressos, de circulação diária,
deve-se:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

evitar o uso de voz ativa, obrigatoriamente.
usar metonímia, obrigatoriamente.
usar mesóclise, obrigatoriamente.
usar gerúndio, exclusivamente.
dar preferência ao uso de voz ativa.

37. Um empresário foi convidado por uma emissora
de TV para participar de um programa de entrevistas.
Sobre o papel do assessor de imprensa, dentro deste
contexto, é correto afirmar:
a. (
b.
c.

35. Um assessor de imprensa assessora uma entidade
pública e precisou redigir uma nota sobre o afastamento de um dos diretores da empresa, devido a um
problema de saúde.
Sobre a elaboração dessa nota, é correto afirmar:
a. ( ) É sinônimo de newsgame.
b. ( ) Deve apresentar uma citação direta do diretor
afastado, obrigatoriamente.
c. ( ) Não deverá conter verbo de ligação no título,
obrigatoriamente.
d. ( X ) Não há necessidade de incluir uma citação
direta do diretor afastado.
e. ( ) Deverá ser enviada aos veículos de comunicação acompanha de um gimmich ,
obrigatoriamente.

36. Sobre o jornal-mural de uma empresa privada ou
pública, é correto afirmar:
a. ( ) Existe na versão on line, exclusivamente.
b. ( ) Deve ser vinculado a uma versão em áudio,
obrigatoriamente.
c. ( ) Deve ter, no mínimo quatro páginas,
obrigatoriamente.
d. ( ) É a única estratégia que a assessoria de
imprensa pode desenvolver para comunicação interna.
e. ( X ) É uma das estratégias que a assessoria de
imprensa pode desenvolver para comunicação interna.
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d.

e.

) Nunca deverá acompanhá-lo,
obrigatoriamente.
( ) Deverá acompanhá-lo em entrevistas ao vivo,
exclusivamente.
( X ) Pode acompanhá-lo e ligar antes para o produtor do programa e perguntar questões
como foco da entrevista, se será ao vivo e o
tempo de duração.
( ) Deverá exigir que a emissora envie, com antecedência, as perguntas que serão feitas ao
assessorado, obrigatoriamente.
( ) Deverá acompanhá-lo em entrevistas gravadas, exclusivamente.

38. Um assessor de imprensa organiza um mailling list
e pretende incluir informações sobre colunistas.
Sobre essa decisão, é correto afirmar:
a. ( ) É desnecessária em qualquer situação.
b. ( X ) É importante, porque os colunistas também
são relevantes canais de divulgação.
c. ( ) É errada, porque informações sobre colunistas, como telefone de contato e email,
não devem fazer parte de um mailling list,
obrigatoriamente.
d. ( ) É necessária apenas para assessorados que
tenham vínculo com a área cultural.
e. ( ) Deverão ser excluídos os colunistas que possuem blogs, obrigatoriamente.

39. Assinale a alternativa que apresenta o sinônimo
do termo “perna”, utilizado no jornalismo impresso.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Coluna
Erro ortográfico
Erro de concordância verbal
Título sem verbo de ligação
Única fotografia de uma página

Ministério da Educação

40. O repórter de uma emissora de rádio prepara
uma participação ao vivo, durante um programa de
esportes. A idéia é divulgar, em cerca de um minuto e
meio, informações sobre a escalação de um time para
uma partida que será realizada hoje à noite.
Assinale a alternativa que apresenta a denominação
dada, em radiojornalismo, a essa entrada ao vivo do
repórter.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Sonora
Boletim
Blindest
Time Sheet
Áudio a BG
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