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Para responder às questões de números 01 e 02, leia atentamente o texto a seguir. 

PENSAR SOBRE PENSAR 

O cérebro humano é uma coisa tão complexa que nem o cérebro humano é complexo o bastante 	1 
para entendê-lo. Era só o que eu queria contribuir para o desânimo geral destes dias, obrigado. Não, o 

certo é que nunca entenderemos o nosso cérebro como nunca entenderemos as últimas razões do 

Universo - ou, pensando bem, as primeiras. Os limites da especulação sobre o fim e a origem da matéria 

e os limites do pensamento sobre o pensamento são os limites do conhecimento humano, O que não 	5 
impede alguns malucos de continuarem a tentar expandi-los. 

No campo do conhecimento do cérebro, ou do pensamento sobre o pensamento, está havendo 

uma guerra de teorias parecida com uma questão religiosa de alguns séculos atrás. Que, pelo menos 

para os religiosos, continua. Discutia-se então a divisão entre corpo e mente. Ou alma, ou que outro 

nome tivesse uma essência humana separada da biológica. Na neurociência, chegou-se, não faz muito, 	10 
a um consenso mecanicista do cérebro como uma planta eletroquimica e do seu funcionamento como os 

processos desta incrível usina, complicada além da imaginação, mas não além da biologia. O que desgostou 

os psicólogos mas parecia incontestável. Agora tem gente dizendo que mente e cérebro são duas coisas 

completamente diferentes. Usando uma analogia com que Santo Agostinho não contava, no seu tempo, 
dizem que o cérebro é um computador e a mente é um programa. Hardware e software, em português 	15 
claro. Ou seja, dois cérebros exatamente iguais podem ter mentes diferentes. Há fantasmas, afinal, 

dentro da usina. A natureza dessa alma reabilitada, claro, continua um mistério. Os limites do nosso 
autoconhecimento só chegaram um pouco mais para lá. 

Sempre me pareceu enlouquecedor que os sonhos, justamente a oportunidade que nosso cérebro 

tem de falar conosco a sós, sejam em código, em linguagem simbólica, geralmente ininteligível. Não 	20 
estamos nem acordados para poder dizer "fala sério!". A explicação seria que sonhos são o cérebro 
brincando de mente, o hardware sem um software para lhe dar coerência e objetivo exercitando seus 
circuitos, apenas mantendo-se aceso. De vez em quando surge um enredo, uma seqüência, uma sugestão 

de sentido ou mensagem, e são destes sonhos que a gente se lembra. Mas não querem dizer nada. São 

como os rabiscos de um macaco, que de repente desenha uma cara. Se alguém um dia nos explicar o 	25 
cérebro, não será o nosso cérebro. 

VERISSIMO, L. F. Banquete com os deuses Rio de Janeiro: Objetiva, 2003. 
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Observe as afirmações sobre o texto. 

A atual guerra de teorias sobre o conhecimento do cérebro é similar à discussão religiosa de alguns séculos 
atrás sobre a divisão de corpo e mente. 
A palavra "fantasma" está para mente, assim como "usina" está para cérebro. 
É enlouquecedor que os sonhos sejam a única oportunidade que o cérebro tem de falar conosco. 
Tomando-se o cérebro como um computador, os sonhos não passam de um hardware sem um software, 
exercitando seus circuitos. 

Está(ão) correta(s) 

apenas I e II. 
apenas I, II e III. 
apenas I, II e IV. 
apenas III e IV. 
apenas IV. 

Zunam' 02 

Na linha 6, no trecho: "continuarem a tentar expandi-/os", a que se refere o pronome em destaque? 

Pensamentos. 
Conhecimentos humanos. 
Seres humanos. 
Limites do conhecimento. 
Limites do universo. 

2.aed‘i4 03 

Observe as frases a seguir e assinale aquela que apresenta uma palavra cuja grafia NÃO está correta. 

A enfermeira foi procurar a mãe daquele garoto irrequieto. 
O atendente pediu ao comprador que se retirasse, tachando-o de ignorante. 
Todos se admiraram de sua palidez. 
Panfletos anunciavam a paralização nas atividades portuárias. 
Considerei prazeroso o trabalho de selecionar as fotografias. 

2ermao 04 	  

Assinale a alternativa em que o significado do elemento estrutural em destaque NÃO está corretamente identificado. 

desânimo (des-) = negação 
pensamento (-mento) = instrumento, objeto 
religiosa (-asa) = abundância, plenitude 
neurociência (neuro-) = nervo 
mecanicista (-ista) = partidário, seguidor 

2~4t,74 05 

Relacione as colunas, identificando os elementos sublinhados nas palavras. 

 circuitos ( ) hiato 
 eletroailimica ( ) ditongo crescente 
 biologia ( ) tritongo 
 língua ( ) encontro consonantal 

S. proglarna ( ) ditongo decrescente 
6. iguais ( ) dígrafo 

Assinale a alternativa que contém a seqüência correta. 
e• a) 3 - 4 - 2 - 5 - 6 - 1 chamada: FOLHETO COLETANEA 07 

cod barras: b) 4 - 2 - 3 - 1 - 5 - 6 E08816 
c) 6 - 1 - 5 - 2 - 3 - 4 local-  Be 
d) 1 - 6 - 4 - 3 - 2 - 5 inclusão: 15/9(2008 
e) 3 - 4 - 6 - 5 - 1 - 2 n controle:  00038289 

8 
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Para resolver as questões 06 e 07, observe o trecho a seguir. 

"Usando uma analogia com que Santo Agostinho não 

contava, no seu tempo, dizem que o cérebro é um computador 
e a mente é um programa." 

avirciet 06 

Os termos sublinhados são, respectivamente, 

verbo - substantivo - advérbio - conjunção. 
advérbio - adjetivo - verbo - preposição. 
conjunção - verbo - pronome - artigo. 
advérbio - substantivo - preposição - pronome. 
verbo - advérbio - conjunção - artigo. 

Satã° 07 

A primeira e a segunda palavra "que" correspondem, respectivamente, a 

pronome relativo - preposição. 
conjunção integrante - pronome relativo. 
pronome relativo - conjunção integrante. 
pronome adjetivo - pronome substantivo. 
conjunção aditiva - locução conjuntiva. 

Seda,. 08 

Identifique com (C) as frases que apresentam erro de concordância e com (R) as que contêm erro de regência. 

Não consegui entender as propostas as quais o chefe se referia. 
Haviam motivos de sobra para tomar essa atitude. 
Deve existir equipamentos melhores para esta máquina. 
O Diretor chamou ao seu gabinete a secretária cujas atitudes ele não concordava. 
Vão fazer cinco anos que não a vemos. 

Se demorarmos mais um pouco, não conseguiremos obedecer o horário estabelecido. 

Assinale a alternativa com a seqüência correta. 

R-C-C-R-C-R 
R - C-R-R-C-R 
C-R-C-C-R-C 
C-C-R-R-R-C 
R-R-C-C-C-R 

2,40.4tiid 09 

Reunindo em um só período o fragmento "são destes sonhos que a gente se lembra. Mas não querem dizer nada" 
(I. 24), qual das formas modificadas mantém o mesmo sentido do trecho? 

São destes sonhos que a gente se lembra, uma vez que não querem dizer nada. 
Apesar de dizerem nada, são destes sonhos que a gente não se lembra. 
Estes sonhos a gente não esquece, pois não querem dizer nada. 
Embora não queiram dizer nada, são destes sonhos que a gente se lembra. 
São destes sonhos que a gente se lembra, porquanto não querem dizer nada. 

NCURSO PúBLICO UFSM 
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Identifique os problemas encontrados nas frases propostas, usando o código: 

C - erro de comparação 
P - falta de paralelismo 
A - ambigüidade 

A tampa da minha caneta que estava em cima da mesa sumiu. 
Descendo a Rua da Ladeira, foram vistos vários carnavalescos. 
O rendimento deste motor é igual às marcas disponíveis no mercado. 

Ora dedica-se à pintura ora ao violão. 
Sua afirmação não só é grosseira, mas preconceituosa. 
As colheitadeiras XLY são muito mais eficientes. 

Assinale a alternativa com a seqüência correta. 

a) 	P-A-C-A-P-C 
h) A-A-C-P-P - C 

P-C-A-P-C - A 
A-P-C-C-A - P 
P-A-P-C-A-C 

2adeCut 11 

Analise as seguintes afirmações a respeito da história da imprensa brasileira. 

Os jornais precursores da modernização da imprensa, nos anos 1950 e 1960, foram o Estado de São Paulo 

e a Gazeta do Rio de Janeiro. 
As reformas gráficas e editoriais da imprensa brasileira aumentaram a partir de 1964, quando a repressão 
do conteúdo estimulou a busca de apresentação das notícias de forma atraente e moderna. 
As reformas gráficas no Jornal do Brasil, na década de 1950, são as precursoras de um estilo mais discreto 
e organizado na concepção visual dos matutinos brasileiros, na linha dos jornais americanos (padronização 

e hierarquização de manchetes e títulos). 
O jornal carioca Notícias Populares, criado em 1980, foi o marco da imprensa sensacionalista no Brasil. 

O jornal americano USA Today, criado em 1982, influenciou vários jornais brasileiros na destinação de 

maior espaço a gráficos, mapas, tabelas e cores. 

Estão corretas 

apenas I e II. 
apenas II e IV. 
apenas III e IV. 
apenas II, III e V. 
apenas I, III, IV e V. 

CONCURSO PÚBLICO 200B 
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Considere as seguintes afirmativas sobre a história da imprensa no Rio Grande do Sul. 

O jornal Zero Hora surgiu em 1954, ocupando o espaço da Folha da Manhã, e suas primeiras edições se 
dedicaram à ampla cobertura do governo Vargas. 

Em 1941, Assis Chateaubriand investiu no mercado interiorano, comprando o jornal A Razão, de Santa 
Maria/RS. 

Os Diários Associados foram os pioneiros no desenvolvimento do telejornalismo no RS, tendo fundado a 
TV PIratini em 1959. 

Na década de 1950, o jornalismo radiofônico no RS era comandado pela Rádio Farroupilha, e uma das 
suas maiores atrações era a versão local do programa Repórter Esso. 

Enquanto acontecia a ascensão de Zero Hora, a Caldas Júnior caminhava para seu fim. Em 1984, os 
gaúchos assistem ao fechamento do jornal Correio do Povo. 

Estão corretas 

apenas I e II. 
apenas I, III e V. 
apenas II e IV. 
apenas II, III, IV e V. 
apenas I, III, IV e V. 

2,4,44. 13 	  

A Federação Nacional dos Jornalistas, através de seu Código de Ética , pontua algumas normas importantes 
para a elaboração do trabalho jornalístico. Leia as afirmações a seguir. 

O jornalista é responsável por toda a informação que divulga, mesmo que sua matéria tenha sido alterada 
por terceiros. 

Cabe ao jornalista divulgar informações obtidas com ouso de câmeras escondidas ou microfones ocultos, 
desde que a prática se justifique para uma apuração adequada dos fatos do cotidiano. 
A presunção de inocência de todo o cidadão é um dos fundamentos da atividade jornalística. 
O jornalista deve rejeitar alterações 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. 

O jornalista que trabalha concomitantemente numa assessoria e numa redação não pode realizar cobertura 
jornalística para o meio de comunicação em que trabalha sobre a organização que assessora. 

Assinale as afirmações que estão de acordo com o Código de Ética do Jornalista (FENAJ, 2007): 

apenas I e II. 
apenas I, III e V. 
apenas II e IV. 
apenas III, IV e V. 
apenas IV e V. 

NICUILSO PÚBLICO 2008 U F S IV! 
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A liberdade e a responsabilidade social são conceitos importantes na história do jornalismo. Observe as afirmações 

a seguir sobre esses temas. 
O primeiro documento explícito em favor da liberdade de expressão na história da cultura universal é a 
Aeropagítica - Discurso pela Liberdade de Imprensa ao Parlamento da Inglaterra, do britânico John Milton 
(1644). Nele, a doutrina liberal da liberdade de imprensa foi sistematizada por intermédio de um manifesto 
que se opunha ao pretendido direito do rei de controlar a difusão de idéias pela censura prévia. 

Em 1980, a UNESCO publicou o principal documento internacional sobre políticas de comunicação "Um 
Mundo, Muitas Vozes", mais conhecido como relatório McBride, para avaliara possibilidade da implementação 
de uma nova ordem informativa a partir da constatação de que o fluxo de informações se dava de forma 
ordenada e concentrada nos sentidos Norte/Sul e Leste/Oeste. O Relatório contém onze princípios básicos, 
tidos como fundamentais para a consolidação de uma nova ordem internacional da informação. 

A Carta Magna brasileira de 1988 deixa evidente em seu artigo 5°
, inciso IX: É livre a expressão da 

atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 coloca em seu artigo 19: 
Todo o indivíduo tem 

direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas 
opiniões e o de procurai; receber e difundir; sem consideração de fronteiras, informações e idéias por 

qualquer meio de expressão. 

O Brasil não é signatário da Declaração de Chapultepec, de 1994, que coloca a liberdade de expressão 
como a mãe de todas as liberdades e salienta a relevância e a centralidade da liberdade de imprensa: 

Sem 

liberdade não pode haver verdadeira ordem, estabilidade e justiça. E sem liberdade de expressão não 
haverá liberdade. A liberdade de expressão e da busca, difusão e recepção de informações só se exercerá 

se existir liberdade de imprensa. (Declaração de Chapultepec, preâmbulo) 

Estão corretas 

apenas I e II. 
apenas III e IV. 
apenas IV e V. 
apenas I, II e III. 
apenas I, II, III e IV. 

Sobre as teorias ou abordagens construcionistas do jornalismo, podemos afirmar que alguns de seus pressupostos 

são: 
A missão dos jornalistas é construir a notícia com base em fatos comprovados e diversidade de fontes, de 

forma desinteressada. 
As noticias são o espelho da realidade. 
O conceito de distorção das informações é inadequado para pensar o jornalismo. 
As notícias são como são porque a realidade assim as determina. 
A linguagem não pode funcionar como transmissora direta do significado inerente aos acontecimentos. 

Estão corretas 

apenas I, II e V. 
apenas II e III. 
apenas III e V. 
apenas III e IV. 
apenas IV e V. 

CONCURSO rimuce 2008 

Satã°.  15 



UFSM 

	

.2.4,  16 	  

As pesquisas sobre jornalismo que tomam como base a hipótese do newsmaking têm como questões centrais: 
centralidade, tematização e saliência. 
rotinas jornalísticas, noticiabilidade e valores-notícia. 
acumulação, consonância e relevância. 
novas mídias, imparcialidade e interesse jornalístico. 
rotinas jornalísticas, agendamento e opinião pública. 

	

Zuedas 17 	  

A linha de pesquisa baseada na hipótese do agendamento ou agenda sei-Ling, criada pelo noite-americano 
Maxwell McCombs, tem como um de seus principais pressupostos: 

Os meios de comunicação influenciam sobre o receptor a curto prazo, agendando os debates sociais. 
Os meios de comunicação não impõem o que pensar em relação a um determinado tema, mas influenciam 
sobre o que pensar e falar, a médio e longo prazos. 

O agendamento dos fatos por parte da mídia independe do grau de exposição a que o receptor esteja 
exposto. 

O agendamento enfatiza as regras práticas de construção da notícia que dão legitimidade ao jornalismo 
para agendar os debates públicos. 
O agenda setting pesquisa as notícias de prestação de serviços que são fundamentais para a agenda do 
público. 

Sedan 18 	  

Com relação à elaboração do texto no telejornalismo, podemos afirmar que 

o jornalista constrói o texto a partir das imagens disponíveis/capturadas, ou seja, ele descreve, 
sinteticamente e na ordem direta, as imagens que estão sendo mostradas. 
devido ao curto período de tempo disponível para a construção da noticia, é o único veículo em que é 
permitida a utilização de fontes secundárias. 

quando o jornalista consegue uma notícia importante e não tem imagens, é imprescindível que ele veicule 
a notícia apoiado por ilustrações, gráficos ou simulações. 

o jornalista deve redigir textos preferencialmente na ordem direta e não dissociar imagem e informação. 
a mídia televisiva exige textos objetivos, na voz passiva, com informações de dupla entrada, ou seja, 
tópicos que se repetem no início e no fechamento do texto a fim de acentuar a retenção da informação. 

Zgdao 19 

Observe os trechos a seguir redigidos para um scriptde notícias radiofônicas. 

Chuva desabriga mil pessoas no Rio Grande do Sul. 
Reivindicando melhores salários, em greve, estão 21 mil carteiros. 
A multa prevista é de 5 mil reais por cada dia de atraso. 
Reitor trata com vice sua viagem a Brasília. 

Polícia será mais aguerrida em sua ronda noturna, depois que o assaltante periculoso evadiu-se do Presidio. 

Assinale a altenativa com o(s) trecho(s) correto(s) 

I está correto 
II está correto 
IV está correto 
IV e V estão corretos 
I, II e III estão corretos 

NCUIL50 PÚBLICO 2008 
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A clareza é uma das qualidades da notícia radiofônica. Assinale o(s) trecho(s) redigido(s) de forma mais 
adequada para uma notícia radiofônica. 

"Foi horrível", disse a enfermeira Denise Saldanha, que passava pelo local. 'Tive que chamar ajuda 
imediatamente." 
Apesar dos riscos por problemas na situação econômica externa, que retardariam o desenvolvimento, a 
sociedade deve aproveitar a oportunidade de levar o País a retomar o crescimento. 
A redução do corpo docente; a evasão escolar, especialmente nas classes de licenciatura; os baixos 
salários dos professores e funcionários; a questão da qualidade do ensino de graduação; a estagnação de 
recursos para pesquisa constituem apenas uma relação parcial dos problemas que a universidade pública 
enfrenta, na avaliação do Sindicato dos Professores. 

IV 	Incêndio em favela do Rio deixa 150 desabrigados. 
V. 	Com um sorriso nos lábios, o presidente congratulou-se com a assinatura do pacto de relações bilaterais 

entre Brasil e Portugal, fato que mantém o mesmo padrão civilizador dos grandes países do mundo. 

Está(ão) correta(s) 

apenas I, II e IV. 
apenas II. 
apenas II e IV, 
apenas III e V. 
apenas IV. 

Steed:i.. 21 

Observe as afirmativas a seguir sobre jornalismo online, também conhecido como jornalismo digital ou web 
jornalismo. 

É indicado que o jornalista construa links para permitir níveis mais aprofundados de informação. 
Repetir ao menos três vezes as informações mais relevantes ajuda o leitor a fixar a mensagem, já que a 
leitura online é feita de maneira rápida e dispersa. 
O jornalismo digital é o único meio capaz de transmitir as notícias no momento exato em que elas estão 
ocorrendo. 
É recomendável a elaboração de textos curtos que caibam em uma só tela do computador. 
O jornalista deve elaborar frases e parágrafos sucintos para dar velocidade à leitura. 

Estão corretas 

apenas I e II. 
apenas I, III e V. 
apenas I, IV e V. 
apenas II, III e IV. 
apenas III, IV e V. 

CONCURSO PÚBLICO 2008 
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Leia os trechos abaixo sobre o jornalismo online: 

Tem como suas características definidoras: hipertextualidade; interatividade; multimidialidade; personalização; 
atualização contínua, perenidade ou memória e instantaneidade. 
O infográfico, um dos recursos utilizados no jornalismo digital, é a ligação com outras partes do mesmo 
documento ou documentos diferentes. 

Multimidialidade refere-se à convergência dos formatos das mídias tradicionais (imagem, texto e som) na 
narração do fato jornalístico na web. 
Hipertexto é uma representação visual das informações, apresentação de informações com preponderância 
de elementos gráfico-visuais (fotografia, desenho e diagrama estatístico). 

Esté(ão) correta(s) 

apenas I e III. 
apenas II. 
apenas II, III e IV. 
apenas I e IV. 
I, II, III e IV. 

.2gattio 23 

Analise as seguintes afirmações sobre a entrevista jornalística. 

A entrevista é a técnica de obter matérias de interesse jornalístico por meio de perguntas e respostas. 
Com os dados nela obtidos, o jornalista pode construir diversos tipos de texto. Entre eles, uma reportagem 
de texto corrido, em que as declarações são citadas entre aspas, ou um texto tipo perguntas e respostas, 
também chamado "pingue-pongue". 

Cabe ao jornalista entregar ao entrevistado um esboço da matéria onde a entrevista será inserida. 
IV 	A entrevista pode integrar tanto o processo de apuração das informações, como constituir-se num gênero 

jornalístico. 

Está(ão) correta(s) 

apenas I e II. 
apenas I e III. 
apenas I, II e IV. 
apenas II e III. 
apenas III e IV. 

Zeeetão 24 	  

Cremilda Medina, no livro Entrevista - o Diálogo Possível, distingue as entrevistas jornalísticas em dois grandes 
grupos. Quais? 

Entrevista-rito e entrevista-monólogo. 
Entrevista de espetacularização e de compreensão. 
Entrevista informativa e perfil humanizado. 
Entrevista enquete e entrevista investigativa. 
Entrevista de informação e de opinião. 

ONCURSO PÚBLICO 20138 UFSM 
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Leia o início das aberturas de notícias abaixo, redigidas para um jornal impresso de grande circulação. Assinale 
qual dessas aberturas de notícia pode ser considerada mais adequada aos padrões tradicionais de um lide 

noticioso e factual. 

Hillary Clinton disse que Barack Obama "está jogando tudo o que pode contra mim, para ver o que cola". 

A astronomia já viveu grandes revoluções em sua história. Das esferas de cristal, que sustentavam os 
astros em seus postos fixos, à revolução de Nicolau Copérnico (1473-1543) e às elipses de Johannes 
Kepler (1571-1630), muitos séculos de observação foram necessários para mudar a imagem do céu. O 

século 21 não poderia fugir à regra. 
Uma descoberta anunciada na semana passada pela revista britânica "Nature confirma o padrão. 

Astrônomos do ESO detectaram o primeiro planeta fora do Sistema Solar. 

O ex-bispo católico Fernando Lugo, candidato da Aliança Patriótica para Mudança, foi eleito presidente do 
Paraguai neste domingo. Lugo rompe com mais de seis décadas de domínio do Partido Cobrado no país. 

Conversando com o emir do Kuwait, xeque Sabah al-Ahmad Al-Sabah, o primeiro-ministro iraquiano, 
Nouri al-Maliki, deseja esclarecer sobre as futuras relações entre os dois países vizinhos. 

Nomes anódinos podem esconder empresas de alto interesse econômico nas relações com o Estado. As 
eleições são um exemplo disso. O programa de computador adotado pela ONG Transparência Brasil 
cruzou os valores arrecadados pelo candidatos brasileiros com seu desempenho eleitoral e produziu dados 
precisos sobre a relação entre a riqueza da campanha eleitoral e a chance de alguém ganhar um cargo 

político no Brasil. 

Zentin 26 
Na prática jornalística, é comum diferenciarmos os procedimentos utilizados na elaboração de "notícias" e 
"reportagens". No que se refere às diferenças entre esses dois gêneros jornalísticos, é possível afirmar que: 

A reportagem é mais simples de ser elaborada, visto que pode ser escrita num prazo maior e não exige 
tanto rigor na checagem de informações, pois trata-se de um texto mais narrativo. 

Notícia e reportagem se diferem pelo número de fontes necessárias a serem consultadas. Enquanto a 
notícia conta em média com duas ou três fontes, a reportagem exige, no mínimo, a presença de quatro 

fontes. 

Notícia e reportagem contêm diferentes graus de aprofundamento. Em geral, a notícia tende a ser mais 
breve e trabalha com temas factuais. A reportagem, por sua vez, apresenta um maior grau de 

aprofundamento. 

Enquanto a notícia utiliza a forma indireta, a reportagem prioriza a forma narrativa e o texto na terceira 
pessoa do plural, a fim de passar uma idéia de relato e envolver o leitor, ouvinte ou telespectador na 

construção do texto. 

Enquanto a notícia é o relato sucinto que o jornalista faz sobre um fato de interesse público, que se 
caracteriza pelo acesso a uma única fonte de informação e prioriza o institucional em detrimento ao 
pessoal; a reportagem é a narração minuciosa de um acontecimento, urna descrição detalhada que busca 

humanizar uma história. 

2aarma 27 
"Seis meninos correndo na praça da Sé e a Policia atrás deles. Clóvis, 14, o chefe e o mais velho da turma, leva 
na mão um pequeno saco plástico. "Pega, pega trombadinha...", grita quem passa. Com  a ajuda de José Batista 
Fonseca, 33, funcionário do Serviço de Proteção ao Crédito, a Policia consegue pegar os seis. Em volta, forma-
se logo uma roda, que vai crescendo, silenciosamente. (Folha de 5. Paulo, 7 de março de 1985) 

O texto citado se classifica como parte de uma reportagem 

narrativa. 
dissertativa. 
narrativo-dissertativa. 
dissertativo-narrativa. 
descritiva. 
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A partir da literatura acerca da prática jornalística, é possível afirmar que o editorial se define por 

e) 
d) 

b) 

a) 

ser um espaço de debate político de diferentes posições sobre um determinado tema. 

ser um espaço que traz o ponto de vista e as reivindicações do leitores, ouvintes ou telespectadores. 
enfatizar curiosidades não reveladas nos textos publicados/veiculados na edição anterior. 

expressar o ponto de vista do veículo sobre fatos de maior repercussão. 

eletrônicos (rádio e televisão). 
ser restrito aos veículos noticiosos impressos (jornais e revistas) e não ser utilizado pelos veículos noticiosos 

2~.416 29 

Há recomendações na literatura técnica (Manuais) sobre a redação de títulos no jornalismo impresso diário. A 
partir dessas normas,assinale o(s) título (s) redigido(s) corretamente para uma notícia: 

Câmara de vereadores debatendo plano diretor 
Chalenger explode no ar 
Banco Mundial discute problemas 
Final feliz na votação em Brasília 
CMPF: e agora? 

Está(ão) correta(s) 

somente a II. 
somente a III. 
somente a IV. 
somente I, III e V. 
somente I, IV e V. 

2watão 30 

Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. 

Suíte 
Crédito 
Follow-up 
Olho 
Copyright 
Selo 

A seqüência correta é  

a) 1 - 3 - 5 - 2 - 4 - 6. 
b) 3 - 4 - 5 - 2 - 6 - 1. 
c) 3 - 1 - S - 6 - 4 - 2. 
d) 1 - 3 - 	- f3 - 	- 5. 
e) 3 - 4 - 2 - 6 - 1 - 5. 

Seqüência que se dá a um assunto, nas edições subseqüentes do jornal, quando 
a matéria continua a despertar interesse dos leitores. 
Acompanhamento que o assessor faz de uma pauta na redação. Também significa 
a confirmação da presença dos profissionais contatados pelo assessor para uma 
coletiva de imprensa. 

São os direitos reservados ao autor de uma obra ou fotografia ou a quem comprou 
os direitos do autor. 

Assinatura usada em foto ou para marcar material produzido por agência ou 
outra publicação. 

Frase destacada sob o título ou no conjunto da página. 
Marca uma série de reportagens. Normalmente é composto por uma pequena 
expressão e um desenho que se repete. 

delJNO PUntico 200a 
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Podemos afirmar que, no jornalismo impresso, a alternativa que melhor define a relação entre legenda e 
fotografia é: 

A função da legenda é descrever a fotografia e reforçar a idéia transmitida pela imagem, fazendo com 
que a mensagem seja mais rapidamente absorvida pelo leitor. 
A função da legenda é impedir que o leitor faça uma interpretação diferente da idéia proposta pela política 
editorial do jornal. 

A legenda funciona como uma etiqueta de identificação que descreve todos os detalhes importantes da 
fotografia, para que, através da redundância, o leitor melhor compreenda a mensagem. 
A legenda descreve a foto e, de preferencia, apresenta também informações circunstanciais relacionadas 
à cena retratada na imagem, contextualizando o fato. 

A legenda não pode se distanciar da cena retratada na imagem, pois trata-se de um recurso para reforçar 
a mensagem proposta na fotografia. 

2amtid 32 

Observe as fotos abaixo e indique as legendas mais adequadas para cada foto: 

 

Foto 1. Foto 2 

 

Alan Marques/Folha Imagem/Correio Braziliense - 12/03/2008 Sergio Lima/Folha imagem/Folha de S.Paulo - 08/04/2008 

Foto 1 - Lula passa por baixo de cerca durante visita a DianOpolis (TO) para inauguração de barragem 
Foto 2 - Lula, ao lado de Mantega, em reunião com governadores do Nordeste no Palácio do Planalto 

Foto 1 - Lula dribla dificuldades 
Foto 2 - Lula ao lado de Mantega 

c) 	Foto 1 - A chegada de Lula foi incomum 
Foto 2 - Luis Ignácio Lula da Silva , ao lado do Ministro da Fazenda Cuido Mantega, observado pelos 
governadores 

Foto 1 - Presidente visita obras 
Foto 2 - Autoridades se reúnem em Brasília. 

Foto 1 - "Esforço eleitoreiro", constatam os adversários. 
Foto 2 - Reunião com governadores no Palácio do Planalto. 

12 
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Leia com atenção as afirmativas a respeito da história do fotojornalismo. 

Quando a fotografia começou a ser utilizada na imprensa, ela era compreendida como o registro visual da 
verdade. 

Apesar do potencial informativo, os editores dos jornais resistiram durante bastante tempo a usar imagem 
fotográfica, pois acreditavam que as fotografias não se enquadravam nas convenções jornalísticas da 
época. 

O primeiro tablóide fotográfico surgiu no início do século XX e foi denominado Daily Mirror. 
Podemos situar na França o nascimento do fotojornalismo. A euforia do pós-guerra fez florescer as artes, 
as letras e as ciências nesse país. Este ambiente repercutiu na imprensa e fez com que, no início dos anos 
1950, a França fosse o país com o maior número de revistas ilustradas. 

Estão corretas 

apenas I e II. 
apenas I, II e III. 
apenas I e III. 
apenas II e IV. 
apenas III e IV. 

2acoa4 34 	  

Assinale o título e a abertura de texto mais adequados para ser enviado por uma Assessoria de Imprensa aos 
veículos de comunicação: 

Título: Memórias sobre a UFSM 
Abertura do texto: 

Há pessoas que, ao longo da vida, memorizam fatos marcantes da história e, após transcrevem aqueles 
que marcaram época no transcurso de uma jornada. José Leal é uma dessas pessoas, tanto que em 2008 
presenteia-nos com a obra Universidade Federal da Santa Maria: Memórias 

Título: Paulo Rodrigues, uma vida dedicada à EMATER/RS 
Abertura do texto: 

Paulo Rodrigues é natural de Severiano de Almeida e reside em Passo Fundo. Formou-se na Faculdade de 
Agronomia Elisa] Maciel, da Universidade Federal de Pelotas, em 1983. Tem curso de especialização em 
Ecologia e um trabalho muito competente na área de Desenvolvimento Rural Sustentável. Em 2007, 
atuava na região norte do Estado como assessor em assentamentos de reforma agrária. Rodrigues assume 
a presidência da EMATER/RS na próxima terça-feira, dia 12 de julho, criando expectativas sobre os rumos 
da instituição. 

Título: Educação Ambiental 
Abertura do texto: 

Acontece no próximo sábado, o lançamento do projeto "Plante Cidadania". O "Plante Cidadania" é a maior 
iniciativa de educação ambiental organizada na cidade de Santa Maria. Entre suas inúmeras ações, está a 
doação de mudas de árvores frutíferas para comunidades da periferia local. Jorge Tavares, presidente da 
ONG que organiza o projeto afirma: "ações como estas me trazem a convicção de que o trabalho conjunto 
é a única alternativa possível em educação ambiental". 

Título: Secretário deseja que a Expointer seja a maior da história 
Abertura do texto: 

"Batemos todos os recordes em termos de números na edição passada e tivemos oportunidade de mostrar 
a qualidade da nossa genética, a força do setor de maquinaria, com espaço especial para a agricultura 
familiar", declarou o Secretário Estadual de Agricultura e Abastecimento, José Vicente da Silva. Desde 
1972, ano em que assumiu caráter internacional, a Expointer consolidou-se como um dos mais importantes 
eventos agropecuários e de maquinário agrícola da América Latina. O secretário está esperançoso que a 
Expointer, que inicia no próximo domingo (dia 20), seja um sucesso. 

Título: Jornalistas lançam livro sobre Assessoria de Imprensa 
Abertura do texto: 

A Editora da UFSM lança, na XX Feira do Livro de Santa Maria, a coletânea "Assessoria de imprensa para 
iniciantes". A obra tem por objetivo ajudar estudantes de jornalismo a entender a atividade e a atuar com 
ética e competência técnica, além de orientar as fontes no contato com repórteres e editores. O livro foi 
organizado pelo professor Joel Medeiros e reúne 21 textos de jornalistas e especialistas na área. O 
lançamento será às 18h do dia 16 de julho, no stand principal da Feira do Livro, a preço de R$ 25,00. 
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Biblioteca Central 



Znadia 35 	  

Sobre a atividade de assessoria de imprensa nos diferentes países, podemos afirmar: 

1. 	
Na União Européia, a assessoria de imprensa é entendida como uma atividade de Relações Públicas. Por 
isso, ao contrário do que sucede no Brasil, a assessoria de imprensa é considerada uma atividade 

incompatível com o jornalismo. 
No Brasil, em 1971, os jornalistas Reginaldo Finotti e Alaor Gomes fundaram a Unipress, uma assessoria 
considerada pioneira na área e que atuou, sobretudo, como alimentadora de pautas. 
No Brasil, a assessoria de imprensa é um serviço prestado a instituições públicas e privadas, que tem 
como uma de suas atribuições o envio freqüente de informações jornalísticas para os veículos de 

comunicação. 
No Brasil, a assessoria de imprensa da Wolkswagem foi a primeira estrutura formada por jornalistas em 
uma organização privada a atuar com relacionamento planejado, sistematizado e permanente com a 

imprensa. 

Está(o) correta(s) 

somente I. 
somente III. 
somente II e III. 
somente III e IV. 
I, II, III e IV. 

Seda4 36 

Leia os trechos a seguir sobre as funções da Assessoria de Imprensa. 

Elaborar o planejamento de marketing da organização. 
Informar aos jornalistas quando a empresa ou instituição em que o assessor atua é anunciante do veículo 

de comunicação. 
Ligar diariamente na hora do fechamento para averiguar o aproveitamento dos releases pelos veículos. 
Convocar a imprensa para entrevistas coletivas com temas de interesse público. 
Solicitar a leitura das matérias produzidas pelos jornalistas antes da veiculação. 

Está(ão) correto(s) 

somente I. 
somente III. 
somente II e V. 
somente III e V. 
somente IV. 

Zgegrão 37 
Nenhuma organização, seja ela pública ou privada, está imune a crises. Nesses casos, normalmente o assessor 
de imprensa com formação jornalística tem ação(ões) proativa(s) no intuito de informar a sociedade acerca dos 

fatos que envolvem a organização. Analise as afirmativas abaixo. 

I. 	Participar de um brainstorming com os colegas de Assessoria de Comunicação para levantar possibilidades 

de tratamento da crise. 	
• 

Propor ações na justiça contra o(s) autor(es) da(s) matéria(s) que denunciam o caso. 
Minimizar os efeitos da crise e esperar que as notícias desfavoráveis veiculadas sobre a organização 

sejam esquecidas. 
Fazer um media training para as fontes da organização que falarão à imprensa sobre a crise. 

V. 	Responder às acusações com rapidez e transparência. 

Assinale a alternativa que apresenta ações a serem empreendidas pelo jornalista para auxiliar num gerenciamento 

de crise. 

Apenas I e II. 
Apenas I, IV e V. 
Apenas II e V. 
Apenas III e IV. 
Apenas IV e V. 
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Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 

Media training 
Press Kit 
Mailing 
Sala de imprensa 
Sinopse 

A seqüência correta é 

1 - 4 - 5 - 3 - 2. 
4 - 2 - 3 - 1 - 5. 
3 - 5 - 2 - 1 - 4. 
2 - 5 - 1 - 4 - 3. 
5 - 3 - 2 - 1 - 4. 

2geatio 39 

Resumo das notícias veiculadas nos Jornais e Revistas de maior circulação. 
Listagem dos veículos e jornalistas de interesse de urna assessoria. 
Conjunto de material informativo enviado à redação ou distribuído aos 
jornalistas durante uma cobertura, lançamento, coletiva ou visita. 
Cursos, palestras ou oficinas promovidos pelas assessorias para otimizar o 
contato das fontes das organizações com a mídia. 
Site destinado a fornecer bancos de dados, informações e fotos para jornalistas. 

( ) 
( ) 
( ) 

( ) 

( ) 

Assinale as afirmações corretas sobre o clipping , produto de uma assessoria de comunicação. 

Pode incluir notícias, reportagens e colunas, bem como jornais de todos os tipos e abrangência. 
Baseia-se exclusivamente na análise quantitativa das matérias publicadas e no volume de cobertura (em 
cm2 

OU CMXCOO. 

Serviço de levantamento, coleção e fornecimento de recortes de jornais e revistas, cópias de emissões de 
televisão ou rádio ou levantamento de informações veiculadas na web sobre a instituição. 
Matéria prima do relatório de avaliação do trabalho da Assessoria e da auditoria de imagem. 
Listagem de matérias a serem encaminhadas pela Assessoria de Imprensa aos veículos de comunicação. 

Estão corretas 

apenas I, III e IV. 
apenas I, III e V. 
apenas I e V. 
apenas II, III e IV. 
apenas IV e V. 

2emete/6" 40 	  

O texto informativo que o jornalista escreve e distribui à imprensa para servir de pauta ou ser veiculado, total 
ou parcialmente, de forma gratuita, é denominado 

Editorial. 
Teaser. 
Release. 
Maillng. 
Informe. 
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