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1. Conforme as regras do Novo Acordo Ortográfico, 

a alternativa que contém apenas palavras grafadas 

corretamente é: 

a) Européia; cinquenta; voo; antiinflamatório. 

b) Jiboia; linguiça; voo; micro-ondas 

c) Idéia; frequente; veem; autoestima. 

d) Geléia; agüentar;  vêem; super-homem. 

e) Joia; pinguim; enjôo; antissocial. 

 

2. A alternativa em que temos uma oração 

subordinada adverbial causal é: 

a) Pulei tanto, que torci o tornozelo. 

b) Você obterá uma boa nota desde que estude. 

c) As crianças que brincam bastante são mais 

felizes. 

d) À medida que envelhecemos, ficamos mais 

experientes. 

e) Já que está calor, vamos à praia. 

 

3. Escolha a alternativa que contenha a mesma 

sequência de classes de palavras do fragmento 

destacado: Um garoto calmo. 

a) Ela bebeu água. 

b) Uma chata situação. 

c) O carro quebrou. 

d) O biscoito doce. 

e) O telefone. 

 

4. Todos os períodos abaixo estão incorretos de 

acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, 

com exceção de: 

a) Se ele querer, me caso com ele. 

b) Escolha o vestido que lhe aprouver. 

c) A prova começou as 9hrs em ponto. 

d) Meu avô nasceu há 70 anos atrás. 

e) Muito obrigada à todos! 

 

5. Leia as frases abaixo e escolha a afirmativa 

verdadeira: 

 

I. Por que você é assim? 

II. Você é assim por quê? 

III. Não sei o porquê de você ser assim. 

 

a) Está correta apenas a I. 

b) Está correta apenas a III. 

c) Todas estão corretas. 

d) Apenas a II e a III estão corretas. 

e) Nenhuma está correta. 

6. No verso “E rir meu riso e derramar meu pranto”, 

de Vinicius de Morais, tem-se qual figura de 

linguagem? 

a) Pleonasmo  

b) Metáfora 

c) Metonímia 

d) Eufemismo 

e) Onomatopeia 

 

7. Leia as estrofes abaixo do poema “Memória”, de 

Carlos Drummond de Andrade: 

(...) 

As coisas tangíveis 

tornam-se insensíveis 

à palma da mão 

 

Mas as coisas findas 

muito mais que lindas, 

essas ficarão. 

 

As palavras destacadas podem ser 

respectivamente substituídas, sem alteração de 

sentido, por: 

a) palpáveis; extintas. 

b) concretas; frágeis. 

c) fulgazes; concluídas. 

d) reais;  belas. 

e) sensíveis; consumadas. 

 

8. Assinale a alternativa em que o verbo HAVER foi 

empregado de forma inadequada: 

a) Houve problemas na estação de tratamento de 

esgoto. 

b) Haviam escutado pessoas caminhando. 

c) Deve haver saídas para esse problema. 

d) “Haja o que houver, espero por ti”. 

e) Haverão muitos assuntos nessa reunião. 

 

9. Em qual alternativa os substantivos compostos 

estão pluralizados corretamente? 

a) segundas-feiras; pulas-pulas; decretos-lei 

b) públicos-alvo; couve-flores; palavras-chaves. 

c) quebra-cabeças; bel-prazeres; terça-feiras. 

d) vice-presidentes; bate-papos; guardas-chuvas. 

e) reco-recos; caça-níqueis; abaixos-assinados. 

 

10. Indique a alternativa em que há erro de 

regência nominal ou verbal: 

a) Minha irmã é avessa a chocolate. 

b) Estou ávido por boas notícias. 

c) João namora com Tereza. 

d) Compareci à escola no horário correto. 

e) Não me esqueci do nosso combinado. 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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11. Qual é a atual composição da Mesa Diretora da 

Câmara Municipal de Bauru, considerando os 

Vereadores que ocupam, respectivamente, os 

cargos de Presidente, Vice-Presidente, 1º e 2º 

Secretários? 

a) Alexssandro Bussola; Luiz Carlos Bastazini; 

Telma Gobbi; Sérgio Brum. 

b) Fábio Sartori Manfrinato; Luiz Carlos Rodrigues 

Barbosa; Chiara Ranieri Bassetto; Francisco Carlos 

de Goes. 

c) Ricardo Pelissaro Loquete; Milton César de 

Souza Sardin; Manoel Afonso Losila; Natalino Davi 

da Silva. 

d) José Roberto Martins Segalla; Benedito Roberto 

Meira; Roger Barude; Yasmim Nascimento. 

e) José Roberto Martins Segalla; Marcos Antonio 

de Souza; Clodoaldo Armando Gazzetta; Rodrigo 

Antônio de Agostinho Mendonça.  

 

12. Neste ano, o Mercosul fechou com a União 

Europeia um importante acordo comercial que 

estava em negociação desde 1999. Qual o 

significado da sigla Mercosul e quais países 

compõem atualmente o bloco econômico? 

a) Mercado do Cone-Sul; Argentina, Paraguai, 

Chile e Bolívia. 

b) Mercado Comum Europeu; Brasil, França, 

Espanha e Reino Unido. 

c) Mercado Comum do Sul; Brasil, Argentina, 

Uruguai e Paraguai. 

d) Mercado do Cone do Sul; Brasil, Argentina, 

Uruguai e Canadá. 

e) Mercado Comum do Sul; Brasil, Argentina, 

Paraguai e Bolívia. 

 

13. O que é Brexit? 

a) Processo de saída do Reino Unido da União 

Europeia, a partir de plebiscito realizado em 2016. 

b) Processo de saída da França da União 

Europeia, que teve início em 2019 e previsão de 

término ainda neste ano. 

c) Processo de saída do Reino Unido da 

Commonwealth, que teve início e término em 2018. 

d) Processo de saída do Reino Unido da União 

Europeia, que teve início na década de 1970 e 

culminou na criação da Comunidade Econômica 

Europeia. 

e) Processo de saída do Reino Unido da União 

Europeia, que teve início em 2017 e conclusão em 

2019. 

 

14. O ano de 2019 marca os 500 anos de morte de 

um famoso pintor, escultor, inventor, cientista, 

anatomista, matemático, escritor, arquiteto, dentre 

outros predicados. Considerado um gênio 

renascentista, trata-se de: 

a) Michelangelo 

b) Leonardo da Vinci 

c) Sandro Botticelli 

d) Claude Monet 

e) Romero Britto 

 

15. Após um hiato de 20 anos, Bauru voltou a ter 

representante na Câmara dos Deputados, em 

Brasília. Quem foi eleito Deputado Federal pela 

cidade e a qual partido político é filiado? 

a) Tuga Angerami, PDT. 

b) Rodrigo Agostinho, PSB. 

c) Clodoaldo Gazzetta, PSD. 

d) Rodrigo Agostinho, PV. 

e) Pedro Tobias, PSDB. 

 

16. Vencedor da categoria „Melhor filme‟ do 

Academy Awards (Oscar) 2019, o longa-metragem 

retrata a ligação entre um pianista afro-

descendente e seu motorista ítalo-americano 

durante uma turnê pelo sul dos Estados Unidos em 

1962. Trata-se de: 

a) Pantera Negra 

b) Nasce uma Estrela 

c) Vice 

d) Green Book: O Guia 

e) Conduzindo Miss Daisy 

 

17. Qual alternativa relaciona corretamente os 

ministros que compõem atualmente o Supremo 

Tribunal Federal? 

a) Dias Toffoli; Ricardo Lewandowski; Alexandre de 

Moraes. 

b) Luiz Fux; Cármen Lúcia; Teori Zavascki. 

c) Celso de Mello; Rosa Weber; Joaquim Barbosa. 

d) Marco Aurélio;  Gilmar Mendes; Nelson Jobim. 

e) Edson Fachin; Roberto Barroso; Sepúlveda 

Pertence. 

 

18. “O termo [...] deveria ser compreendido como 

toda informação que, sendo de modo comprovável 

falsa, seja capaz de prejudicar terceiros e tenha 

sido forjada e/ou posta em circulação por 

negligência ou má-fé, neste caso, com vistas ao 

lucro fácil ou à manipulação política”. Neste trecho 

de artigo publicado pela Revista USP, o escritor e 

ATUALIDADES 
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jornalista Otavio Frias Filho discorre sobre um 

fenômeno recente que ficou conhecido como:  

a) Jornalismo sensacionalista 

b) Fame news 

c) Imprensa marrom 

d) Fake news 

e) Internet soberana 

 

19. Em junho de 2019 houve a instauração de uma 

Comissão Especial de Inquérito no âmbito da 

Câmara Municipal de Bauru que ficou conhecida 

como: 

a) CEI dos Precatórios 

b) CEI do Lixo 

c) CPI do Esgoto 

d) CEI da Água 

e) CPI da Floresta Urbana 

 

20. Três anos após a tragédia de Mariana (MG), 

outra barragem de rejeitos de minérios de ferro, 

também da mineradora Vale, se rompeu e liberou 

uma montanha de lama, provocando a morte e o 

desaparecimento de mais de 200 pessoas. O 

trecho relata o ocorrido em qual cidade mineira e 

em qual mês de 2019? 

a) Mariana, em fevereiro. 

b) Brumadinho, em janeiro. 

c) Belo Horizonte, em janeiro. 

d) Brumadinho, em março. 

e) Inhotim, em fevereiro. 

 

 

 

21. Todas as alternativas abaixo definem 

corretamente termos usuais do telejornalismo, com 

exceção de: 

a) Passagem: momento em que o repórter aparece 

na matéria, no local do acontecimento. 

b) GC: termo que indica os créditos de uma matéria 

na lauda, como nomes de pessoas e locais. 

c) Decupagem: trabalho em que são selecionadas 

as cenas e sonoras que serão utilizadas pela 

edição. 

d) Lauda: página/papel com formatação especial 

em que o jornalista escreve os textos e inclui 

orientações técnicas. 

e) Retranca: identificação da matéria. Costuma 

aparecer no VT e tem o mesmo estilo de uma 

manchete noticiosa. 

 

22. “Nasceu no Brasil, oficialmente, em 7 de 

setembro de 1922, nas comemorações do 

centenário da Independência do país, com a 

transmissão, à distância e sem fios, da fala  do 

presidente Epitácio Pessoa”. O trecho relata o 

início de qual meio de comunicação no Brasil? 

(Disponível em: <www.abert.org.br>. Acesso em 08 nov. 

2019.) 

a) Rádio 

b) Televisão 

c) Jornal impresso 

d) Telégrafo 

e) Cinema 

 

23. Considerando o trabalho do assessor de 

imprensa, assinale a alternativa correta: 

a) Deve atuar como um filtro entre cliente e 

jornalista, controlando e censurando, se 

necessário, o acesso entre imprensa e o 

assessorado. 

b) Elabora e dispara press-releases, press-kits e 

mailing-lists indiscriminadamente, com a intenção 

de divulgar e emplacar notícias sobre o cliente no 

maior número possível de veículos. 

c) Busca estabelecer relações saudáveis e francas 

com os veículos de comunicação e construir uma 

imagem positiva do assessorado junto à opinião 

pública.  

d) Deve buscar uma aproximação exclusiva entre 

seu assessorado e determinado veículo, em 

detrimento de outros considerados menos 

relevantes. 

e) O assessor de imprensa, devido à especificidade 

de sua função, não tem o compromisso de seguir o 

Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros. 

 

24. Assinale a alternativa com a definição incorreta: 

a) Hardnews: notícias que relatam fatos relevantes 

para a vida política, econômica e cotidiana. 

b) Gatekeeper: quem define o que será noticiado, 

de acordo com os critérios do veículo de 

comunicação. 

c) Lead: o primeiro parágrafo de um texto noticioso, 

com a intenção de contextualizar os 

acontecimentos ao leitor. 

d) Feature: gênero jornalístico que vai além do 

caráter factual e imediato da notícia. Opõe-se a 

“hard news”. 

e) Soft news: matérias que cobrem o campo da 

tecnologia e informática. 

 

25. O tipo de entrevista que busca colher 

depoimentos aleatórios para repercutir um tema 

específico de uma pauta é conhecido como: 

a) Povo fala, Fala-Povo ou enquete 

b) Entrevista coletiva 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 



CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU – PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS 2019 – ENSINO SUPERIOR – JORNALISMO 

 

4 

 

c) Entrevista exclusiva 

d) Entrevista caracterizada 

e) Entrevista tipo perfil 

 

26. Para um texto radiofônico adequado, estão 

corretas as orientações abaixo, exceto: 

a) O texto deve ser direto, objetivo e coloquial. 

b) Deve-se preferir frases em ordem indireta. 

c) A repetição de informações-chave é importante. 

d) Deve-se evitar o uso de cacófatos e rimas. 

e) Ler o texto em voz alta é uma boa dica. 

 

27. Na técnica de produção textual conhecida como 

“pirâmide invertida”: 

a) As informações são apresentadas de forma 

crescente, a partir dos fatos menos importantes. 

b) O texto é fluido e não estanque, já que prevê a 

inserção de hiperlinks e metatags. 

c) As informações são apresentadas de forma 

decrescente, a partir dos fatos mais importantes. 

d) É a base do texto jornalístico e prevê o lide no 

último parágrafo. 

e) Esse tipo de texto é mais comumente utilizado 

nas grandes reportagens e em estilo documentário. 

 

28. Todas as alternativas abaixo têm relação direta 

com o modelo de teoria da comunicação conhecido 

como “teoria hipodérmica” ou “teoria da bala 

mágica”, exceto: 

a) Manipulação de massa 

b) Mass communication research 

c) „A Guerra dos Mundos‟ e Orson Wells 

d) Agulha hipodérmica 

e) Escola de Frankfurt 

 

29. A respeito do serviço de clipping em assessoria 

de imprensa: 

a) É uma atividade de baixa importância e pouco 

utilizada. 

b) É um monitoramento constante de notícias em 

diversos veículos de comunicação para que se 

mensure a repercussão de determinada pauta. 

c) Não pode ser realizado em meios digitais. 

d) É diferente de clipagem e o mesmo que “news 

monitoring”. 

e) Gera um relatório composto apenas de matérias 

impressas veiculadas a respeito do assessorado. 

 

30. Em jornalismo, qual é o conceito de “suíte”? 

a) reportagem que explora os desdobramentos de 

um fato que foi notícia em edições anteriores. 

b) sala de controle onde trabalham, em geral, 

sonoplastas, operadores de VT, GC e o editor-

chefe do telejornal. 

c) aparelho que reproduz o texto do telejornal que 

será lido pelo apresentador. 

d) matéria jornalística exclusiva de grande 

repercussão. 

e) frase destacada sob o título ou no meio de uma 

matéria. 


