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PROVA DE 

COMUNICAÇÃO SOCIAL-JORNALISMO 
 

 

1º PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO DE 2019 
 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

1. Ao receber este caderno de questões, observe se existem 16 (dezesseis) questões, sendo 5 (cinco) 

de Língua Portuguesa; 10 (dez) de Conhecimentos Específicos e 1 (uma) Questão Discursiva. 

Constatando qualquer anormalidade (páginas sem impressão, páginas repetidas, ausência de páginas 

ou impressão defeituosa), solicite imediatamente a substituição; 

2. As respostas objetivas deverão ser assinaladas no CARTÃO DE RESPOSTAS. O candidato 

deverá marcar um, e somente um, dos campos do Cartão de Respostas em caneta, com tinta na cor 

azul ou preta. As respostas a lápis serão desconsideradas. Há apenas uma resposta correta para cada 

questão. Não deixe questão sem resposta. Não serão consideradas as assinalações feitas em outro 

espaço que não o gabarito. 

3. Não haverá substituição de prova em razão de erro cometido pelo candidato no preenchimento das 

respostas. 

4. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de comunicação entre os candidatos, 

tampouco, será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico. Desligue o telefone 

celular; 

5. O tempo para realização desta prova será de 3 (três) horas; 

6. O gabarito das questões será divulgado a partir do 1º dia útil após a realização do exame no sítio 

eletrônico do MPT ( https://mpt.mp.br/pgt/trabalho-mpt/estagio/estagio-no-mpt). 

7. Lembre de assinar o seu CARTÃO DE RESPOSTAS. 

 

BOA PROVA! 

 

file://///PGT02-FSR01/PGT02/drh.codep/CODEP%202009-2016/01_SEÇÃO%20DE%20ESTÁGIO%20ACADÊMICO/PROCESSO%20SELETIVO/2017/PROVAS/PROVAS%20PRONTAS/(http:/www.mpt.mp.br).
file://///PGT02-FSR01/PGT02/drh.codep/CODEP%202009-2016/01_SEÇÃO%20DE%20ESTÁGIO%20ACADÊMICO/PROCESSO%20SELETIVO/2017/PROVAS/PROVAS%20PRONTAS/(http:/www.mpt.mp.br).
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Conhecer Pessoas 

Cada pessoa é um universo imenso. A 

clássica frase “nenhum homem é uma ilha” 

continua valendo. Ela faz parte de um poema 

bastante conhecido do britânico John Donne. 

Mas, de outro lado, se nenhum homem é uma 

ilha, cada homem e cada mulher é um mundo. 

Um mundo de ideias, de sonhos, de 

percepções, de desejos. E por mais que essa 

ideia pareça romântica, ela não pode ser 

descartada. Samuel Johnson, escritor britânico 

do século XVIII, considerava perdido o dia em 

que não conhecia uma nova pessoa. Porque 

conhecer uma nova pessoa significa conhecer 

um dos modos de ser humano, uma das 

maneiras de viver a história, uma das formas 

de organizar a vida. 

A outra pessoa me inspira a pensar de 

outro modo, ela pode contrapor-se a ideias que 

eu carregue ou afirmar pensamentos que eu 

adote. Desse ponto de vista, conhecer, mesmo 

que não signifique aprofundar essa relação, 

manter uma amizade - dado que amizade é algo 

muito mais sério - me deixa predisposto a 

prestar atenção em quem não é como eu, em 

quem não me repete, em alguém que é de fato 

outra pessoa. Isso me ajuda a viajar por novos 

modos de ser humano, a viajar por novos 

mundos. 

Se ninguém é uma ilha, nenhum e 

nenhuma de nós deixamos de ser um mundo 

em si e, nesse sentido, para que possamos 

construir uma realidade mais rica, um dia em 

que se conhece outra pessoa é um dia que nos 

enriquece. 

Mário Sérgio Cortella. Pensar bem nos faz bem! 

 

QUESTÃO 1 

Assinale a alternativa correta, de acordo 

com as ideias veiculadas no texto: 

a) Trata-se de um relato pessoal em que o 

autor manifesta seu desejo de enriquecer e 

viajar pelo mundo, conhecer novas culturas e 

realizar seus próprios sonhos.  

b) Embora cada indivíduo seja um universo 

em si mesmo, não é possível a coexistência 

harmoniosa entre os seres humanos na medida 

em que cada um deve ser inflexível na defesa 

de seu próprio ponto de vista. 

c) A diversidade humana implica uma 

excelente oportunidade para o indivíduo 

refletir e compreender que o outro, diferente 

em valores, ideias e comportamentos, não 

apenas é digno de consideração, como também 

é elemento-chave para o processo de 

crescimento individual.  

d) O autor utiliza os termos cada homem e 

cada mulher/nenhum e nenhuma de nós para 

ressaltar que as diferenças entre homens e 

mulheres são inconciliáveis e, portanto, é 

legítima a luta pela supremacia de um gênero 

sobre o outro.  

e) Todas as pessoas possuem os mesmos 

interesses e afinidades, o que torna a 

humanidade um grupo homogêneo e sem 

espaço para novidades e aprendizados.  

 

QUESTÃO 2 

Com base na leitura do texto, é correto 

afirmar que: 

a) Ao citar escritores britânicos como fonte 

de sua argumentação, o autor revela a sua 

preferência por essa nacionalidade em face de 

outras que julga serem inferiores. 

b) O autor se define como um romântico 

incorrigível, pois reconhece que exaltar a 

singularidade de cada ser humano é ideia 

excessivamente sonhadora, incompatível com 

a realidade cotidiana.  

https://www.pensador.com/autor/ferreira_gullar/
https://www.pensador.com/autor/ferreira_gullar/
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c) O tom empregado no texto é de absoluta 

intolerância, incitando o leitor a uma postura 

discriminatória frente a opiniões e 

comportamentos diferentes dos seus. 

d) A frase “nenhum homem é uma ilha” 

indica que os seres humanos não sobrevivem 

isoladamente, sendo a convivência algo não 

apenas necessário, mas também desejável já 

que, por meio dela, a pessoa tem maiores 

possibilidades de adquirir conhecimentos e 

ampliar os próprios horizontes. 

e) No último parágrafo, as formas verbais 

na 1ª pessoa do plural – “deixamos”; 

“possamos” – revela a intenção do autor em se 

distanciar do tema abordado no texto.  

 

QUESTÃO 3 

Marque a alternativa correta em relação à 

concordância verbal:  

a) Deu cinco horas no relógio da catedral. 

b) Não havia segredos entre nós. 

c) Eu e minha família viajou a Paris nas 

últimas férias.  

d) Ficaram eu e a diretora na sala. 

e) Choveu reclamações após as mudanças 

realizadas pelo novo síndico. 

                  

QUESTÃO 4 

Assinale a opção incorreta no emprego da 

vírgula: 

a) Como não houve quórum para votação 

do projeto de lei, foi adiada a sessão. 

b) Rio de Janeiro, a Cidade Maravilhosa, é 

uma das cidades mais violentas do Brasil. 

c) Se beber, não dirija. 

d) Preparar a festa de Natal, é uma atividade 

muito prazerosa. 

e) No ano de 2018, a balança comercial 

brasileira teve um superávit de R$ 58 bilhões. 

QUESTÃO 5 

Assinale a opção em que todos os termos 

estão grafados corretamente: 

a) exceção, cisterna, estupidez. 

b) previlégio, explêndido, varegista. 

c) caxumba, magestade, desiguinar. 

d) mormasso, gengiva, pesquiza.  

e) suspense, finjimento, burguêz. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 6 

São atribuições do assessor de imprensa, 

EXCETO: 

a) Elaborar o planejamento estratégico 

institucional contendo as diretrizes da 

organização. 

b) Criar canais de comunicação internos e 

externos que divulguem os valores da 

organização. 

c) Desenvolver uma relação de confiança 

com os veículos de comunicação. 

d) Detectar o que numa organização é de 

interesse público e o que pode ser aproveitado 

como material jornalístico. 

e) Colaborar para que a sociedade 

compreenda o papel da organização. 

 

QUESTÃO 7 

O Ministério Público do Trabalho (MPT) 

processou o proprietário de uma fazenda de 

cana-de-açúcar por submeter 17 

empregados a jornadas de trabalho de 14 

horas diárias. Como o assessor de imprensa 

deve atuar para que essa informação seja 

divulgada com urgência?  
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a) Enviar o press release com exclusividade 

a um repórter ou colunista influente para que 

seja dado destaque à informação. 

b) Telefonar para as redações dos jornais 

para avisar que será enviado posteriormente 

um e-mail contendo as informações sobre o 

caso. 

c) Publicar a informação no portal e nos 

perfis do MPT nas redes sociais, enviar o press 

release para o mailing list e realizar follow up. 

d) Publicar a notícia apenas no perfil oficial 

do MPT nas redes sociais visto que a 

disseminação de informações por esses meios 

é alta. 

e) Organizar coletiva de imprensa e enviar 

aviso de pauta às redações convidando os 

jornalistas para o encontro. 

 

QUESTÃO 8 

De acordo com os princípios do jornalismo, 

escolha qual dos títulos abaixo NÃO 

RESPEITA os critérios de clareza, 

objetividade e concisão: 

a) Motoristas de empresa de ônibus 

protestam contra atrasos no pagamento de 

salário. 

b) Seminário realizado pelo MPT debate 

discriminação étnico-religiosa.   

c) Acordo firmado pelo MPT garante 

melhores condições de trabalho a empregados 

de mineradora. 

d) Cotas de PCDs devem ser mantidas por 

sindicato sob pena de representação cível. 

e) Frigorífico deverá conceder pausas para 

descanso aos seus empregados. 

 

QUESTÃO 9 

Em relação ao Código de Ética dos 

Jornalistas Brasileiros, marque a 

alternativa INCORRETA. 

a) O jornalista deve se ater à verdade dos 

fatos e seu trabalho se pauta pela apuração e 

divulgação dos acontecimentos com precisão. 

b) O jornalista pode divulgar informações 

visando o interesse pessoal quando julgar ser 

necessário. 

c) O jornalista deve permitir o direito de 

resposta às pessoas envolvidas ou 

mencionadas em sua matéria, quando ficar 

demonstrada a existência de equívocos. 

d) O jornalista é responsável por toda a 

informação que divulga, desde que seu 

trabalho não tenha sido alterado por terceiros.  

e) Informar à sociedade quando suas 

matérias tiverem caráter publicitário ou 

decorrerem de patrocínios ou promoções. 

 

QUESTÃO 10 

“Conjunto de material informativo 

normalmente colocado em pasta ou 

envelope, para subsídio ao jornalista. Muito 

utilizado em lançamentos de produtos e 

serviços, visitas ou eventos. Pode 

apresentar, além de um ou mais releases, 

fotos, gráficos, apostilas e outras 

informações em formatos diferentes, 

oferecendo detalhes que permitam dar ao 

jornalista diferentes opções para abordar o 

assunto” (DUARTE, 2009). O produto de 

assessoria de imprensa acima descrito 

denomina-se: 

a) Release. 

b) Coletiva de imprensa. 

c) Press-kit. 

d) Briefing. 

e) Boletim. 

 

QUESTÃO 11 

O release é a forma clássica de comunicação 

entre a assessoria de imprensa e os veículos 
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de comunicação. “O release geralmente 

consta de apenas uma folha, com texto na 

estrutura jornalística padrão (título, lide e 

formato pirâmide invertida) com a 

indicação de um responsável pelas 

informações e é distribuído gratuitamente a 

veículos de comunicação e a jornalistas que, 

supõe-se, podem interessar-se pelo assunto e 

transformá-lo em notícia” (DUARTE, 

2009). A distribuição dos releases pelas 

assessorias de imprensa deve ser feita: 

a) Sempre com a maior amplitude possível, 

de modo a atingir todos os jornalistas de todo 

o território nacional. 

b) De forma seletiva e restrita, destinada 

apenas a jornalistas que mantêm bom 

relacionamento com a instituição assessorada. 

c) Amplamente, mas com cuidado, visando 

a atingir jornalistas e veículos que possam se 

interessar pelo assunto, e sem repetições 

desnecessárias (envio do mesmo release várias 

vezes ao mesmo destinatário). 

d) Repetidamente, para reforçar a 

importância do assunto e lembrar os jornalistas 

de veicularem o assunto. 

e) Para todas as sucursais de todos os 

veículos nos estados, ainda que o fato ou 

evento seja de interesse local. 

 

QUESTÃO 12 

“Nas redes sociais, tudo gira em torno de 

pessoas, não de produtos ou marcas. A 

conversa tem que ser pessoal, mesmo que 

seja em nome da empresa. A abordagem 

tem que ser delicada, mas de forma alguma 

impositiva. É um eterno namoro, no qual o 

parceiro é sensível e temperamental” 

(RAMALHO, 2010). O texto usado nas 

redes sociais não é igual ao utilizado nas 

mídias tradicionais, como em notícias de 

jornal e releases. Considerando o tipo de 

linguagem usada nas mídias sociais, assinale 

a alternativa que apresenta um texto de 

apoio mais adequado à postagem do card 

abaixo na página do Ministério Público do 

Trabalho (MPT) do Facebook. 

 

a) A contratação de aprendizes é uma 

obrigação legal de empresas de médio e grande 

porte, conforme consta na Lei 10.097/2000. 

#LegislaçãoTrabalhista 

b) O Ministério Público do Trabalho (MPT) 

informa, neste Dia Mundial das Habilidades 

dos Jovens, que pelo menos 5% do quadro das 

empresas de médio e grande porte deve ser 

composto por aprendizes. 

#DiaMundialDasHabilidadesDosJovens 

c) A legislação atinente à aprendizagem 

garante, aos jovens, ocupar pelo menos 5% das 

vagas empresas de médio e grande porte. 

#Legislação 

d) Atenção, jovens! Vocês sabiam que pelo 

menos 5% das vagas em empresas médias e 

grandes são reservadas para jovens entre 14 e 

24 anos? #ConheçaSeusDireitos 

#Aprendizagem #JovemAprendiz 

e) O Dia Mundial das Habilidades dos 

Jovens foi criado em 2018 pela ONU. Seu 

objetivo é destacar o valor de ajudar os jovens 

a aprimorarem suas habilidades para contribuir 

para o futuro comum. 
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QUESTÃO 13 

São características do texto jornalístico 

informativo, EXCETO: 

a) Presença do lide no início do texto, em 

que devem estar respondidas as perguntas: 

“quem”, “o que”, “onde”, “quando” e “como”. 

b) Uso de adjetivos e técnicas da literatura, 

de modo a expressar melhor emoções geradas 

pelo fato noticiado. 

c) Clareza e concisão, de modo a passar as 

informações da forma mais direta e simples 

possível, sem uso de palavras em excesso ou 

palavras pouco conhecidas pelo público em 

geral. 

d) Busca da objetividade, de modo que as 

experiências e opiniões do jornalista 

influenciem o mínimo possível no texto. 

e) Preferência pelo uso de frases na ordem 

direta: sujeito, verbo, complemento. 

 

QUESTÃO 14 

Atualmente, a Assessoria de Comunicação 

da Procuradoria-Geral do Trabalho 

administra os seguintes perfis do Ministério 

Público do Trabalho: @mptrabalho no 

Instagram, com mais de 102 mil 

seguidores; @MPT_PGT no twitter, 

com 16,6 mil seguidores; e @mpt.br no 

Facebook, com 520 mil seguidores. Com 

relação a redes sociais, é incorreto afirmar 

que: 

a) já é possível compartilhar ou repostar 

conteúdo de outro perfil do Instagram no 

próprio feed, diretamente pelo aplicativo. 

b) por meio do tweetdeck.twitter.com, é 

possível programar os tweets. 

c) o próprio Facebook oferece a opção de 

programar o conteúdo a ser postado. 

d) para promover publicações, o Facebook 

dispõe da funcionalidade "Impulsionar uma 

publicação". 

e) para publicação de vídeos com mais de 

um minuto no Instagram, utiliza-se o IGTV. 

 

QUESTÃO 15 

O IGTV – espécie de TV do Instagram – foi 

lançado em junho de 2018. Na tela inicial, é 

possível assistir as publicações de outros 

usuários ou usar o recurso de busca para 

pesquisar conteúdos específicos. A 

apresentação dos vídeos é determinada pelo 

algoritmo do Instagram. Isso significa que a 

própria rede social determina a relevância 

em que o conteúdo será apresentado. O 

conteúdo é disponibilizado em quatro 

opções de navegação: "Para Você" (vídeos 

indicados de acordo com os interesses do 

usuário); "Seguindo" (vídeos no IGTV 

feitos por contas seguidas pelo perfil do 

usuário);"Populares"(vídeos que estão em 

alta); "Histórico"(vídeos que já foram 

visualizados no IGTV). Assinale o formato 

que não condiz com o perfil do IGTV: 

a) Nuggets: minivídeos retirados de um 

conteúdo originalmente maior. Ou seja, são 

pequenos spots, que conseguem mostrar a 

essência do conteúdo, servindo como uma 

espécie de isca. 

b) Close Friends: ferramenta usada para 

destinar publicações a um grupo específico de 

pessoas. 

c) Webnars: seminário,aula ou palestra 

online.  

d) Resenhas: vídeo para apresentar um 

resumo de algum produto ou serviço. Ex.: 

apresentação do App MPT Pardal. Como 

baixar no celular e realizar denúncias pelo 

aplicativo. 

e) Vídeos com duração superior a 60 

minutos.  

 

 

 

https://tweetdeck.twitter.com/
https://tweetdeck.twitter.com/
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QUESTÃO 16 

Utilizando as informações abaixo, redija 

uma notícia para publicação no portal do 

Ministério Público do Trabalho (MPT), de 

20 a 30 linhas. A contagem do número de 

linhas terá início na primeira linha do lead, 

e não será considerado o texto escrito após a 

trigésima linha. O texto deve estar de 

acordo com princípios e normas usados na 

redação de textos jornalísticos. Considere 

que o dia de hoje (dia da prova) é 20 de 

março de 2019. 

• O lançamento do pacto ocorreu durante a 

inauguração do Fórum Estadual de Prevenção 

e Combate à Discriminação Racial nas 

Relações de Trabalho, no MPT-SP. O Fórum 

terá encontros bimestrais e constituição 

proposta pelo MPT. Ele é aberto a toda a 

sociedade para debater desafios e estratégias 

para garantir cidadania, dignidade e 

oportunidades de trabalho para a população 

negra no Brasil e ocorrerá bimestralmente. 

• O pacto foi elaborado pela Coordenadoria 

Nacional de Promoção de Igualdade de 

Oportunidade e Eliminação da Discriminação 

no Trabalho (Coordigualdade) do Ministério 

Público do Trabalho (MPT) em conjunto com 

a Organização Internacional do Trabalho, a 

Comissão da Igualdade Racial da OAB/SP, a 

Associação Brasileira de Pesquisadores 

Negros (ABPN), a União de Núcleos de 

Educação Popular para Negros e Classe 

Trabalhadora (Uneafro), o projeto Educação e 

Cidadania de Afrodescendentes (Educafro), o 

Instituto Rumo Inclusão, a Secretaria 

Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, o 

Banco Interamericano de Desenvolvimento, a 

Badu Consultoria, o Instituto Sindical 

Interamericano pela Igualdade Racional, o 

Comitê de Igualdade Racial do Grupo 

Mulheres do Brasil, bem como pesquisadores 

e estudantes. 

 • As instituições que decidem aderir ao pacto 

passam a fazer parte da rede de inclusão 

constituída por entidades dos movimentos 

negros, empresas, sindicatos, universidades, 

organizações sociais e governamentais.  

• O objetivo do pacto é promover a inserção de 

jovens negras e negros no mercado de trabalho; 

ampliar a contratação, qualificação e a 

capacitação dos jovens, além de conscientizar 

a sociedade, agentes públicos e iniciativa 

privada sobre a importância da diversidade 

racial nos segmentos empresariais e 

governamentais. 

• A inclusão de jovens negros e negras é 

dificultada pela discriminação racial existente 

no país; a discriminação racial é um obstáculo 

para a inclusão desses jovens no mercado de 

trabalho.  

• O documento traz diretrizes gerais tanto para 

as empresas que o assinam, quando para o 

próprio MPT e os demais signatários do pacto. 

Entre a diretrizes a serem seguidas pelas 

empresas estão: a constituição de uma 

comissão interna para tratar da diversidade 

dentro da organização, elaboração de censo 

entre empregados com recorte de raça/cor e 

gênero, e criação de mecanismos de promoção 

da igualdade. Outras linhas de ação seriam a 

promoção da diversidade racial nas campanhas 

publicitárias da empresa e o encaminhamento 

semestral de informações sobre as medidas 

adotadas pela empresa. 

• O Pacto pela Inclusão Social de Jovens 

Negras e Negros no Mercado de Trabalho de 

São Paulo foi lançado no dia 20 de março de 

2019 e apresentado à imprensa pelas 

procuradoras do Trabalho Valdirene de Assis e 

Elisiane Santos. Valdirene é a representante 

nacional da Coordigualdade e Elisiane 

coordenadora do GT de Raça do MPT. 

• De acordo com as procuradoras, o pacto tem 

como objetivo fortalecer ações voltadas à 

população negra. O pacto busca ampliar a 

inserção e ascensão de jovens negras e negros 

no mercado de trabalho.  

• Estiveram presentes no lançamento do pacto 

representantes de empresas e organizações 



Prova de Comunicação Social-Jornalismo 
 

como a Microsoft Brasil, Coca Cola Femsa, 

Febraban (Federação Brasileira de Bancos), 

Banco Itaú e Caixa Econômica Federal. Estes 

representantes, de acordo com o pacto, devem 

levar aos gestores as propostas previstas no 

documento.  

Aspas para o texto: 

“Nas empresas, é maior o número de pessoas 

negras nas atividades de base. Conforme se 

observa a evolução das carreiras, a presença do 

negro vai diminuindo progressivamente”. 

“Somente com ferramentas dessa natureza 

(como o Pacto) é possível enfrentar o mercado 

de trabalho em igualdade de condições”. Aspas 

da procuradora do Trabalho Valdirene de 

Assis. 

“A iniciativa visa a criar condições para 

superar o racismo estrutural. Também pretende 

aproximar quem quer contratar de quem 

precisa ser contratado para otimizar o ingresso 

desse público no mercado de trabalho”. Aspas 

da procuradora Elisiane Santos 
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