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PROVA: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Conhecimentos Específicos

01 -  “Essa hipótese não defende que os meios de
comunicação  de  massa  pretendem  persuadir,  mas
apresentam ao público uma lista daquilo sobre o que
é necessário ter uma opinião. (…) A imprensa não diz
às  pessoas  o  que  pensar,  mas  sobre  que  temas
devem  pensar.”  O  trecho,  retirado  do  livro  Para
entender  as  Teorias  da  Comunicação,  de  Ana
Carolina Temer e Vanda Nery, conceitua:
a) Agenda Setting ou Teoria da Agenda
b) Espiral do Silêncio
c) Teoria Hipodérmica ou da bala mágica
d) Funcionalismo

02 -  Sobre a história da imprensa e dos veículos de
comunicação no Brasil, considere as assertivas:
I  –  O  ano  de  1808  é  um  marco  para  a  imprensa
brasileira, com a chegada da Corte Portuguesa e a
instalação da Impressão Régia. 
II  -  A  primeira  transmissão  radiofônica  no  Brasil
ocorreu  em  1922,  na  ocasião  do  centenário  da
Independência. 
III – Em 1950, foi inaugurada a TV Tupi, fazendo com
que o Brasil fosse o primeiro país da América Latina
a ter uma televisão de caráter regular. 

Estão corretas as assertivas:
a) II e III
b) I e II
c) I, II e III
d) I e III

03  -  Gênero  jornalístico  caracterizado  pelo
aprofundamento  da  notícia,  com  maior  rigor  na
apuração  de  dados,  na  consulta  às  fontes,  no
planejamento  e  na  redação  do  texto.  Por  se
debruçar com mais tempo sobre pautas mais frias,
esse mesmo gênero conta com uma variedade maior
de recursos editoriais e explora a humanização da
narrativa,  podendo,  inclusive,  quebrar  a  ordem
linear da construção jornalística tradicional.

Assinale  a  alternativa  que  indica  corretamente  o
nome do gênero jornalístico descrito acima:

a) Nota
b) Reportagem
c) Entrevista
d) Coluna de Opinião

04 - Sobre a produção de notícias para rádio, não é
correto afirmar:

a)  Quem escreve  um texto radiofônico  deve  prestar
atenção máxima à sonoridade das palavras, evitando a
cacofonia. 
b) O redator deve priorizar a ordem direta das frases
(sujeito, verbo e predicado).
c) Cada frase do texto radiofônico deve conter uma
informação, transmitindo o máximo de conteúdo com
o mínimo de palavras.
d) Repetições de palavras e rimas deixam o texto mais
divertido, chamando a atenção do ouvinte.

05  -  Em  relação  ao  conceito,  às  rotinas  e  aos
produtos de uma assessoria de comunicação, julgue
as  afirmativas  a  seguir  como  verdadeiras  (V)  ou
falsas (F).

( ) Media training é a capacitação de assessorados,
fontes  ou  porta-vozes  de  empresas  ou  órgãos
públicos,  para  que  atendam  adequadamente  as
demandas  da  imprensa.  Entre  outros  objetivos,  o
treinamento deve ensinar o porta-voz a lidar com a
linguagem e características dos diferentes tipos de
veículos  de  comunicação  e  a  se  adaptar  a  cada
circunstância.

(  ) Os termos release, comunicado e nota oficial são
utilizados comumente para designar o mesmo tipo
de  documento.  A  nota  oficial,  contudo,  se
caracteriza,  especificamente,  por  ser  empregada
para  divulgar  assuntos  ainda  inéditos  para  a
imprensa.

(  )  O clipping –  monitoramento sobre determinado
assunto na mídia – pode sinalizar oportunidades de
divulgação,  auxiliar  no  gerenciamento  de  crises  e
permitir que órgãos e empresas refinem seu trabalho
de relacionamento com a mídia.

Assinale  a  alternativa  que  corresponde  à  ordem
correta de julgamentos das assertivas anteriores:

a) V-F-V
b) V-V-V
c) F-F-V
d) V-V-F

06- Julgue as afirmativas a seguir como verdadeiras
(V) ou falsas (F)

( ) O clipping é a matéria-prima do acompanhamento
estratégico da imagem da instituição, servindo ainda
como  instrumento  de  medição  do  trabalho  em
assessoria de imprensa
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(  )  A coletiva  de  imprensa  é  um  instrumento  de
comunicação institucional cujo objetivo principal é
economizar tempo do assessorado, permitindo que
atenda  veículos  de  mídia  em  um  só  lugar  e  ao
mesmo tempo.

( ) O press kit é um documento baseado naquilo que
foi estabelecido no planejamento, define os tipos de
atitude que serão adotadas para realizar as tarefas
rotineiras da assessoria de imprensa.

Assinale  a  alternativa  que  corresponde  à  ordem
correta de julgamentos das assertivas acima:

a) F-F-V
b) V-F-V
c) V-F-F
d) V-V-V

07 - As notícias falsas são informações inverídicas ou
tiradas de contexto que circulam entre a população
como  se  fossem  verdade.  Cada  vez  com  maior
alcance,  essas  notícias  falsas  têm  sido
compartilhadas  nas  redes  sociais  e  principalmente
em grupos de Whatsapp. Os formatos são variados:
texto, vídeo ou imagens. Com o propósito de ajudar
o  público  a  ter  mais  segurança  na  leitura  de
conteúdos na internet e de diminuir a propagação de
notícias  falsas,  agências  têm  feito  a  conferência
dessas notícias. A verificação busca detectar erros,
imprecisões ou mentiras nas informações divulgadas.
Essas agências são chamadas de:

a) Fake News
b) Fact checking
c) Agências de Notícias
d) Agências Investigativas

08  -  Qual(is)  das  afirmativas  abaixo  está(ão)
correta(s)?
1) Instagram, Twitter e Facebook são redes sociais
comumente  utilizadas  pelo  Ministério  Público
Federal  para  divulgar  mensagens  que  estimulam a
cidadania.
2) As publicações institucionais nos perfis e páginas
oficiais  do  Ministério  Público  Federal  nas  redes
sociais  são  feitas  utilizando  verbos  em  primeira
pessoa,  a fim de humanizar  as  mensagens e,  com
isso,  conquistar  um  número  cada  vez  maior  de
seguidores.
3) Eventos de interesse apenas do público interno da
instituição,  como  reuniões  administrativas,  NÃO
devem ser divulgados nas redes sociais do Ministério
Público Federal.

a) Todas as alternativas
b) Apenas 1 e 2
c) Apenas 1 e 3
d) Apenas 2 e 3

09 -  Acerca de noções de diagramação,  assinale  a
alternativa correta:
a) O Photoshop permite que um documento aberto seja
salvo  mantendo  todos  os  atributos  de  edição  no
formato .psd.
b) O sangramento é a fusão de duas imagens coloridas
sobrepostas. 
c) O formato GIF é indicado para transparências
d)  O  software  do  pacote  Adobe  mais  indicado  para
diagramação  de  páginas  em  revistas  e  jornais  é  o
Illustrator. 

10 – Suponha que você seja estagiário da Assessoria
de Comunicação do Ministério Público Federal. Você
recebe  a  tarefa  de  criar  peças  gráficas  para
divulgação  do  processo  seletivo.  Selecione  a
alternativa que apresenta exclusivamente programas
de edição de imagem que você poderia escolher para
desenvolver o trabalho:

a) Photoshop, Adobe Reader e Corel Draw
b) Photoshop, Adobe Illustrator e Corel Draw
c) Adobe Premiére, Adobe Reader e Adobe Illustrator
d) Adobe Reader, Adobe Ilustrator e Corel Draw

11 - Considere que o setor de Gestão de Pessoas do
Ministério  Público  Federal  no  Amapá  encaminhou
pedido  à  Assessoria  de  Comunicação  para  que
divulgue um processo seletivo  interno destinado a
servidores  do  órgão  que  desejem  ocupar
determinada função comissionada. Nas informações
encaminhadas  constam,  entre  outros  detalhes,  as
atribuições do cargo, o número de vagas, o período
de inscrição e o turno de trabalho. Nesse caso, quais
os  meios  de  comunicação  institucional  você
escolheria para fazer esta divulgação?

a) Site, Twitter, lista de e-mail corporativo
b) Intranet, site, jornal mural
c) Intranet, lista de e-mail corporativo, jornal mural 
d)Twitter, lista de e-mail corporativo, jornal mural

12 - O setor de segurança idealizou uma campanha
para alertar os servidores sobre os riscos de assaltos
surpresa. A Assessoria de Comunicação foi demanda
a definir e confeccionar as peças gráficas e os meios
de  divulgação.  Como  integrante  da  Ascom  da
Procuradoria da República no Amapá, você:
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a)  Sugere  que  sejam  espalhados  pelas  ruas  e  pelo
comércio da capital  cartazes alertando os servidores
sobre cuidados específicos.
b) Cria uma campanha voltada especificamente para
divulgação nas redes sociais nas quais a maioria dos
servidores tenha conta.
c)  Executa,  após  a  concordância  do  setor,  uma
campanha  utilizando  veículos  e  espaços  internos  de
comunicação.
d)  Resolve  ligar  para  cada  setor  e  pedir  que  a
informação  seja  disseminada  entre  todos  os
componentes da área.

13 - As mídias sociais são importantes ferramentas
de  divulgação  para  uma  assessoria  de  imprensa.
Assinale  a  opção  correta  para  uso  dessas
plataformas:

a)  O Twitter  deve veicular  textos curtos e concisos,
preferencialmente  acompanhados  de  imagens  e
hashtags.
b)  O  uso  do  Whatsapp  como  ferramenta  de
comunicação institucional não é recomendado devido
ao risco de exposição das informações compartilhadas.
c) O instagram é uma rede social muito informal, não
devendo ser utilizado para divulgação da atuação de
uma instituição. 
d) Para não sobrecarregar o público, o uso de mídias
sociais na divulgação institucional deve ser limitado a
uma plataforma.

14 - A realização de um evento de interesse público
demanda  trabalho  conjunto  e  muita  organização
entre  os  setores  de  um  órgão.  À  Assessoria  de
Imprensa,  normalmente,  cabe  a  divulgação  ao
público  externo.  Nesse  sentido,  são  meios  usuais
para divulgar um evento à imprensa:

a) Nota oficial e comunicado.
b) Press release e press kit.
c) Comunicado e press release.
d) Nota oficial e press kit.

15  -  O  uso  das  redes  sociais  por  órgãos  públicos
contribui para aproximar o cidadão de temas ligados a
essas instituições. São boas práticas para a utilização
desse tipo de mídia:
a) O uso da linguagem formal e de vocabulário técnico
sobre o que se deseja informar.
b) A valorização de textos longos em detrimento ao uso
de imagens e vídeos.
c)  Explicar  as  competências  da  instituição  é
desnecessário, pois quem segue a página certamente
já conhece o trabalho realizado pelo órgão.
d)  Explorar  linguagens,  como  vídeos,  infográficos,
ilustrações e transmissões ao vivo.

16 - Considere os conceitos a seguir:
I  -  Reunião  de  jornalistas  de  vários  veículos,  ao
mesmo tempo, para passar informações relevantes 
e de interesse público imediato ou, ainda, em casos
especiais  de  lançamentos  ou  assinaturas  de
contratos. 

II  -  Lista de jornalistas  e veículos  de interesse de
determinada assessoria para facilitar o contato e o
envio de releases. 

III  -  Formato de texto jornalístico em que a parte
mais  importante  da  notícia  ou  da  informação  é
colocada logo no primeiro parágrafo. 

Em ordem, os conceitos descritos anteriormente se
referem a:

a) entrevista coletiva, press kit, nota oficial 
b) entrevista coletiva, mailing, release
c) media training, mailing, release
d) media training, press kit, nota oficial

17  –  Suponhamos  que  o  repórter  de  um  jornal
entrevistou  uma  fonte  do  Ministério  Público  para
uma matéria. Na redação do texto, ele pode intervir
na  fala  do  entrevistado  de  diferentes  maneiras,
exceto ao:

a) Descrever o tom de voz e as expressões faciais da
fonte.
b) Determinar a ordem em que as informações serão
redigidas.
c) Escolher o verbo de enunciação que vai acompanhar
a fala.
d) Alterar a versão dos fatos para adaptar o texto à sua
posição.

18 - O Ministério Público Federal (MPF) atua como
fiscal da lei e tem atuação nas áreas cível, criminal e
eleitoral. Cabe ao MPF exercer a defesa dos direitos
constitucionais do cidadão. Meio ambiente, combate
à corrupção e populações indígenas estão entre as
áreas  temáticas  de  atuação  do  MPF.  Sobre  a
vinculação do MPF aos Poderes da União é correto
afirmar que:

a) O MPF não faz parte de nenhum dos três poderes
(Executivo,  Legislativo  e  Judiciário)  e  tem
independência funcional assegurada pela Constituição
Federal. 
b)  Por  atuar  perante  a  Justiça  Federal,  o  MPF  está
vinculado ao Poder Judiciário.
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c)  O  MPF  faz  parte  do  Poder  Executivo  por  ter  seu
chefe, o procurador-geral da República, nomeado pelo
presidente da República. 
d)  O  MPF  está  ligado  ao  Poder  Legislativo  pela
necessidade  de  aprovação  de  maioria  absoluta  do
Senado Federal para nomeação do procurador-geral da
República. 

19 - No Amapá, uma das atuações mais recentes do
MPF, relacionada à pandemia, foi a intermediação da
definição de fluxo de atendimento médico-hospitalar
a  tripulantes  estrangeiros  contaminados  pelo  Sars-
Cov-2  em  navios  que  trafeguem  pela  costa  do
Amapá. Os órgãos participantes foram comunicados
que  a  execução  do  fluxo  será  acompanhada  pelo
MPF como: 

a) Órgão de controle
b) Órgão de fiscalização
c) Órgão do Executivo
d) Órgão do Judiciário

20 - Judicialmente, o Ministério Público Federal atua
perante a Justiça  Federal ou à Justiça Eleitoral,  a
depender da matéria. No entanto, o órgão também
tem frequente atuação extrajudicial. Para isso pode
utilizar-se do seguinte instrumento:

a) Ação civil pública
b) Denúncia
c) Recomendação
d) Ação penal

Língua Portuguesa

A geração de hoje

Dizem que o valor da liberdade é muito oneroso. Na

verdade, não há estimativa porque o que resta mesmo

é solidão e esta não tem preço.

Horas  e  horas,  em  frente  de  uma  tela  de  um

computador ou, rapidamente, com os dedos passando

e  remetendo  mensagens  pelo  smartphone,  parecem

uma fuga. "Mas me deixa, estou estressado", encerra

qualquer  diálogo.  É  a  geração  que  se  estressa  e  se

frustra  por  tudo.  A  mesma  que  se  considera

eternamente  infeliz.  Nada  os  preenche.  E  aí  a

pergunta:  o  que  busca  essa  rapaziada?  O  que  lhes

prometeram? Por que mudam de tudo, de escola, de

emprego,  de  parceiros?  O  que  é,  para  eles,  a

felicidade? O que é importante? Por que a depressão é

o mal do século e suicídio, com a banalização da vida,

já é a maior causa de morte?

Poderia  fazer  outras  perguntas,  mas  o  quadro

apresentado pela psicóloga Cristiane Soares Galdino é

assustador.  Primeiro,  os  jovens  não  assumem

responsabilidades  de  viver,  de  se  mexer,  de  traçar

metas,  caminhos e  projeto.  Vivem o hoje e pronto.

Parou.  Não  conseguem enxergar  o  que  está  fora  da

"caverna  de Platão".  Por  isso,  dentro de  seu  mundo

particular, postam sorrisos em praias ecológicas, mas

não gostam de se  banhar  no mar.  Empenham-se em

iniciativas de limpar o lixo na praia juntamente com

amigos,  mas  não  arrumam  sequer  a  própria  cama.

Estampa tristeza, sofrimento, dor, o mesmo incômodo

de crescer sem fazer por onde, inclusive, ganhar sem

merecer.

Para a grande maioria dessa nova turma, pensar em

trabalhar  sem muitos  ganhos  e  um estágio  gratuito,

não constitui  algo correto. Pergunta Cristiane:  quem

marca suas consultas, médicos e dentistas?  Vou mais

além:  quem os  inscreve  nos  concursos  públicos,  nos

vestibulares, ou no Enem?

Em resumo, temos uma geração que vive em regime

alimentar,  em  academias  caras,  "uma  geração  das

polpas de frutas" que não sabe descascar uma laranja,

não chupa caroço de manga, lista Cristiane. E mais:

não gostam de velhos, mas adoram animais. Vivem de

sonhos, mas não fazem nenhum esforço para realizá-

los. Não saem do quarto, vivendo nas redes sociais, no

mundo  irreal  do  Instagram,  fazendo  selfies  que

expressam  felicidade,  ou,  quando  não,  apontando

defeitos nos outros, com expedientes de comentários

maldosos.  Enfim,  a  geração  de  hoje  é  a  pura

contradição.

FONTE:

https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/arqu

ivo/a-geracao-de-hoje-.2126089
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Com base no texto acima, responder às 3 questões

seguintes:

21 - No tocante às regras de pontuação, justifica-se a

virgulação neste trecho: “Enfim, a geração de hoje é

a pura contradição”, a fim de: 

A) Separar vocativos;

B) Separar adjuntos adverbiais;
C) Indicar a elipse de um termo;
D) Separar apostos e certos predicativos;

22 - O substantivo POLPAS, quanto à flexão de número

e quanto ao gênero, é classificado,  respectivamente,

como:

A) Feminino – singular;

B) Masculino – singular;
C) Feminino – plural;
D) Plural – feminino;

23 - “[…] não gostam de velhos, mas adoram animais”.
A forma verbal destacada nesse trecho encontra-se no:

A) Futuro do pretérito do indicativo, exprimindo um 
processo hipotético de realização possível;

B) Futuro do subjuntivo, indicando um processo futuro 
possível em relação a outro fato futuro;

C) Pretérito imperfeito do indicativo, transmitindo 
uma ideia de continuidade, de não conclusão;

D) Presente do indicativo, exprimindo um processo 
verbal que se desenvolve habitualmente;

24 - Qual a função sintática da palavra destacada na

oração abaixo? 

“Um lobo que nunca se via”. 

Alternativas:

A) Partícula apassivadora;

B) Índice de indeterminação do sujeito;

C) Objeto direto;
D) Conjunção condicional;

25 - Assinale a opção em que todas as palavras estão 

grafadas corretamente: 

A) entitulado - gerimum - sargeta – tigela;

B) magestade - maizena - cerejeira – ferruginoso;

C) pagem - ogeriza - diligência – gorgeta;

D) rigidez - exceção - megera – submersão;

26 - No período “Minha amiga foi atender ao telefone 

e, ao voltar, viu que sumira o relógio de pulso 

deixado sobre a mesinha de cabeceira”, a oração em 

negrito é:

A) subordinada substantiva objetiva direta;

B) subordinada substantiva subjetiva;

C) subordinada substantiva objetiva indireta;

D) subordinada adjetiva restritiva;

27 - Assinale a opção incorreta: 

A) Os vocábulos “Índole”, “Íntimo”, “único”, 

“poderíamos”, “República”, “política” e 

“escrúpulos” seguem a mesma regra de acentuação 

gráfica;

B) Tem-se, no vocábulo “é”, uma ocorrência do acento

diferencial; 

C) Os vocábulos “há”, “nós” e “só” recebem acento 

gráfico por serem monossílabos tônicos;

D) Uma mesma regra de acentuação orienta o emprego

do acento gráfico em “países” e “reúna”;

28 - Planejá-la é uma forma verbal com pronome 

enclítico; a forma que assumiria esse mesmo verbo no 

futuro do presente do indicativo com pronome 

mesoclítico, seria: 

A) Planeja – la – á;

B) Planejá – la – á;

C) Planejá – la – ia;

D) Planejá – la – a;

29 - As figuras de linguagem são recursos da língua que

conferem expressividade aos enunciados. Nesse 

sentido, observe as frases a seguir. 

I. Esta questão é apenas a ponta do iceberg.

II. Aquele candidato ficou rico por meios ilícitos.

5



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ
22º PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS
PROVA: COMUNICAÇÃO SOCIAL

III. Tomamos vinte garrafas de cerveja durante a festa.

IV. O ônibus leva uma eternidade para chegar.

As figuras de linguagem utilizadas em cada frase são, 

respectivamente: 

A) Hipérbole; metáfora; metonímia; parábola;
B) Metáfora; eufemismo; metonímia; hipérbole;
C) Comparação; metáfora; personificação; metonímia;
D) Metáfora; comparação; hipérbole; eufemismo;

30 - A palavra BAÚ pode ser assim classificada:

A) monossílaba, ditongo, oxítona;
B) monossílaba, hiato, paroxítona;
C) dissílaba, hiato, oxítona;
D) dissílaba, ditongo, paroxítona;
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