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Coordenação de Estágio

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 2019 

COMUNICAÇÃO SOCIAL

CADERNO DE PROVAS

INSTRUÇÕES

1. Confira este Caderno de Provas: ele deverá conter 20 (vinte) questões de português, 20 (vinte) questões de

conhecimentos específicos e 2 (duas) questões discursivas distribuídas em 11 (onze) páginas, incluindo esta. 

2. A prova terá duração de 4 (quatro) horas, improrrogáveis.

3. A interpretação das questões é de responsabilidade do candidato.

4. Não será permitida nenhuma espécie de consulta, sob pena de desclassificação.

5. Responda as questões objetivas e subjetivas nas folhas de resposta que serão entregues em separado. 

6. As folhas de respostas serão os únicos documentos válidos para a correção. Sendo o seu preenchimento de

inteira responsabilidade do candidato. 

7. Não rasure as folhas de respostas, as quais  deverão conter somente o número de inscrição do candidato,

sendo vedada a sua identificação nominal ou por meio de sinais, sob pena de desclassificação do candidato.

8. Em nenhuma hipótese haverá substituição das folhas de respostas por motivo de erro do candidato,

marcação rasurada ou emendada.

9. Este Caderno de Provas deverá ser devolvido juntamente com a folha de resposta ao final da prova. 

Boa Sorte!!!
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Prova Objetiva

Português

Nas questões abaixo, assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente:

Questão 1
a) infravermelho, antiinfeccioso, autodidata, interracial, microônibus
b) infra-vermelho, anti-infeccioso, auto-didata, inter-racial, micro-ônibus
c) infravermelho, anti-infeccioso, autodidata, interracial, micro-ônibus 
d) Nenhuma das anteriores

Questão 2
a) pseudoherói, subemprego, coherdeiro, semianalfabeto 
b) pseudo-herói, sub-emprego, co-herdeiro, semi-analfabeto
c) pseudo-herói, subemprego, co-herdeiro, semianalfabeto 
d) Nenhuma das anteriores

Questão 3
a) reescrever; bem-vindo; afrodescendente; auto-hipnose
b) re-escrever; bemvindo; afro-descendente; autohipnose
c) reescrever; benvindo; afro-descendente; auto-hipnose
d) Nenhuma das anteriores 

Nas questões abaixo, assinale a alternativa que correlaciona corretamente os termos:

Questão 4
 I. O palestrante falou por três horas ..... de organização do tempo. 
II. O tribunal ..... a decisão de primeira ..... 
III. O trânsito parou devido à forte ...... 
IV. Carolina foi presa em ...... delito. 

a) a cerca; caçou/instância; serração; flagrante 
b) acerca; cassou/instância; cerração; flagrante 
c) acerca; cassou/estância; cerração; fragrante 
d) acerca; caçou/instância; serração; flagrante 

Questão 5
I. O juiz .... pena rigorosa a quem ..... a lei.
II. A experiência do servidor ainda é ....... 
III. Foi preciso uma ........ do chefe para que o trabalho fosse concluído. 
IV. O oficial de justiça não conseguiu cumprir o ....... 

a) infligirá/infringir; incipiente; intercessão; mandado 
b) infringirá/infligir; insipiente; intercessão; mandato 
c) infligirá/infligir; incipiente; interseção; mandato 
d) infrigirá/infrigir; insipiente; interseção; mandado
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Questão 6
I. Os juros do empréstimo são ....... 
II. Assisti a um belo ....... no Parque Municipal. 
III. Isabela está na ........ de se formar em Direito.
IV. A moça estava ...... de terminar o namoro.
 
a) vultuosos; concerto; eminência; afim 
b) vultosos; conserto; iminência; a fim 
c) vultosos, concerto; iminência; a fim 
d) vultuosos; conserto; eminência; afim

Nas questões abaixo, assinale a alternativa que possui erro gramatical: 

Questão 7
a) A situação por que passei causou-me muita dor e decepção. 
b) Não fui trabalhar, porque estava passando mal. 
c) Eis por que desistimos. 
d) Nenhuma das anteriores

Questão 8
a) Daqui a duas horas vou sair, mas daqui há pouco estarei de volta 
b) Há tempos não o vejo, mas estamos a dois dias de nos encontrarmos 
c) Espero quitar o empréstimo de hoje a três meses.
d) Nenhuma das anteriores

Questão 9
a) Melancia é ótimo para hidratar. 
b) Não é permitido a entrada depois do horário.
c) Tenho uma colega que é meio preguiçosa. 
d) Temos de ficar sempre alerta?

Questão 10
a) Trabalhamos bastante para proporcionar bastantes novidades. 
b) Segue em anexa a foto. 
c) Vocês não são nenhum coitados. 
d) Agora é meia-noite e meia.

Questão 11
a) Fui no Mineirão assistir ao jogo da seleção. 
b) Custei a entender isso. 
c) Esqueci o seu nome. 
d) Prefira escrever a falar.
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Nas questões abaixo, marque a questão que não contém erro:

Questão 12
a) Comédias, piadas, nada me faziam rir. 
b) Andar e nadar faz bem pra saúde
c) Hoje é 26 de maio.
d) Três dias são pouco tempo para estudar.

Questão 13
a) Tenho ódio a certo tipo de pessoa. 
b) A situação é preocupante, haja visto o que estão tramando.
c) Preste atenção no que você está fazendo. 
d) Você sabe quem são os senadores de Minas Gerais?

Questão 14
a) Os manifestantes estavam à muitos metros de distância. 
b) Quando começou à chover, o trânsito parou. 
c) Melhor escrever à lápis. 
d) Chegou a escola e procurou à professora.
 

Nas questões seguintes, marque a alternativa em que não há erro de pontuação: 

Questão 15
a) Era do conhecimento de todos a hora da prova, mas, alguns se atrasaram. 
b) A hora da prova era do conhecimento de todos, alguns se atrasaram porém. 
c) Todos conhecem a hora da prova; não se atrasem, pois. 
d) Nenhuma das anteriores.

Questão 16
1. Bárbara: definição de que sorte é merecimento.
2. Se fosse em outras circunstâncias; Edu teria trocado os estudos pela bola. 
3. Sophia tocou piano; clarineta; flauta e violão.
4. Nenhuma das anteriores

Questão 171

a) A vida é assim; esquenta e esfria; aperta e daí afrouxa.
b) Viver para odiar uma pessoa, é o mesmo que passar uma vida inteira dedicado a ela
c) Tudo, aliás, é a ponta de um mistério, inclusive os fatos.
d) Nenhuma das anteriores.

1 Frases de Guimarães Rosa
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Nas questões seguintes, marque a alternativa que melhor corresponder ao sentido do texto:

Questão 18
“O principal  desafio  para  melhorar  a  infraestrutura  de  saúde  das  aldeias  dos  maxacalis  é  uma  parte
essencial de sua própria cultura. A etnia mantém hábitos nômades, ou seja, tem dificuldade em permanecer
no mesmo lugar por muito tempo” (Jornal Hoje em Dia, 19/04/2011)
a) Certos aspectos da cultura maxacali constituem obstáculo para a prestação de serviços públicos de saúde de
forma continuada.
b) Os maxacalis não aceitam interferência em seus hábitos culturais; por isso, não aceitam tratamento médico.
c) A resistência a mudanças é um desafio para que os índios maxacalis aceitem assistência na área de saúde.
d) Todas as alternativas anteriores estão corretas.

Questão 19
“No Estado do Pará,  pode-se fazer uma divisão das principais regiões de conflito, segundo o critério da
grilagem às quais foram submetidas" (Ariovaldo e outros, em Amazônia Revelada, os descaminhos ao longo
da BR-163)
a) O critério de grilagem resultou na divisão territorial que deu origem ao Estado do Pará. 
b) A grilagem de terras no Pará deu origem a conflitos em diferentes áreas do território, cuja ocorrência varia

em decorrência da própria forma como se deu essa usurpação.
c) A grilagem de terras constituiu uma forma legítima de ocupação territorial no Estado do Pará.
d) Todas as alternativas anteriores estão incorretas.

Questão 20
“Em um conflito,  as  repreensões  são faladas  de maneira aberta  e  os  envolvidos  podem defender  a sua
posição.  Contudo,  a  demora  na  resolução  de  conflitos  pode  fortalecê-los  e,  com  o  tempo,  propiciar  a
ocorrência de práticas de assédio moral” (MPF, Cartilha Assédio Moral, Assédio Sexual e Discriminação)
a) O assédio moral pode resultar de uma situação de conflito não resolvida.
b) O ideal é que pessoas em conflito debatam seus pontos de vista e exponham sua opinião, mas se essa

situação perdurar por muito tempo pode evoluir para uma situação de assédio moral.
c) A mera ocorrência de conflito entre pessoas que possuem opiniões diferentes sobre determinados temas não

constitui assédio moral.
d) Todas as alternativas anteriores estão corretas.
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Conhecimentos Específicos 

Assinale a afirmativa CORRETA em todas as questões a seguir:

Questão 21
a) Ministério Público Federal e Ministério Público da União são sinônimos.
b) O Ministério Público do Trabalho integra o Ministério Público da União.
c) O Ministério Público Militar não integra o Ministério Público da União.
d) Nenhuma delas.

Questão 22
a) Procurador da República e Procurador Federal são nomenclaturas diferentes para o mesmo cargo.
b) O cargo de subprocurador-geral da República diz respeito ao segundo nível da carreira.
c) O cargo de procurador regional da República diz respeito ao último nível da carreira.
d) Nenhumas delas.

Questão 23
a)  A Procuradoria da República em Minas Gerais é a unidade administrativa central do Ministério Público de
Minas Gerais.
b) A Procuradoria-Geral de Justiça é a unidade administrativa central do Ministério Público Federal em Minas
Gerais
c) A Procuradoria-Geral da República é a unidade administrativa central do MPF.
d) Nenhuma delas.

Questão 24
a) Procurador da República é membro do MPF; promotor de Justiça é membro do Ministério Público estadual.
b) Procurador-geral de Justiça chefia o Ministério Público Federal junto ao Tribunal de Justiça.
c) Existem atualmente em Minas Gerais 25 unidades municipais do MPF. 
d) Nenhuma delas.

Questão 25
a) O quadro de servidores do MPF é composto exclusivamente por servidores concursados, cujos direitos e
deveres estão previstos na lei geral do funcionalismo público federal (Lei 8.112/90).
b) Procuradores da República também são regidos pela Lei 8.112/90. 
c) Os servidores comissionados do MPF não precisam se submeter a concurso público como é exigido dos
demais servidores.
d) Nenhuma das anteriores.

Questão 26
a) O Ministério Público Eleitoral é composto por integrantes do MPF e dos Ministérios Públicos estaduais.
b)  A Procuradoria  Regional  Eleitoral,  como o  próprio  nome indica,  tem sua  área  de  atribuição  definida
conforme as cinco regiões brasileiras.
c) A chefia do Ministério Público Eleitoral no estado é exercida pelo procurador-geral eleitoral.
d) Nenhuma das anteriores.
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Relacione as afirmativas, indicando a opção CORRETA:

Questão 27
“…….. é uma das ferramentas mais importantes da Assessoria de Imprensa (…). Ou seja, funciona
como um canal de diálogo com jornalistas e, consequentemente, com os leitores dos veículos noticiosos”
(Caroline Portiolli, adaptado) 

(1) O trecho acima está indicando indiretamente os benefícios de se ter um mailling atualizado.
(2) O trecho acima está se referindo a releases.
(3) A assessoria de imprensa funciona como intermediária entre jornalistas e leitores dos jornais.

a) Apenas (1)
b) Apenas (2)
c) Apenas (3))
d) Apenas (1) e (2)

Questão 28
(1) Na redação de releases, é importante ser fiel à linguagem do texto original que se pretende divulgar, pois a

correção jurídica prevalece sobre critérios jornalísticos.
(2) O release produzido a partir de textos jurídicos deve traduzir o jargão utilizado pelos profissionais do

Direito, para que o leitor possa entender fielmente o que se está divulgando.
(3) Um release produzido a partir de textos jurídicos não precisa seguir a estrutura da pirâmide invertida, pois

tudo que existe numa peça jurídica tem o mesmo grau de importância quanto à hierarquia da informação.

a) Apenas (1)
b) Apenas (2)
c) Apenas (3)
d) Todas elas

Questão 29
(1) O informativo  é  um veículo  de  comunicação,  impresso  ou  eletrônico,  que  apresenta  informações  de

diversas naturezas, com redação e conteúdo editorial direcionado a determinado público.
(2) Newsletter é uma peça gráfica, com estilo editorial, utilizada como veículo de comunicação publicitária e

de relações públicas.
(3) House Organ diz respeito ao planejamento organizacional de uma empresa ou instituição. 

a) Apenas (1) e (2)
b) Apenas (2) e (3)
c) Todas elas
d) Nenhuma delas

Questão 30
(1) Na  elaboração  de  um  clipping  para  o  MPF,  deve-se  priorizar  notícias  relacionadas  à  atuação  dos

procuradores, mas também é necessário incluir notícias de fatos que possam originar novas atuações.
(2) Clipping é um processo intermitente de monitoramento das menções feitas na mídia à instituição para a

qual ele é elaborado.
(3) A clipagem de notícias não pode ser terceirizada, pois somente a Assessoria de Comunicação domina

todos os assuntos por ela divulgados.

a) Apenas (1)
b) Apenas (2)
c) Apenas (3)
d) Nenhuma delas
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Questão 31
(1) Na redação de notas para rádio, não é possível simplificar o texto jurídico, pois se trata de linguagem
técnica, que não pode ter seu sentido desvirtuado por eventual erro de interpretação jornalística.
(2) O programa de rádio do MPF chama-se Direito de Todos e pode ser acessado pelo portal da instituição.
(3) As notas para rádio devem seguir o mesmo padrão do texto impresso: se este for longo, o locutor deverá
adaptar sua narração, para que não fique enfadonho.

a) Apenas (1) 
b) Apenas (2)
c) Apenas (1) e (2)
d) Apenas (2) e (3)

Questão 32
(1) Em design gráfico,  tracking é o termo que designa o ajustamento do espaço entre cada letra de uma

palavra,  de  modo a  mudar  sua  densidade  ou  aparência  em um grande  bloco  de  texto;  já  o  kerning
corresponde ao ajuste do espaço entre pares de letras individuais.  

(2) Paleta diz respeito ao conjunto de cores utilizadas no design.
(3) CMYK é um sistema de cores usado em designs digitais; RGB é o sistema de cores utilizado em designs

impressos.

a) Apenas (1)
b) Apenas (2)
c) Apenas (3)
d) Apenas (1) e (2)

Questão 33
(1) No jargão jornalístico, suíte corresponde ao último prazo para que uma edição seja fechada.
(2) Matéria de gaveta é a divulgação de um release feita em sigilo a um ou mais veículos, com aviso do
momento em que poderá vir a público.
(3) Chapéu e retranca designam a palavra usada sobre o título do texto, para definir o assunto da matéria.

a) Apenas (1)
b) Apenas (2)
c) Apenas (3)
d) Nenhuma delas.

Questão 34
1)  A  comunicação  institucional  é  responsável  pela  formação  da  identidade  e  imagem  positiva  de  uma
instituição; por isso, ela pode ser tanto externa quanto interna.
2) A comunicação interna centra-se em facilitar o fluxo de informação entre os integrantes da organização, não
sendo necessário ações internas relacionadas à formação de imagem institucional positiva.
3) As assessorias de comunicação são responsáveis pela comunicação interna e externa da instituição, devendo
dar prioridade ao público externo.

a) Apenas (1) 
b) Apenas (2) 
c) Apenas (3)
d) Todas elas
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Questão 35
1) Ao contrário do Photoshop, que trabalha principalmente com imagens em bitmap, o Illustrator foi feito para
criação vetorial.
2) O Indesign é um software de diagramação, sendo mais especializado do que o Photoshop e o Illustrator.
3) As funcionalidades do Illustrator assemelham-se às do Corel Draw.

a) Apenas (1) 
b) Apenas (2) 
c) Apenas (3)
d) Todas elas

Questão 36
Em jornalismo, a previsão do que vai ser publicado em uma página, incluindo os anúncios, chama-se:
a) Escalada
b) Espelho
c) Diagramação
d) Follow-up
 
Questão 37
Segundo Tuchman (1971), o uso de procedimentos como uso de aspas, apresentação dos vários lados de uma
questão e  a estruturação da informação com lead e  pirâmide invertida  são usados por  jornalistas  para
demonstrar cumprimento da:

a) Teoria Matemática
b) Objetividade jornalística.
c) Teoria Crítica
d) Nenhuma das anteriores.

Questão 38
Fato ou assunto desenvolvido de forma mais aprofundada, com diversos elementos que ofereçam ao leitor
várias versões de um mesmo tema. Estamos falando de:
a) Notícia
b) Comunicado
c) Informe
d) Reportagem

Questão 39
No  Corel  Draw,  a  ferramenta  que  possibilita  adicionar  palavras  curtas  ou  linhas  curtas  de  texto  a  um
documento chama-se:

a) Texto parágrafo
b) Transformação
c) Texto artístico
d) Preenchimento inteligente

Questão 40
Fato ou assunto desenvolvido de forma mais aprofundada, com diversos elementos que ofereçam ao leitor
várias versões de um mesmo tema. Estamos falando de:

a) Notícia
b) Comunicado
c) Informe
d) Reportagem
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Prova Subjetiva

Questão nº 1

Elabore um release sobre o texto a seguir, observando a técnica jornalística e as normas gramaticais.

RECOMENDAÇÃO 09/2019*

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora que esta subscreve, no uso de suas
atribuições legais, 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais  e individuais  indisponíveis  (artigo 127, caput,  da Constituição da República),  tendo
como  funções  institucionais  a  promoção  do  inquérito  civil  e  da  ação  civil  pública  para  a  proteção  do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, inciso III,
da Constituição da República);
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a expedição de recomendações, visando à melhoria dos
serviços públicos e de relevância pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe
cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis,  com fulcro no artigo 6º,
inciso XX da Lei Complementar n.º 75/93 (Estatuto do Ministério Público da União);
CONSIDERANDO que tramita na Procuradoria da República em Minas Gerais o Inquérito Civil Público nº
1.22.000.000115/2009-28,  cujo  objeto  é  a  conversão  de  rede  elétrica  aérea  para  subterrânea  em cidades
históricas, objetivando a melhora na ambiência e leitura dos bens tombados;
CONSIDERANDO que o Iphan irá contribuir com 50% do valor dos projetos para execução dessa conversão,
que estão sendo negociados entre a autarquia, a “OI” e Associação das Cidades Históricas;
CONSIDERANDO informação da CEMIG, em que a empresa assevera que há compartilhamento dos postes
nas cidades históricas entre outras operadoras de telefonia além da OI, tais como Maxitel, Embratel, Infovias,
além da Net;
CONSIDERANDO  que  o  cabeamento  subterrâneo  certamente  ensejará  medidas  de  terraplanagem,  com
mácula ao calçamento e outros elementos das cidades históricas, o que somente se justifica se tal medida for
precedida de estudo criterioso abarcando todos os usuários da infraestrutura em questão;
CONSIDERANDO, por fim, a vultosa verba pública a ser aplicada na concretização de tais projetos;

RESOLVE

RECOMENDAR ao Superintendente  do IPHAN em Minas  Gerais  que somente  firme qualquer  convênio
destinado à execução dos projetos de substituição da rede aérea elétrica por subterrânea, caso os postes das
localidades  tombadas  possam  efetivamente  serem  retirados  sem  prejuízo  aos  usuários,  evitando-se  a
permanência de alguma(s) unidades e terraplanagem desnecessária.
FIXAR  o  prazo  de  10  (dez)  dias  úteis  para  resposta  de  acatamento  a  esta  Recomendação  ou  para  a
apresentação de justificativas fundamentadas para o seu não atendimento.

Belo Horizonte/MG, 27 de abril de 2019.

Fulana de Tal
Procuradora da República

* Texto adaptado do original
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Questão nº 2

Faça uma NOTA para divulgar ao público interno do MPF-MG a portaria abaixo. A nota será enviada
por e-mail, então, lembre-se que sua mensagem deve ser concisa, clara e objetiva e deve observar as
técnicas jornalísticas aplicáveis a esse gênero de redação.

PORTARIA Nº 049, de 23 de maio de 2019.

O PROCURADOR-CHEFE da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais,
no exercício de suas atribuições previstas no inciso II, artigo 50 da Lei Complementar nº 75/93, de 20 de maio
de 1993, 

CONSIDERANDO  a  responsabilidade  da  Chefia  desta  unidade  de  zelar  pela  segurança  do  pessoal,
patrimonial e das informações no âmbito da PRMG;

CONSIDERANDO  a  expressa  recomendação  dada  pela  Comissão  de  Segurança  Institucional,  para
implementação de medidas de reforço da segurança no âmbito do edifício-sede,

RESOLVE QUE:

Art.  1º:  Fica  proibido  o  acesso  às  dependências  da  Procuradoria  da  República  em  Minas  Gerais  de
entregadores, motoboys, vendedores e outras pessoas que compareçam com a finalidade de prestar serviços de
entrega de interesse particular dos membros ou servidores do órgão.

Art. 2º: O atendimento às pessoas mencionadas no artigo anterior se fará na portaria do Edifício-Sede da
PRMG, ficando o agente de portaria encarregado de comunicar a presença do visitante ao interessado, que
deverá se deslocar até a Portaria ou enviar outro servidor para recebimento da encomenda;

Art.  3º:  A vedação consignada  no artigo  primeiro  não se  estende  a  familiares  e  amigos  dos  membros  e
servidores,  os  quais,  no  entanto,  deverão  ser  identificados  e  obrigados  ao  uso  dos  crachás  apropriados,
segundo normas em vigor.

Cumpra-se. 

BELTRANO DE TAL
Procurador-Chefe
Procuradoria da República em Minas Gerais
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