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LÍNGUA PORTUGUESA  

Considere o texto abaixo para as questões
de 1 a 4.

Hospitais públicos são recomendados pelo
MPF/RO a não discriminar pacientes

indígenas

A  discriminação  racial  sofrida  por
indígenas  em  unidades  de  saúde  motivou  o
Ministério  Público  Federal  em  Rondônia
(MPF/RO)  a  emitir  uma recomendação  a  oito
hospitais  públicos  e  ao  Distrito  Sanitário
Especial  Indígena  de  Porto  Velho.  Na
recomendação,  o  MPF/RO  expõe  que  “a
discriminação  racial  é  ainda  mais  reprovável
quando  é  contra  indígenas  doentes,  por  ser
população vulnerável e estar em momento de
extrema fragilidade”.

A recomendação do MPF/RO é resultado
de uma investigação que apurou um caso de
discriminação  a  um  indígena  da  etnia
Amondawa  no  Hospital  Municipal  de  Jaru.
Neste  caso,  foi  ajuizada  uma  ação  de
indenização  por  danos  morais.  A decisão  em
primeiro  grau  foi  favorável  ao  indígena.  No
entanto,  o  médico  recorreu  da  decisão  e  o
recurso ainda será julgado pela Justiça.

Para  o  MPF/RO,  este  não  é  um  caso
isolado.  Em  consulta  aos  funcionários  que
atuam nas Casas de Saúde dos Índios e Polos
Base sobre a abrangência do Distrito Sanitário
Especial  Indígena em Porto Velho, chegou ao
conhecimento  do  MPF/RO  relatos  de
discriminação  e  até  mesmo  de  negativa  de
atendimento.

“O  pluralismo  e  a  valorização  dos
diferentes  modos  de  vida  é  valor  consagrado
pelo  ordenamento  jurídico  brasileiro  e  pelo
Estado  Democrático  de  Direito,  e  deve  ser
constantemente  fortalecido”,  aponta  o
procurador da República Daniel Azevedo Lôbo.

(texto adaptado - www.mpf.mp.br/ro)

01. Com  relação  ao  título  da  notícia,
podemos dizer que:

A) Há uso da voz passiva.
B) Há uso da voz ativa.
C) O título necessita ter ponto final.
D) Falta crase.
E) Há erro de concordância nominal.

02.  Com  relação  ao  primeiro  parágrafo,
pode-se afirmar que:

A) Há necessidade de crase em "a emitir".
B) Há uso inadequado da vírgula.
C) Há necessidade de crase em "a oito 
hospitais".
D) Falta coerência.
E) Nenhuma das anteriores.

03.  No  segundo  período  do  primeiro
parágrafo, pode-se dizer que:

A) Não há concordância nominal adequada.
B) Falta crase em "a discriminação racial".
C) A oração não possui sujeito.
D) Os verbos na frase "por ser população 
vulnerável e estar em momento de extrema 
fragilidade" poderiam estar no plural.
E) Há advérbio adversativo.

04. O quarto parágrafo apresenta:

A) Conjugação verbal incorreta.
B) Conjugação nominal correta.
C) Sujeito simples.
D) Citação indireta.
E) Ausência de coerência.

05.  Marque  o  item  que  preenche
corretamente as lacunas:

O diretor foi ________ que o funcionário disse.
(sentido  oposto/contra).  Mas  a  coordenadora
foi  _______  opinião  do  funcionário  (mesmo
sentido/a favor). 
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Ninguém poderia ______ que isto aconteceria.

Na  hierarquia  da  empresa,  ele  não  tinha
______ em relação a nenhum funcionário.

As casas eram _________.

A)   ao encontro  do   –  de encontro  da –
advinhar -  ascenção - germinadas
B) de encontro ao – ao encontro da – adivinhar
-  ascensão - geminadas
C) ao encontro do  – de encontro da –  advinhar
-  ascensão - geminadas
D) ao encontro do – ao encontro da – adivinhar
-  ascensão - germinadas
E) de  encontro  ao   –  de  encontro  da   –
advinhar -  ascenção - geminadas

06.  Acerca  da  concordância,  analise  as
afirmativas  abaixo  e  assinale  a  alternativa
correta:

I. Os autos foi conclusos.
II. A menina têm muita coragem.
III. A maioria é estudiosa.
IV. Fazem dois anos que a conheci. 

A) todas estão corretas
B) todas estão incorretas
C)  somente III está correta
D) comente I e III estão corretas
E) somente I está correta

07. Assinale a alternativa em que o acento
indicador  de  crase  foi  utilizado
incorretamente:

A) O filme começou às três horas.
B) Tudo foi feito às escondidas.
C) Estava à procura de um profissional.
D) Veio à meia-noite em ponto.
E) ficou à ver navios.

08. Assinale a alternativa em que a ortografia
está de acordo com a norma gramatical:

A) contra-razões
B) contra-fé
C) idéia
D) contramandado
E) lêem

09.  A  concordância  verbo-nominal  está
inteiramente correta na frase:

A) Urge que seja definido as metas de oferta
de energia em quantidade suficiente e preço
adequado,  para  impulsionar  o
desenvolvimento do país.
B)  É  imprescindível  que  se  cumpram  os
acordos  firmados  em  relação  à  oferta  de
energia  e  aos  preços  adequados,  e  que  se
atenda ao aumento da demanda.
C) Uma política fiscal aplicada sobre as ofertas
de energia devem controlar o cumprimento dos
contratos que se estabeleceu nesse setor.
D)  Os  países  importadores  de  derivados  de
petróleo paga o preço estabelecido na Europa,
o que gera efeitos negativos na economia.
E)  Existe  metas  brasileiras  que  foram
estabelecidas  em  relação  à  autossuficiência
em  petróleo  e  o  momento  oferece  a
oportunidade de cumpri-las satisfatoriamente.

10.  Assinale  a  opção  em  que  o  termo
destacado está gramaticalmente correto.

O Brasil  vem gradativamente progredindo no
que  diz  respeito  à  (1) administrar  o  bem
público. No século passado, estava arraigado
à (2) comportamentos administrativos viciosos,
aos  quais  (3) priorizavam  os  interesses  do
administrador e de quem mais lhe conveniesse
(4), ficando de lado a real finalidade do serviço
público, que é servir o (5) público.

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA

11. Sobre Intranet, NÃO pode-se dizer:

A) É um importante meio de comunicação do
público  de  uma  determinada  empresa  ou
instituição.
B) É uma plataforma de informação ágil.
C)  Só  pode  ser  acessada  pelos  seus
utilizadores ou colaboradores internos.
D) É de uso exclusivo de um determinado local,
como, por exemplo, a rede de uma empresa ou
instituição.
E) É uma rede aberta a qualquer usuário, via
Internet.

12.  As  ferramentas  de  mídias  sociais  são
sistemas  online  que  permitem  a  interação
social  a  partir  do  compartilhamento  e  da
criação colaborativa de informação.
Qual  dos  serviços  online  abaixo  não  é
considerado uma mídia social?

A) Facebook
B) Youtube
C) Twitter
D) Email
E) Instagram

13. Um software de código aberto é aquele
em  que  o  código  fonte  está  incluído,
permitindo  que  qualquer  interessado  faça
modificações  e  personalizações  no
programa.  Que  alternativa  abaixo  é
composta EXCLUSIVAMENTE de programas
de código aberto?

A) Microsoft Office e Adobe Premier;
B) Windows 7 e Linux;
C) Adobe Photoshop e Dreamweaver;
D) BROffice e Plone;
E) Adobe Flash Professional e Corel Draw

14.  Não  é  um  Sistema  Operacional  a

seguinte opção abaixo.

A) DOS
B) Android
C) Windows 7
D) HTML
E) Linux

15.  São  exemplos  de  editor  de  imagens,
EXCETO:

A) Photoshop
B) Corel photo-paint
C) Adobe PDF
D) Paint
E) Photofiltre

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS -
JORNALISMO

16. Considere a imagem abaixo:

Em 2017, o post acima foi (até o momento)
o  de  maior  repercussão  no  Facebook  do
MPF  e  trata  de  uma  notícia  do  MPF  em
Rondônia. Teve 3,2 mil curtidas e mais de
11 mil compartilhamentos.

Podemos afirmar que:

A) As organizações públicas buscam cada vez
mais os meios tradicionais de informação, pois
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geram mais credibilidade.
B) Curtidas e compartilhamentos são algumas
formas de medir o engajamento do público com
determinada  marca  (de  empresa  ou  de
instituição).
C)  A  presença  na  redes  sociais  substituiu
totalmente a divulgação por meios tradicionais.
D)  O uso de imagem não é relevante para a
visualização  e  o  engajamento  de  uma
publicação em rede social.
E)  Na  maioria  das  vezes,  empresas  e
instituições usam perfil  de 'usuário' em vez de
'página' no Facebook.

17. Sobre a linguagem e o texto usados em
notícias radiofônicas, NÃO podemos dizer:

A) Usam a linguagem coloquial.

B) Demonstram espontaneidade ao falar.

C) São claros, diretos e simples.

D) Usam vocabulário rebuscado para instigar os
ouvintes.

E)  Usam  a  redundância  para  melhor
compreensão.

18.  Sobre  o  jornalismo  radiofônico,
considere as afirmativas abaixo.

I. Música, vozes ou ruído de fundo que servem
de  suporte  à  fala.  Precisa  ser  característico
para não ser confundido com falha técnica.

II. Folha padronizada em que é redigido o texto
do programa, com as marcações da técnica.

III.  Palavras finais  da matéria que indicam ao
locutor e ao operador o momento em que outro
trecho  da  informação  deve  ir  ao  ar.  Designa
também o ponto de edição.

IV.  Chamada  de  curta  duração,  usada  para
destacar  o  intervalo  e  o  reinício  de  um
programa radiofônico.

As definições se referem a:

A) Vinheta, retranca, rubrica e script.

B) BG (background), lauda, deixa e vinheta.

C) Vinheta, pauta, deixa e rubrica.

D)  BG  (background),  retranca,  rubrica  e
vinheta.

E) Vinheta, script, rubrica e BG (background).

Considere o texto abaixo para as questões
de 19 a 21.

MPF/RO recomenda que maternidade de
Guajará-Mirim só faça cesarianas em casos

necessários
 
Além do sentido pedagógico e preventivo, as medidas
recomendadas visam reduzir a mortalidade infantil e

melhorar a saúde materna

O Ministério Público Federal em Rondônia
(MPF/RO)  expediu  recomendação  à  maternidade
no  hospital  Bom  Pastor,  localizada  em  Guajará-
Mirim, para que as cirurgias cesarianas só sejam
feitas  em  casos  realmente  necessários.  Para  o
órgão,  esse  procedimento  cirúrgico  gera  riscos
imediatos e a longo prazo.

Outra medida recomendada pelo MPF/RO é
para os casos em que a cirurgia seja realizada a
pedido  da  gestante.  Nesses  casos,  deve  ser
elaborado  um  “termo  de  consentimento  livre  e
esclarecido”  com  as  indicações  e  os  riscos  da
cirurgia  cesariana,  bem  como  a  identificação
completa do médico e da paciente.

A Organização  Mundial  de  Saúde  (OMS)
estabelece  que  as  taxas  ideais  de  cirurgias
cesarianas fiquem entre 10% e 15%.

A maternidade tem o prazo de 15 dias para
se  manifestar  quanto  ao  acatamento  ou  não  da
recomendação.

(texto adaptado - www.mpf.mp.br/ro)
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19. Sobre o texto podemos afirmar, EXCETO:

A) O título está na ordem direta e na voz ativa.

B) O texto apresenta pirâmide invertida.

C) Não apresenta o outro lado da notícia.

D) É um release.

E) Não tem características de texto jornalístico.

20.  O  trecho  “Além  do  sentido...  saúde
materna” é chamado no jornalismo de:

A) Retranca.

B) Explicação.

C) Sutiã ou linha fina.

D)  Hipérbole.

E) Lead.

21.  O lead do release

A)  responde  as  perguntas  “O  quê?  Quem?
Quando? Onde? Como? Por quê?”

B)  responde  as  perguntas  “O  quê?  Quem?
Onde? Como? Por quê?”

C)  responde  apenas  as  perguntas  “O  quê?
Quem? Quando?”

D)  responde  apenas  as  perguntas  “Quem?
Onde? Como?”

E)  não  se  resume  ao  primeiro  parágrafo  do
texto.

22.   Sobre  telejornalismo,  considere  as
definições abaixo:

I.  Texto lido pelo apresentador para chamar a
matéria;  geralmente  contém  as  informações
mais  relevantes  da  reportagem  que  será
mostrada a seguir.

II. Prazo para o repórter finalizar o trabalho.

III. Texto curto sem imagens, lida ao vivo pelo

apresentador.

IV.  Texto  que  vem depois  da  matéria  e  traz
informações complementares.

V. Entrevista gravada.

As afirmativas se referem a:
A) Chamada,  deadline, nota pé, cabeça e off.

B) Off, limite, nota seca, nota pelada e take.

C) Cabeça, limite, sonora, take, off.

D)  Cabeça,  deadline,  nota  pelada  ou  nota
seca, nota pé e sonora.

E) Chamada, deadline, nota pé, cabeça e off.

23.  Sobre  as  teorias  do  jornalismo,
considere as afirmativas abaixo.

I.  É a teoria mais antiga e responde que as
notícias  são  como  são  porque  a  realidade
assim as determina.
II.  Nessa teoria,  o  processo de produção da
informação  é  concebido  como uma  série  de
escolhas  onde  o  fluxo  de  notícias  tem  de
passar por diversos portões onde o jornalista
decide o que vai ser notícia ou não.
III. Nessa teoria, as notícias são o resultado de
processos de interação social  que têm lugar
dentro da empresa jornalística.
 
(Trechos  adaptados  do  livro  Teorias  do
Jornalismo,  volume  I,  de  Nelson  Traquina,
2005)

As afirmativas se referem a:

A) Teoria do espelho, teoria do gatekeeper e 
teoria organizacional.
B) Teoria da realidade aumentada, teoria da 
pirâmide social e teoria transfactível.
C) Teoria do gatekeeper, escola de Frankfurt e 
escola francesa.
D) Teoria organizacional, teoria da realidade 
aumentada e teoria da pirâmide social.
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E) Teoria do espelho, teoria da realidade 
aumentada e teoria da manada.

24. Cabe ao assessor de imprensa:

A)  pressionar  veículos  e  jornalistas  para  que
notícias a respeito do seu assessorado sejam
publicadas ou não, de acordo com o interesse
do assessorado.
B)  sonegar  informações  de  interesse  ou
divulgar inverdades para defender os interesses
de quem o contratou.
C) pagar para que determinada notícia seja ou 
não divulgada.
D) rebater pessoalmente, em artigos ou 
publicações em redes sociais, notícias ou 
comentários que sejam contrários aos 
interesses de seu assessorado.
E) Nenhuma das anteriores.

25. Sobre produtos e serviços de uma 
assessoria de comunicação, considere as 
definições abaixo:

I. Veículo impresso ou eletrônico, dirigido para 
públicos definidos (interno ou externo), que têm 
acesso a ele gratuitamente.
II. Conjunto de textos, fotos, cópias de 
documentos e outros materiais para divulgação 
de determinadas atividades do cliente.
III. Relação de todas as informações possíveis 
sobre os veículos de comunicação que 
interessam a uma assessoria e aos seus 
clientes (veículos, e-mails, telefones, endereços
etc).

As afirmativas se referem a:

A) Boletim, cobertura e agenda.
B) House organ, press-kit e mailling-list.
C) House organ, planejamento e agenda.
D) Boletim eletrônico, compêndio e mailling-list.
E) Release, vade mecum e mailling-list.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MPF  

26. Que opção abaixo descreve o que o 
Ministério Público faz:

A) Defende cidadãos que comprovem pobreza,
atuando como seus advogados em causas 
particulares.
B) Investiga situações, propõe ações penais e 
ações civis para defesa do interesse da 
coletividade.
C) Condena ou absolve os criminosos nos 
julgamentos das ações penais propostas pela 
polícia.
D) Aprova as leis, em especial aquelas que 
versam sobre direito penal.
E) Destina e executa o orçamento da União, 
gerenciando as ações prioritárias do governo.

27. Não é membro de nenhum ramo do 
Ministério Público da União nem de um 
Ministério Público Estadual:

A) procurador-geral da República;
B) procurador-geral de Justiça;
C) promotor de Justiça;
D) advogado-geral da União;
E) procurador regional eleitoral.

28. O chefe do MPF é o procurador-geral da
República, nomeado pelo presidente da 
República, com autorização da maioria 
absoluta do Senado Federal. Atualmente, o 
MPF é chefiado por:

A) Rodrigo Janot.
B) Carmem Lúcia.
C) Ricardo Lewandowski.
D) Raquel Dodge.
E) Gilmar Mendes.

29.  Em Rondônia, o MPF possui quatro 
unidades:

A) Porto Velho, Ariquemes, Cacoal e Vilhena.
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B) Porto Velho, Guajará-Mirim, Vilhena e Ji-
Paraná.
C) Vilhena, Ariquemes, Cacoal e Ji-Paraná.
D) Porto Velho, Vilhena, Pimenta Bueno e 
Ariquemes.
E) Porto Velho, Ariquemes, Guajará-Mirim e 
Cacoal.

30. O Ministério Público Federal:

A) Integra o Poder Judiciário.
B) Integra o Poder Executivo e está 
subordinado ao Ministério da Justiça;
C) Possui promotores de Justiça;
D) É subordinado ao Supremo Tribunal Federal;
E) Tem autonomia e unidade, integrando o 
Ministério Público da União.

 

RASCUNHO
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