
24º PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS 

CADERNO DE QUESTÕES

COMUNICAÇÃO SOCIAL

Prezado(a) candidato(a),

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO, enquanto aguarda o sinal de início da prova:

1. Aguarde a autorização do fiscal de sala para início da prova;

2. O  caderno  de  provas  deverá  conter  20  (vinte)  questões  do  tipo  múltipla  escolha  e  2  (duas)  questões  discursivas,
distribuídas nas páginas 2 a 5; havendo qualquer anormalidade, solicite a imediata substituição ao fiscal de sala. Não serão
aceitas reclamações formuladas após o início da prova;

3. Só há uma resposta certa por questão objetiva, assinale-a na folha de respostas preenchendo completamente o quadro
correspondente  à  letra  escolhida  com caneta  esferográfica  de  tinta  azul  ou  preta.  Atenção:  é  preciso  preencher  por

completo conforme o desenho onde, no exemplo, está assinalada a alternativa “E”: 

4. Na questão discursiva atenha-se ao número de linhas indicado. O conteúdo que exceder o limite não será, de modo algum,
considerado. Na folha de resposta discursiva não deverá ser feito qualquer sinal fora dos lugares reservados às respostas;

5. É vedada a inclusão de anotação na folha de respostas discursivas que possibilite a identificação do autor da prova,
qualquer anotação que possibilite identificar o autor da prova ensejará a anulação desta.

6. Utilize caneta de tinta azul ou preta ao preencher a folha de resposta discursiva;

7. Não haverá substituição das folhas de respostas;

8. Não será  permitido  o  uso  de  telefone  celular  ou qualquer  outro aparelho  de  comunicação,  que  deverão  permanecer
desligados durante a prova;

9. Não será permitida consulta a impressos ou equipamentos elétricos ou eletrônicos;

10. É proibido o uso de Smart Watch durante a prova, devendo o candidato desligar e retirar do pulso, guardando-o junto com
seus pertences.

11. Durante a realização das provas, não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização do fiscal de
sala. Nesse período, também não será permitido o empréstimo de qualquer material entre candidatos, mesmo entre os que
já tenham terminado as provas;

12. A prova terá duração de 4 (quatro) horas e ao final do tempo previsto as Folhas de Respostas serão recolhidas, ainda que
parcialmente preenchidas. Na duração das provas, está incluído o tempo destinado à identificação;

13. Será eliminado do concurso o candidato que faltar com o respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das
provas e/ou com os demais candidatos, for flagrado utilizando-se de qualquer meio em tentativa de burlar a prova, for
responsável por falsa identificação pessoal, ausentar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal ou
retirar da sala as Folhas de Respostas;

14. Ao terminar as provas, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe as suas folhas de respostas e deixe o local de
provas;

15. O candidato poderá levar o caderno de questões após 3h30 (três horas e trinta minutos) de prova;

16. Após conferir sua prova e folha de resposta, assine nos locais indicados.

Boa prova! Escreva seu nome por extenso no campo abaixo:

CANDIDATO(A):
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PORTUGUÊS

Questão 1) Quanto  às  regras  sobre  crase,  responda qual  a
alternativa INCORRETA:

a) Devemos obedecer às normas internas.

b) Estranhamente, à medida que o tempo passava, sentia-se
mais revigorado.

c) Haverá ocorrência de crase no caso de indicação de horas
exatas.

d)  A crase  será  obrigatória  antes  de  pronomes  possessivos
acompanhados de palavras femininas.

e) Os indiciados não estavam dispostos a colaborar.

Questão  2) A palavra  se é  empregada  basicamente  como
pronome ou conjunção. Julgue as situações propostas abaixo
quanto  à  concordância  verbal,  e  responda  qual  a
INCORRETA: 

a) Ali ainda se viam grandes florestas.

b) Precisam-se de funcionários especializados.

c) Não se sabe se ela voltará para casa hoje.

d) Estrela considerou-se culpada pelo acidente.

e) Consertam-se roupas.

Questão  3) Sobre  o  Acordo  Ortográfico  da  Língua
Portuguesa, leia as afirmativas e responda a seguir:

I  -  O  projeto  de  texto  de  ortografia  unificada  de  língua
portuguesa foi  proposto em defesa da unidade essencial  da
língua portuguesa e para o seu prestígio internacional.

II  -  A  existência  de  duas  ortografias  oficiais  da  língua
portuguesa,  a  lusitana  e  a  brasileira,  tem sido  considerada
como largamente prejudicial para a unidade intercontinental
do português e para o seu prestígio no Mundo.

III  -  São  países  signatários  do  Acordo  Ortográfico  a
República  Popular  de  Angola,  a  República  Federativa  do
Brasil,  a  República de Cabo Verde,  a  República da Guiné-
Bissau, a República de Moçambique, a República Portuguesa
e a República Democrática de São Tomé e Príncipe.

IV  -  Entre  as  principais  mudanças,  está  a  ampliação  do
alfabeto oficial para 26 letras, com o acréscimo do k, w e y,
então  usadas  em  várias  palavras  do  idioma,  como  nomes
indígenas e abreviações de medidas.

a) Apenas a afirmativa IV está correta.

b) Apenas a afirmativa IV está incorreta.

c) Apenas a afirmativa III está incorreta.

d) Todas as afirmativas estão incorretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

Questão 4) Sobre  locuções  verbais,  analise  as  proposições
abaixo e responda a seguir:

I - Nas locuções verbais, o verbo flexionado é denominado
verbo auxiliar.

II - Locuções verbais estão presentes nos tempos compostos
que,representados por mais de um verbo, são formados por
um verbo  auxiliar  flexionado em pessoa,  número,  tempo e
modo, seguido de outro, principal, no particípio.

III - Os verbos ser, ter e haver são empregados como verbos
principais, nas locuções verbais.

IV  -  A  expressão  “conjugação  perifrástica”  indica  uma
construção  de  locução  verbal  em  que  o   verbo  auxiliar  é
utilizado  no  gerúndio  ou  infinitivo,  podendo  expressar
finalização ou começo de uma atividade.

a) Apenas a proposição IV está correta.

b) Apenas as proposições I e II estão corretas.

c) Apenas as proposições I e III estão corretas.

d) Todas as proposições apresentadas estão incorretas.

e) Todas as proposições apresentadas estão corretas.

Questão 5) Considerando as frases a seguir, julgue onde há
erro de concordância, de acordo com a gramática normativa
de língua portuguesa:

a) Era falso o anel e a pulseira.

b) Era falsa a pulseira e o anel.

c) Estava limpos as salas e o escritório.

d) Estudei as línguas inglesa e alemã.

e) Estavam limpas as salas e o escritório.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão  6) Uma  instituição  pública  está  preocupada  em
aumentar o seu share of voice nos principais jornais e revistas
especializados na sua área de atuação, de uma forma credível
e sem custos adicionais para o orçamento de comunicação.
Para atender a essas necessidades, a organização deve usar:

a) eventos.

b) brindes.

c) release.

d) vídeo institucional.

e) house organ.

Questão 7) Os conceitos de gestão e planejamento devem ser
aplicados  pelas  organizações  à  área  da  comunicação
organizacional.  Assim,  sob  a  ótica  do  planejamento
estratégico de comunicação, a(s):
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a)  Alta  administração  deve  entender  a  comunicação  como
fator  estratégico na divulgação da missão e dos valores  da
organização perante todos os seus públicos.

b)  Participação  de  profissionais  ligados  à  comunicação  na
formulação do planejamento estratégico deve ser moderada, a
fim  de  evitar  ruídos  na  comunicação  entre  a  alta
administração, os postos gerenciais e os operacionais.

c) Visão estratégica é implementada por etapas, começando
pelo plano de  comunicação e,  a  partir  dos seus resultados,
inclui-se o planejamento estratégico global da organização.

d)  Ameaças  do  macroambiente  não  constituem fatores  que
devam ser  observados  na  construção  de  um planejamento,
uma vez que fatores externos não afetam a comunicação de
uma organização.

e)  Áreas  de  comunicação  e  relações  públicas  devem estar
subordinadas  aos  departamentos  de  marketing  e  promoção,
tendo  como  função  primaria  a  elaboração  de  planos  de
veiculação dirigida. 

Questão 8) Um site soteropolitano de dicas infantis recebe
rotineiramente,  via  e-mail,  divulgação  sobre  peças  de  sex
shop.  O fato revela uma prática condenada pelos modernos
manuais de assessoria de imprensa. Essa prática denomina-se:

a) Abuso na aplicação do follow-up.

b) Exploração de vazios editoriais.

c) Difusão de releases sem critério.

d) Supervalorização do newspeg.

e) Priorização dos veículos especializados

Questão  9)  É  de  conhecimento  do  profissional  de
comunicação que NÃO cabe ao assessor de imprensa adotar a
seguinte atitude:

a)  Agir  como  facilitador,  interlocutor  e  mediador  entre
jornalistas e fontes.

b) Buscar pautas diferenciadas, de acordo com cada veículo.

c) Manter transparência na relação com a imprensa.

d)  Pedir  para  ver  a  pauta  e  ler  a  matéria  antes  de  ela  ser
publicada.

e)  Providenciar  imagens  de  interesse  do  fotógrafo  e  das
emissoras de TV.

Questão  10) O  follow-up é  frequentemente  citado  como
motivo  de  embaraços  entre  os  profissionais  que  fazem
interação com a imprensa pelas organizações e os jornalistas
que atuam nas redações. Assessores de imprensa costumam
considerar  fundamental  sua  existência,  mas  ele  pode
atrapalhar a produção jornalística e ser motivo de crítica nas
redações.  Follow-up,  neste contexto,  pode ser  caracterizado
como:

a) Releases digitais que contêm grande conteúdo de anexos.

b) Acompanhamento da veiculação de conteúdo na mídia e
contatos imediatos para garantir resposta rápida a erros.

c)  Visitas  à  redação  de  assessores  e  assessorados  sem
agendamento prévio.

d) Monitoramento, pelo assessor, da produção de uma pauta
na redação.

e) Aproveitar o assédio da imprensa a autoridades para fazer a
organização aparecer na mídia. 

Questão 11) A construção da identidade corporativa de uma
organização é feita:

a)  Através  de  um  trabalho  desenvolvido  ao  longo  de  um
período de tempo.

b) Com base na identificação apenas dos públicos internos a
atingir.

c)  Com  objetivo  de  estabelecer  as  crenças  e  os  valores
associados à organização.

d)  Independentemente  do  seu  comportamento  institucional
real.

e) Concomitantemente a anúncios de ocasião para o publico
externo.

Questão 12) É cada vez mais comum o fato de uma notícia,
que poderia ganhar destaque modesto,  alcançar repercussão
nacional  e,  de  repente,  o  assunto  parar  de  ser  comentado,
sendo  esquecido  pela  mídia.  Isso  acontece  principalmente
porque:

a) A notícia deixa de gerar interesse.

b)  O  fato  não  tem  mais  repercussão  nacional  que  gere
cobertura.

c) A troca de notícia acontece quando o público reclama.

d)  Os  meios  de  comunicação  também  possuem  um
departamento comercial e precisam gerar interesse, por meio
do valor-notícia, para ganhar audiência.

e) O assunto deixa de merecer destaque porque vira notícia
velha, requentada e sem interesse

Questão  13) A  apresentação  visual,  o  comportamento
institucional e a comunicação integrada de uma organização
formam um conjunto que, por meio de ações convergentes,
constrói o(a):

a) Fluxo comunicativo.

b) Planejamento estratégico.

c) Planejamento de mídia.

d) Administração organizacional.

e) Identidade corporativa. 

Questão  14) A  comunicação  em  uma  organização  se
movimenta  segundo  três  fluxos:  ascendente,  descendente  e
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lateral,  os  quais  devem  ser  levados  em  conta  em  um
planejamento. São exemplos desses fluxos, respectivamente:

a)  Comunicado  da  direção  da  organização  dirigido  a
funcionários,  relatório  enviado  por  sucursais  e  impresso
direcionado aos stakeholders.

b) Conversa entre colegas de trabalho, comunicado produzido
para  a  organização  e  comunicado  da  direção  dirigido  aos
funcionários.

c)  Impresso  produzido  para  divulgação  na  organização,
conversa entre colegas de trabalho e relatório apresentado a
membros da diretoria.

d) Relatório apresentado a membros da diretoria, comunicado
da direção da organização dirigido a funcionários e conversa
entre colegas de trabalho.

e)  Relatório  apresentado  aos  stakeholders,  impresso
produzido para o publico consumidor e comunicado enviado
por sucursais.

Questão 15) O conceito de comunicação integrada pode ser
definido como a(o):

a) União das áreas de comunicação da organização em uma
atuação conjunta.

b)  Colaboração  entre  a  assessoria  de  comunicação  e  os
veículos de imprensa.

c)  Participação  de  todos  os  diretores  nas  decisões  da
comunicação da organização.

d) Sinergia entre a diretoria da organização e a assessoria de
imprensa.

e) Alinhamento da assessoria de comunicação aos setores de
pesquisa e recursos humanos da organização. 

Questão  16) Diversas  características  diferenciam  o  texto
publicitário  do texto jornalístico.  Sobre  este  segundo,  seria
mais correto afirmar que:

a)  Criação  de  intimidade,  ausência  de  clichês,  busca  da
neutralidade.

b) Depoimentos de autoridades, linguagem formal, busca da
neutralidade.

c)  Linguagem  coloquial,  uso  de  clichês,  criação  de
intimidade.

d)  Presença  de  clichês,  figuras  de  linguagem,  busca  da
neutralidade.

e)  Uso  de  estereótipos,  criação  de  antagonistas,
distanciamento.

Questão 17) O jornal mural, utilizado no MPF, é um veículo
interno elaborado pela assessoria de comunicação do órgão,
com o  objetivo  principal  de  produzir  uma  publicação  que
seja:

a) Restrita ao marketing, auxiliando nas estratégias de vendas
fundamentais para o MPF.

b) Responsável por divulgar o que for de interesse prioritário
dos integrantes do MPF e que não se encaixe nos critérios
para divulgação na mídia.

c) O retrato fiel do MPF, trabalhando a sua imagem com os
públicos interno e externo.

d)  Divulga  produtos  e  serviços  do  MPF,  para  auxiliar  os
projetos ligados à área de propaganda e marketing.

e)  Um  brinde  institucional  para  seus  colaboradores  mais
próximos, reforçando assim os laços afetivos que os unem. 

Questão 18) O gerenciamento de crise é uma das tarefas mais
difíceis de serem feitas em uma Assessoria de Comunicação.
Esse  é  um  trabalho  que  requer  transparência  tanto  da
organização, ou assessorado envolvido, como do assessor de
comunicação. Quando o assessorado é o responsável principal
pela situação de crise, a melhor atitude do assessor é:

a) Protegê-lo de toda e qualquer acusação da imprensa, pois –
assim como um advogado – está sendo pago para isso.

b) Orientá-lo sobre a melhor forma para se livrar da pressão
da imprensa, pois esta só busca notícias sensacionalistas.

c) Orientá-lo para que desde o início do processo assuma sua
responsabilidade, mesmo que isso inicialmente prejudique a
sua imagem.

d) Ficar restrito à redação de  releases que expliquem bem a
situação  de  crise,  pois  outros  assuntos  estão  na  esfera  do
departamento jurídico.

e) Deixar que o departamento jurídico da organização fique à
frente  do  caso,  evitando  assim  um  grande  número  de
processos.

Questão 19) Há muitos motivos que levam uma organização
a estruturar uma Assessoria de Comunicação. Entre eles pode-
se apontar:

I.  O fortalecimento da imagem do assessorado, buscando a
criação de uma orientação crítica pelo assessorado, a partir do
que é divulgado na mídia.

II. A defesa do assessorado ou esclarecimento ao público em
geral sobre problemas ou acusações publicadas.

III.  A  atuação  preventiva  visando  uma  blindagem  por
problemas ou crises que já se sabe que vão acontecer.

IV. A reestruturação do setor produtivo, pois ele é de suma
importância para o desenvolvimento da organização em todos
os seus escalões.

V. A administração do setor de Recursos Humanos, que deve
investir  na  formação  profissional  do  seu  quadro  de
colaboradores.

Está correto o que se afirma APENAS em:

a) I, II e IV.

b) I, III e V.

c) II, III e IV.
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d) I, V e IV.

e) I, II e III. 

Questão  20).  Sobre  o  método  da  pirâmide  invertida  é
INCORRETO afirmar que:

a) O núcleo fundamental da notícia aparece desde o princípio.

b)  Facilita  a  supressão  dos  últimos  parágrafos  em caso  de
necessidade de cortes na matéria.

c) As informações são apresentadas em ordem decrescente de
importância.

d) Os fatos são narrados em ordem cronológica.

d)  É  recomendada  para  textos  de  notícias,  campanhas  e
roteiros de reportagens. 

QUESTÕES DISCURSIVAS

Para  as  questões  a  seguir,  serão  cobrados  conhecimentos
específicos na área de assessoria de comunicação e também
serão avaliados a interpretação de texto e o uso correto da
língua portuguesa. 

Considere que a Assessoria de Comunicação do MPF recebeu
uma  recomendação  (texto  adaptado  abaixo)  para  que  seja
realizada a divulgação da atuação do MPF. Com base nisso,
responda às questões subjetivas: 

Questão  discursiva  1)  Qual(is)  o(s)  público(s)-alvo  desta
divulgação? Justifique. (Resposta aberta; no máximo 5 linhas)

Questão  discursiva  2) Elabore  um texto  jornalístico  (com
título  e  subtítulo)  para  atender  ao  pedido  de  divulgação.
(Resposta aberta; no máximo 30 linhas)

------------------------

RECOMENDAÇÃO Nº 014/2019

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da
República  subscritor  da  presente,  no  exercício  de  suas
atribuições  constitucionais  e  legais,  com  fundamento  nos
artigos  127  e  129,  III,  da  Constituição  Federal  de  1988,
artigo 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93 e artigo 23 da
Resolução  nº  87,  de  3  de  agosto  de  2007,  do  Conselho
Superior do Ministério Público Federal e ainda;

CONSIDERANDO  que  o  direito  a  energia  elétrica  já  é
doutrinariamente  reconhecido  como  indispensável  para  a
garantia do mínimo existencial e que sua importância o está
elevando à  categoria  de  direito  social,  a  teor  da  PEC nº

44/2017. E que esse direito também deve ser estendido aos
indígenas,  através  da  implantação  da  infraestrutura
comunitária adequada; 

CONSIDERANDO a notícia de que não há fornecimento de
energia elétrica à Comunidade Indígena Patiburi, em razão
das dificuldades para  a instalação de  postes  pela  Coelba,
impostas por pretensos proprietários de fazendas insertas na
área da citada comunidade;

CONSIDERANDO que o espólio de Clementina Pompa da
Silva, um dos “proprietários” de terras localizadas na área
reivindicada pela comunidade, notificou a Coelba acerca da
proibição  de  instalar  postes  em  sua  fazenda,  de  modo  a
impedir  a  implantação  do  Programa  Luz  para  Todos  na
Aldeia Patiburi, violando a dignidade da pessoa humana;

CONSIDERANDO  a  existência  de  relatório  antropológico
reconhecendo  a  tradicionalidade  da  ocupação  indígena,
aprovado por meio do Despacho nº 530/PRES, de 22 de abril
de 2013; 

CONSIDERANDO  que  os  direitos  dos  indígenas  sobre  as
terras ocupadas têm caráter originário, ou seja, independem
de qualquer título anterior, decorrendo apenas da condição
de  indígena.  E  que  a  demarcação  é  um  procedimento  de
caráter  meramente  declaratório,  cujo  objetivo  é  o
reconhecimento público de um direito já existente;

CONSIDERANDO  que  o  Ministério  Público  Federal  já
ajuizou ação visando à demarcação formal da Terra Indígena
dos  Patiburí  de  Belmonte  (Processo  nº  1000123-
47.2018.4.01.3310) e o reconhecimento erga omnes da posse
indígena sobre as áreas que tradicionalmente ocupam;

Resolve:  RECOMENDAR à Companhia de Eletricidade do
Estado da Bahia  –  COELBA que proceda à instalação de
energia elétrica na Aldeia Patiburi, localizada no município
de  Belmonte,  tendo  em  vista  tratar-se  de  área  da  União,
tradicionalmente  pertencente  à  referida  comunidade,  de
modo  que  os  títulos  de  propriedade  particulares  nela
incidentes  são  nulos,  inexistindo,  portanto,  óbice  jurídico
para a instalação da rede elétrica na referida aldeia. Por fim,
requisita-se,  no  prazo  de  10  (dez)  dias,  o  envio  de
informações  quanto  ao  acatamento  da  presente
recomendação. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, adverte, ainda, que a
presente recomendação dá ciência e constitui em mora seu
destinatário quanto às  providências  solicitadas,  podendo a
omissão na adoção das medidas recomendadas implicar no
manejo de todas as medidas administrativas e ações judiciais
cabíveis,  em  sua  máxima  extensão,  contra  os  que  se
mantiverem  inertes  e  que  poderão,  ainda,  vir  a  ser
responsabilizados por eventuais prejuízos ao meio ambiente.

Eunápolis/BA, 18 de setembro de 2022.

(assinado eletronicamente)
FERNANDO ZELADA

Procurador da República 
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