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DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 
 

CADERNO DE QUESTÕES (ÁREA: JORNALISMO) 
 

NOME: 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

1. Este caderno contém 5 (cinco) páginas com 10 (dez) questões objetivas de Conhecimentos Gerais 
de múltipla escolha, cada uma valendo 1,0 (um) ponto, totalizando valor máximo de 10 (dez) pontos; e 
10 (dez) questões objetivas de Conhecimentos Específicos de múltipla escolha, cada uma valendo 1,0 
(um) ponto, totalizando valor máximo de 10 (dez) pontos. Será atribuído peso 4 (quatro) a prova de 
Conhecimentos Gerais e peso 6 (seis) a prova de Conhecimentos Específicos. 
 

2. A Nota Final do candidato será o somatório dos pontos atribuídos às questões da prova de 
Conhecimentos Gerais e a da prova de Conhecimentos Específicos com os seus respectivos pesos 
divididos por 10. 
 

3. Se o caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que prejudique a leitura, solicite 
IMEDIATAMENTE ao fiscal a sua substituição. 
 

4. Cada questão apresenta quatro opções de resposta (A, B, C e D), das quais somente uma atende às 
condições do enunciado. Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, é vedado solicitar 
quaisquer esclarecimentos ao Fiscal. 
 

5. O candidato receberá junto com este caderno de questões, a FOLHA DE RESPOSTAS (gabarito). 
Verifique se os dados impressos na FOLHA DE RESPOSTAS estão corretos. Caso contrário, comunique 
imediatamente ao Fiscal. 
 

6. Após o recebimento da FOLHA DE RESPOSTAS, não a dobre nem a amasse, manipulando-a o mínimo 
possível. Assine seu nome no local indicado, com caneta esferográfica azul ou preta. Após responder 
as questões neste caderno, o candidato deverá transcrever todas as alternativas assinaladas para a 
FOLHA DE RESPOSTAS, de acordo com as instruções nela contidas. 
 

7. Questões com mais de uma alternativa assinalada, com rasura ou em branco serão anuladas. 
Portanto, ao preencher a FOLHA DE RESPOSTAS, faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois não será 
possível a sua substituição. 
 

8. O candidato dispõe de, no máximo, 2 (duas) horas para responder às questões e preencher a FOLHA 
DE RESPOSTAS. O candidato que se retirar do ambiente de provas não poderá retornar em hipótese 
alguma. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, no local de realização das provas por, no 
mínimo, 30 minutos após o início das provas. 
 

9. Terminada a prova, avise ao Fiscal, pois este recolherá a FOLHA DE RESPOSTAS na carteira do 
candidato. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno 
de provas, após uma hora do início das provas. 
 

10. Durante a realização da prova, não serão permitidas consultas à legislação, doutrina, 
jurisprudência, súmula ou anotações de quaisquer espécies, nem o porte de aparelhos eletrônicos, 
como telefones, notebooks, celulares, palms e calculadoras. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

01 – Assinale a alternativa em que não há erro de grafia: 
 

a) Excelente – espectativa – obseção – subsídio. 
b) Impecilho – exceso – exagero – hipótese. 
c) Ansioso – presunçoso – lactoze – transação. 
d) Catequese – análise – poetisa – inusitado. 
 
02 – Assinale a alternativa que apresenta o uso correto do pronome: 
 

a) O Promotor disse para eu entrar na sala. 
b) O advogado escreveu uma petição para eu. 
c) A atividade é para mim fazer. 
d) Entre tu e eu sempre haverá um acordo. 
 
03 – Assinale a alternativa correta quanto à concordância nominal: 
 

a) É proibido a entrada de crianças. 
b) Os estagiários ficaram alerta com a prova. 
c) Seguem anexo vários relatórios de visitas. 
d) Maria ficou meia aborrecida com a notícia. 
 
 

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA 
 

04 – Em relação aos conceitos de informática básica, assinale a alternativa correta. 
 

a) Uma memória de 1 megabyte possui 1.000.000 bytes. 
b) O barramento de endereço é responsável pelo transporte de dados. 
c) Um monitor com tela touch é considerado dispositivo de saída de dados. 
d) Para conectar o computador a uma rede de dados, deve-se utilizar uma placa de rede, podendo ser 

sem fio ou por cabo. 
 
05 – Memória volátil (aquela em que todo seu conteúdo é perdido quando o computador é 
desligado), de acesso aleatório, de baixo consumo, de elevada velocidade e que é muito utilizada em 
computadores é: 
 

a) EEPROM. 
b) SRAM. 
c) PROM. 
d) ROM. 
 
06 – São consideradas mídias moveis, EXCETO: 
 

a) DVD. 
b) Memória ROM. 
c) PENDRIVE. 
d) CD. 
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NOÇÕES BÁSICAS DE DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

07 – “Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos” elencados pela Constituição Federal de 1988, 
estão expressos no: 
 
a) No Título I – Dos Princípios Fundamentais. 
b) No Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais. 
c) No Título III – Das Funções Essenciais à Justiça. 
d) No Título IV – Do Estado Democrático de Direito. 
 
08 – É permitido ao membro do Ministério Público, segundo a Constituição Federal de 1988: 
 
a) Exercer a advocacia. 
b) Participar de sociedade comercial, na forma da lei. 
c) Exercer a função de magistério. 
d) Exercer atividade político-partidária. 
 
 

NOÇÕES BÁSICAS DE MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

09 – Quatro irmãos participaram de uma prova de atletismo: Alfa, Beta, Gama e Zeta. 
- Zeta chegou em 3º lugar. 
- Beta não terminou em último lugar. 
- Gama chegou logo depois de Beta. 
 
Qual a ordem de chegada dos quatro irmãos na prova de atletismo? 
 
a) Beta, Alfa, Gama e Zeta. 
b) Beta, Gama, Alfa e Zeta. 
c) Beta, Zeta, Alfa e Gama. 
d) Beta, Gama, Zeta e Alfa. 
 
 
10 – Ao numerar um livro de 555 páginas, quantas vezes será necessário utilizar o algarismo “5”? 
 
a) 67 
b) 68 
c) 69 
d) 70 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

- ÁREA: JORNALISMO 
 

11 – O que é jornalismo? 
 
a) Atividade que historia os fatos do cotidiano. 
b) Atividade relacionada à transmissão de acontecimentos via televisão. 
c) Atividade que busca transmitir através de um relato, o mais isento possível, os fatos sobre 
acontecimentos do cotidiano em veículos de comunicação. 
d) Atividade relacionada à transmissão de acontecimentos via internet. 
 
12 – Qual a melhor definição para o lead? 
 
a) Primeiro parágrafo do texto jornalístico, contendo as respostas às seis perguntas consideradas 
básicas: o que, quem, quando, onde, como e por que? 
b) Primeiro parágrafo do texto jornalístico, contendo as respostas às quatro perguntas consideradas 
básicas: o que, quem, quando, onde?  
c) Primeiro parágrafo do texto jornalístico, contendo as respostas às sete perguntas consideradas 
básicas: o que, quem, quando, onde, como, por que, até quando? 
d) Primeiro parágrafo do texto jornalístico, contendo as respostas às duas perguntas consideradas 
básicas: o que e onde? 
 
13 – Notícias leves, de fatos diversos não caracterizadas em editorias específicas como política e 
economia, que abordam turismo, por exemplo, são chamadas de: 
 
a) Hard News. 
b) Soft News. 
c) Fait.divers. 
d) Hard Table. 
 
14 – Qual o meio de comunicação mais utilizado pelos brasileiros? 
 
a) Internet 
b) Televisão 
c) Rádio 
d) Jornal 
 
15 – Assinale a assertiva correta sobre o processo de produção de texto: 
 
a) Apuração, pauta, redação, edição. 
b) Pauta, redação, apuração, edição. 
c) Pauta, apuração, redação, edição. 
d) Redação, apuração, pauta e edição. 
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16 – Texto no qual o autor exprime a opinião do jornal (dos editores e/ou nota), curto composto pelo 
lead, normalmente trata de algum assunto facilmente compreendido e que seja do interesse do leitor. 
Que gênero textual é esse? 
 
a) Editorial 
b) Crônica 
c) Notícia 
d) Cômico 
 
17 – A narrativa não-linear, marcada pelo hipertexto é característica do texto jornalístico divulgado: 
 
a) No rádio 
b) Na televisão 
c) Na internet 
d) No Hard Table 
 
18 – O termo comunicação pública NÃO está relacionado a: 
 
a) Comunicação de estado/governamental. 
b) Comunicação da sociedade civil. 
c) Marketing e publicidade institucional. 
d) Comunicação organizacional. 
 
19 – A assessoria de imprensa em órgão público NÃO deve: 
 
a) Fazer divulgações personalistas e de caráter político. 
b) Assegurar transparência na divulgação de informações. 
c) Ser vista como um instrumento de serviço público. 
d) Estabelecer uma imagem comprometida com seu público. 
 
20 – Na redação do texto jornalístico recomenda-se: 
 
a) Elaborar sentenças curtas, com frases em ordem direta. 
b) Empregar gírias e termos coloquiais. 
c) Utilizar sempre a mesma palavra, sem recorrer a sinônimos. 
d) Elaborar sentenças longas, com frases em ordem inversa. 


