PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS Nº 02/2017
FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO
MATA DE SANTA GENEBRA
CADERNO DE QUESTÕES
ESTÁGIO EM JORNALISMO

Aguarde a ordem do fiscal para abrir esse caderno de questões!

Você recebeu sua folha de respostas e este
caderno contendo 20 questões objetivas.

 A saída do candidato da sala será
permitida após transcorrida ao menos 30
minutos da duração da prova.

 Preencha corretamente e com letra legível
seu nome e número de inscrição neste
Caderno de Questões e no Cartão de
Respostas.

 Ao sair, você entregará ao fiscal o Cartão
de Respostas e este Caderno de Questões,
podendo destacar esta capa para futura
conferência com o gabarito a ser divulgado.

 Leia cuidadosamente as questões e
escolha a resposta que você considera correta.
 Responda a todas as questões.
 Marque, na folha intermediária de
respostas, localizada no verso desta página, a
letra correspondente à alternativa que você
escolheu.
 Transcreva para o Cartão de Respostas,
com caneta de tinta azul ou preta, todas as
respostas anotadas na folha intermediária de
respostas. Exemplo correto da marcação da
resposta:
 A duração máxima da prova é de 3 horas.
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ESTÁGIO EM JORNALISMO

Nome do Candidato (a): _________________________________________________
Nº Inscrição: __________________________________________________________

LÍNGUA PORTUGUESA

Responda as questões de 1 a 5 com base no texto abaixo:
Uma nova espécie de árvore para a Serra da Mantiqueira
Acima dos 1.700 m, em local de difícil acesso e castigado por ventos e tempestades, vive uma
população de 'Ocotea mantiqueirae'
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SÃO PAULO - Bioma mais ameaçado do País, com somente cerca de 12% de remanescentes
florestais, mas também um dos mais estudados pela ciência, a Mata Atlântica ainda guarda
surpresas. No alto da Serra da Mantiqueira, onde o acesso é difícil e as ventanias e tempestades
castigam, um grupo de pesquisadores do Instituto Florestal (IF) descobriu uma nova espécie de
árvore.
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Árvores, pelo seu porte, não passam exatamente despercebidas por aí, então o achado de uma nova
espécie sempre chama a atenção. Mas, verdade seja dita, a floresta onde ela vive, conhecida como
alto montana está entre as menos desbravadas da Mata Atlântica justamente pela dificuldade de
acesso. A descoberta, portanto, tem um quê de aventura.
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Da família das canelas, a Ocotea mantiqueirae foi vista pela primeira vez em 2005 pelo engenheiro
agrônomo Frederico Arzolla, pesquisador científico do IF. Ele estava explorando a área da Fazenda
São Sebastião do Ribeirão Grande, da Votorantim Celulose e Papel, em Pindamonhangaba, durante
pesquisas do seu doutorado. “Foi um misto de acaso com o fato de estar em um local pouco
estudado”, conta.
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A fazenda se distribui ao longo da altura da Serra da Mantiqueira, dos 800 metros aos 1.900 metros
de altitude. Para chegar ao alto, foram cinco horas de caminhada, se agarrando em tronco de palmito
e em samambaias. A partir dos 1.500 metros de altitude, começa a transição entre floresta montana,
que ainda tem árvores muito altas, como as que cobrem a Serra do Mar, para uma vegetação altomontana, com árvores com no máximo 10 metros de altura e dossel mais baixo.
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“A partir dos 1.700 metros, essa espécie predomina, numa pena mancha com essa característica de
dossel mais baixo e ralo. São vários troncos finos, entre 18 e 50 cm de circunferência, que formam
um tipo de moita. Mas tudo isso é um mesmo indivíduo”, descreve. “Pelo tronco, até parece que é
um indivíduo jovem, mas as moitas têm 1 metro de diâmetro, o que indica que são muito antigos”,
continua o pesquisador, que nunca tinha visto a espécie.
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Como seu foco era a ecologia de paisagem, Arzolla só coletou frutos da árvore e trouxe de volta
para São Paulo. O taxonomista do IF João Baitello percebeu logo de cara que aquilo poderia ser
uma espécie nova, mas as investigações só foram retomadas a partir de 2011.
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Era necessário fazer mais coletas, especialmente das flores da árvore. A O. mantiqueirae tem a
peculiaridade de ter indivíduos de apenas um sexo – macho ou fêmea – ao contrário da maioria das
outras espécies de árvores, que são hermafroditas, têm flores dos dois sexos no mesmo indivíduo. A
identificação ficou a cargo de Baitello, que precisou do repertório completo para diferenciar a
arvorezinha de outras do mesmo gênero e bater o martelo de que se tratava mesmo de uma nova
espécie. “É um feito achar uma nova espécie de Mata Atlântica, não tenha dúvida”, resumiu.

34
35
36
37
38

De volta ao campo, os pesquisadores tentaram achar a espécie em outros pontos da Mantiqueira
igualmente com vegetação alto-montana, mas que fossem de mais fácil acesso, como no Parque
Estadual de Campos de Jordão. A O. mantiqueirae, porém, parece ser bem rara e só existir naquele
trecho da fazenda. Por ocorrer num único lugar, em uma população tão pequena, já foi classificada
como “em perigo de extinção”.

Fonte: Estadão - Portal do Estado de São Paulo
Disponível em:
http://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,uma-nova-especie-de-arvore-para-a-serra-damantiqueira,70002009536/ Acesso em: 25/09/2017.

Questão 1 – De acordo com o texto, a nova espécie de árvore foi encontrada numa floresta:
a) Repleta de espécies desconhecidas por ser uma área muito desbravada.
b) Com grande diversidade de espécies conhecidas da Mata Atlântica e com fácil acesso.
c) Pouco desbravada por ser uma área de difícil acesso.
d) Com grande devastação por ser uma região com muito turismo de aventura.

Questão 02 - Segundo o texto, podemos dizer que a espécie Ocotea mantiqueirae:
a) É uma árvore rara que predomina no cerrado brasileiro.
b) É uma árvore que parece ser bem rara e já foi classificada como “em perigo de extinção”.
c) É um tipo de arbusto presente em todo o território do Estado de São Paulo.
d) É uma árvore da Amazônia que vive exclusivamente próxima de regiões alagadas.

Questão 03 – De acordo com o texto, é incorreto afirmar que:
a) A Mata Atlântica é um dos biomas mais estudados pela ciência.
b) O Brasil conta com apenas 12% de remanescentes do Bioma da Mata Atlântica.
c) A Ocotea mantiqueirae é uma árvore da família das canelas.
d) A nova espécie de árvore foi localizada numa cidade do interior do Rio de Janeiro.
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Questão 04 – Assinale a alternativa em que o sintagma sublinhado exerça a mesma função que o
excerto sublinhado em “(...) um grupo de pesquisadores do Instituto Florestal (IF) descobriu uma
nova espécie de árvore.” (linha 4-5):

a) “(...) justamente pela dificuldade de acesso.” (linha 8-9).
b) “Ele estava explorando a área da Fazenda (...)” (linhas 11).
c) “(...) que ainda tem árvores muito altas (...)” (linhas 18).
d) “(...) isso é um mesmo indivíduo (...)” (linhas 22).

Questão 05 – Assinale a alternativa em que a regra de acentuação é mesma para acentuar a palavra
difícil:
a) também
b) árvore
c) atlântica
d) fácil

Questão 06 – Assinale a única oração em que o sujeito seja indeterminado:
a) Todos quiseram deixar uma mensagem ao menino.
b) Assaltaram a loja do indivíduo.
c) Ninguém se manifestou sobre o caso.
d) Nada foi feito para mudar a opinião do prefeito.

Questão 07 – Assinale a alternativa que contenha as palavras que completem corretamente os
espaços nas proposições a seguir:
I. A estrada _______ venho é mais longa.
II. Não há nenhum ________ que não tenha resposta.
III. As razões _________ falou não ficaram claras.
IV. Ninguém falou, não se sabe ___________.

a) I. por que; II. porquê; III. por que; IV. por quê.
b) I. porque; II. porquê; III. por que; IV. porque.
c) I. porque; II. por que; III. porque; IV. por que.
d) I. por que; II. por quê; III. porque; IV. porquê.
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Questão 08 - Analise as sentenças abaixo:
I - Faz anos que a população está preocupada com o meio ambiente.
II - Fazem anos que a população está preocupada com o meio ambiente.
III - Bastantes pessoas estão preocupadas com o desmatamento.
IV - Há anos a população está preocupada com o desmatamento.
Do ponto de vista gramatical, qual(is) está(ão) correta(s)?
a) Apenas I e II.
b) Apenas I e III.
c) Apenas III e IV.
d) Apenas I, III e IV.

Questão 09 – Analise as frases abaixo:
I - Estimo o trabalho da Fundação José Pedro de Oliveira.
II – Resistimos aos caçadores.
III – Considero Maria uma excelente ambientalista.
Substituindo as palavras destacadas acima por um pronome oblíquo, temos:
a) (I) Estimo-o - (II) Resistimos-lhes - (III) Considero-a.
b) (I) Estimo-lo - (II) Resistimos-lhes - (III) Considero-lhe.
c) (I) Estimo-lhe - (II) Resistimos-lhes - (III) Considero-lhe.
d) (I) Estimo-lo - (II) Resistimo-los - (III) Considero-lhe.
Questão 10 – Passando para o plural o pronome pessoal de primeira pessoa do singular do seguinte
período: “Eu considerei que quero colaborar com a missão da Fundação José Pedro de Oliveira”,
obtemos o período correto em qual a alternativa?
a)

Eles consideraram que querem colaborar com a missão da Fundação José Pedro de Oliveira.

b) Vocês consideraram que querem colaborar com a missão da Fundação José Pedro de Oliveira.
c)

Nós consideramos que queremos colaborar com a missão da Fundação José Pedro de Oliveira.

d)

Todos consideram que querem colaborar com a missão da Fundação José Pedro de Oliveira.
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ATUALIDADES
Questão 11 – O presidente Michel Temer realiza viagens para representar o Brasil em diversas
ocasiões e, nestes casos, torna-se necessária a ocupação temporária do cargo de presidente pelo seu
sucessor. Recentemente em uma de suas viagens o atual sucessor do presidente ocupou
temporariamente a presidência do Brasil. Qual o nome desse sucessor e qual cargo ele exerce
atualmente:
a) Eduardo Cunha – presidente do Senado Federal.
b) Rodrigo Maia – presidente da Câmara dos Deputados.
c) Eunício Oliveira – presidente da Câmara dos Deputados.
d) Carmem Lúcia – Ministra do Supremo Tribunal Federal.
Questão 12 – O presidente Enrique Peña Nieto decretou na quarta-feira (20/09/17) três dias de luto
nacional em homenagem às vítimas de uma tragédia natural que atingiu o centro do país, causando
273 mortes e mais de 100 desaparecimentos. Qual o nome desse país e qual fenômeno natural se
refere a questão? ( Fonte: guiadoestudante.abril.com.br. Acessado em: 25/09/2017)
a)

México – Terremoto.

b) Haiti – Terremoto.
c)

Estados Unidos – Maremoto.

d) Cuba – Furacão.
Questão 13 – A Organização Mundial da Saúde (OMS) incluiu Campinas na lista de cidades com
recomendação para vacina contra uma doença infecciosa grave, causada por vírus e transmitida por
vetores. O comunicado foi oficializado na terça-feira (04/04/2017), e nele foram consideradas as mortes de
macacos na região infectados pelo vírus. De qual doença infecciosa grave se trata a notícia em questão? (fonte:
http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao, acessado em 17/05/2017)
a) Dengue.
b) Febre Amarela.
c) Hepatite.
d) Tétano e Difteria.
Questão 14 - É um dos mais isolados países da atualidade. Extremamente pobre, mas dono de
arsenal atômico, que divide a península em que está localizado com o vizinho próspero e
democrático. Sua capital é Pyongyang, e o poder ditatorial, que passa de pai para filho, é hoje
exercido por Kim Jong-un. Esse país chama-se:
a) China.
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b) Coreia do Sul.
c) Coreia do Norte.
d) Tailândia.
Questão 15 – As Forças Armadas do Brasil deixa a missão de paz de um país caribenho. Depois de
13 anos, a Organização das Nações Unidas (ONU) anuncia para outubro o encerramento da missão
militar, que tinha como principal objetivo restaurar a ordem nesse país. Sobre qual país caribenho o
texto se refere? (Fonte: vestibular.uol.com.br. Acessado em 25/09/2017).
a) República Dominicana.
b) Cuba.
c) Haiti.
d) Jamaica.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 16 – Identifique as seis perguntas do lide:
a) Qual; O quê; Quando; Onde; Como e Por quê.
b) Quem; O quê; Quanto; Pode; Como e Por quê.
c) Quem; O quê; Quando; Onde; Como e Por quê.
d) Qual; O quê; Quanto; Onde; Como e Por quê.

Questão 17 – A família de fontes grotescas também é conhecida como:
a) Serifada.
b) Bastonada.
c) Bizarra.
d) Não existe essa família em tipografia.

Questão 18 – O que é fonte oficial?
a) Um militar autorizado a dar entrevista.
b) Uma fonte conhecida também como oficiosa e tem a missão de informar a imprensa.
c) Um porta-voz que transmite informações diversas.
d) São representantes de uma instituição habilitados a fornecer informações, comunicados e/ou
entrevistas.
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Questão 19 – O que é um site responsivo?
a) É um site que responde rapidamente as abordagens dos internautas.
b) É um site que cria espaços para o público se manifestar.
c) É um site que se adapta a telas de computador, celular e tablets.
d) É um site que permite compartilhamento em redes sociais.
Questão 20 – O que é um clickbait?

a) É uma chamada, geralmente usada em redes sociais, para atrair cliques do internauta.
b) É o tradicional lide noticioso do jornalismo impresso.
c) É um aplicativo digital para transmitir notícias em tempo real na internet.
d) É o nome das ferramentas de compartilhamento usadas para as redes sociais.
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