
01/10/2020 TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19386258/imprimir 1/25

Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1JLFa )

Direito Constitucional

Questão 1: Instituto AOCP - Aux Per ML (PC ES)/PC ES/2019
Assunto: Da Ciência e Tecnologia (arts. 218 e 219 da CF/1988)
No que tange às disposições acerca da ciência, tecnologia e inovação previstas na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

 a)  O Estado estimulará a articulação entre os entes públicos, nas diversas esferas de governo, visando promover e incentivar o desenvolvimento científico, a
pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação, excluindo a interação com entes privados.

 b)  O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) será organizado em regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados, com vistas
a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação, que terá suas normas gerais previstas em lei estadual.

 c)  Apenas a União, os Estados e o Distrito Federal poderão firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e com entidades privadas, inclusive
para o compartilhamento de recursos humanos especializados e capacidade instalada, para a execução de projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico e
tecnológico e de inovação, mediante contrapartida financeira ou não financeira assumida pelo ente beneficiário, na forma da lei.

 d)  É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e
tecnológica.

 e)  A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento não prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e
inovação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/841563

Questão 2: IBADE - TAE (IF RO)/IF RO/Administrador/2019
Assunto: Da Ciência e Tecnologia (arts. 218 e 219 da CF/1988)
De acordo com o Artigo 219-B da Constituição Federal, e Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação será organizado em regime de colaboração. com vistas a
promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. Das alternativas abaixo. qual a que melhor caracteriza o conceito de regime de colaboração?

 a)  Regime em que os entes federados e os setores público e privado cooperam entre si para a efetivação de políticas públicas de interesse da sociedade.
 b)  Regime jurídico que integra o poder legislativo ao poder judiciário para realização de ações conjuntas.
 c)  Sistema digital. operado pela União, voltado para a troca de informações e indução de ações do poder público.
 d)  Sistema de hierarquia federativa, que define a competência de cada ente em cada setor de atuação, criando limitações aos municípios.
 e)  Rede de pesquisa entre universidades públicas e privadas, nacionais e estrangeiras que buscam o compartilhamento de iniciativas científicas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1008066

Questão 3: IBADE - TAE (IF RO)/IF RO/Técnico de Laboratório de Informática/2019
Assunto: Da Ciência e Tecnologia (arts. 218 e 219 da CF/1988)
Segundo o Art. 218, capítulo IV, Da ciência, tecnologia e inovação, da Constituição da República Federativa do Brasil, o Estado promoverá e incentivará:

 a)  apenas a pesquisa e a capacitação científica.
 b)  somente a capacitação tecnológica e a inovação.
 c)  a pesquisa e a inovação, desde que voltadas prioritariamente para os problemas do mundo.
 d)  o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação.
 e)  as capacitações científicas e tecnológicas, por meio de subsídios de países desenvolvidos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1008831

Questão 4: Unifil - Proc (Pref Sengés)/Pref Sengés/2019
Assunto: Da Ciência e Tecnologia (arts. 218 e 219 da CF/1988)
Conforme disposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – Da Ciência, Tecnologia e Inovação, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
 

I. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da
população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal.
 
II. É obrigatório aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e
tecnológica.
 
III. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios legislarão concorrentemente sobre suas peculiaridades.
 
IV. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação.

 a) Somente uma assertiva está correta.
 b) Somente duas assertivas estão corretas.
 c) Somente três assertivas estão corretas.
 d) Todas as assertivas estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1058381

Questão 5: CEBRASPE (CESPE) - OI (ABIN)/ABIN/Área 1/2018
Assunto: Da Ciência e Tecnologia (arts. 218 e 219 da CF/1988)
Acerca de ciência e tecnologia, julgue o item subsequente.
 
O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação será organizado em regime de cooperação com entidades públicas ou privadas, podendo os estados, o Distrito
Federal e os municípios legislar concorrentemente sobre suas peculiaridades.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/615353
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Questão 6: CEBRASPE (CESPE) - OI (ABIN)/ABIN/Área 1/2018
Assunto: Da Ciência e Tecnologia (arts. 218 e 219 da CF/1988)
Acerca de ciência e tecnologia, julgue o item subsequente.
 
As empresas de fomento à inovação poderão receber tratamento prioritário em relação a empresas de outros segmentos, inclusive pelo compartilhamento dos recursos
humanos de órgãos públicos e de entidades privadas.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/615356

Questão 7: CEBRASPE (CESPE) - OI (ABIN)/ABIN/Área 1/2018
Assunto: Da Ciência e Tecnologia (arts. 218 e 219 da CF/1988)
Acerca de ciência e tecnologia, julgue o item subsequente.
 
A União deverá estabelecer política própria de incentivo à pesquisa tecnológica preponderantemente em favor de países intitulados menos desenvolvidos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/615360

Questão 8: VUNESP - Proc (UNICAMP)/UNICAMP/2018
Assunto: Da Ciência e Tecnologia (arts. 218 e 219 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta a respeito das normas constitucionais que tratam da ciência e tecnologia.

 a) É obrigatório aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e
tecnológica.

 b) A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e
regional.

 c) O monopólio do mercado interno será protegido pelo Estado de modo a priorizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a
autonomia tecnológica do País.

 d) O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação tecnológica nos entes públicos com prioridade sobre as empresas ou entes privados.
 e) As empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País e que ofereçam participação dos empregados nos seus lucros devem ter

tratamento prioritário do Estado por meio de isenções fiscais.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/683633

Questão 9: FCC - Proc Mun (Caruaru)/Pref Caruaru/2018
Assunto: Da Ciência e Tecnologia (arts. 218 e 219 da CF/1988)
Considere disposição normativa estabelecida em sede de Constituição estadual que atribui ao Estado o dever de contribuir para a formação de recursos humanos na área
de ciência, pesquisa e tecnologia, criando para esse fim um fundo estadual de apoio à ciência e pesquisa tecnológica. Esse fundo, ainda segundo o texto da Constituição
estadual, deve contar com a destinação de parcela da receita anual, nunca inferior a meio por cento da arrecadação tributária do Estado, dela deduzidas as transferências
feitas aos Municípios. Tal disciplina constitucional

 a)  incorre em vício de inconstitucionalidade, pois trata-se de regime normativo que invade a esfera de competência legislativa da União, a quem cabe legislar sobre
normas gerais em matéria de ciência, tecnologia e inovação e, especialmente, sobre os recursos relacionados ao Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação
(SNCTI).

 b)  incorre em vício de inconstitucionalidade, pois trata-se de vinculação de receitas tributárias vedada pela Constituição Federal.
 c)  estabelece vinculação de receita tributária constitucionalmente admitida, desde que os recursos vinculados sejam carreados a entidades públicas de fomento ao

ensino e à pesquisa científica e tecnológica.
 d)  incorre em vício de inconstitucionalidade, pois trata-se de regime normativo que invade a esfera de competência legislativa da União, a quem cabe legislar sobre

normas gerais em matéria de finanças públicas estabelecidas pela legislação federal.
 e)  estabelece vinculação de receita tributária constitucionalmente admitida, independentemente da natureza jurídica das entidades de fomento ao ensino e à

pesquisa científica e tecnológica que venham a receber os recursos vinculados.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/759916

Questão 10: IBADE - Proc (CM P Velho)/CM Porto Velho/2018
Assunto: Da Ciência e Tecnologia (arts. 218 e 219 da CF/1988)
A alternativa correta correspondente à competência legislativa vertical concorrente dos Estados, Distrito Federal e Municípios. esculpida na Carta Constitucional de 1988
é:

 a)  Assistência jurídica e defensoria pública.
 b)  Ciência, tecnologia e inovação.
 c)  Proteção à infância e juventude.
 d)  Custas dos serviços forenses.
 e)  Procedimentos em matéria processual.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/771307

Questão 11: FUNDEP - PJ (MPE MG)/MPE MG/2017
Assunto: Da Ciência e Tecnologia (arts. 218 e 219 da CF/1988)
Sobre a pesquisa, ciência, tecnologia e inovação, previstas na Constituição Federal, é INCORRETO dizer:

 a)  O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação.
 b)  A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação.
 c)  A pesquisa de inovação voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e

regional.
 d)  É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e

tecnológica.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/560808

Questão 12: QUADRIX - Recep (CFO)/CFO/2017
Assunto: Da Ciência e Tecnologia (arts. 218 e 219 da CF/1988)
Com relação à ordem social, julgue o item abaixo.
 
Com o objetivo de executar projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios
poderão firmar instrumentos de cooperação com entidades públicas e privadas, desde que não haja compartilhamento de recursos humanos, podendo inclusive haver
contrapartida financeira.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1052346

Questão 13: FCC - JE TJAL/TJ AL/2015
Assunto: Da Ciência e Tecnologia (arts. 218 e 219 da CF/1988)
Nos termos do regime constitucional destinado à ciência, tecnologia e inovação,

 a) a lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao país, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos
e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de
seu trabalho.

 b) a pesquisa científica básica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e
regional.

 c) fica vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros nas atividades de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação desenvolvidas no país,
ressalvados os casos previstos em lei complementar.

 d) fica vedada a concessão de meios e condições especiais de trabalho àqueles que desenvolvam atividades de extensão tecnológica, assegurando-se condições e
parâmetros similares de trabalho aos que se dediquem com exclusividade à ciência, tecnologia e inovação.

 e) o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação − SNCTI será estruturado em lei federal, bem como organizado em regime de colaboração entre instituições
públicas federais, estaduais, distritais e municipais, com vistas a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/300300

Questão 14: SMA-RJ (antiga FJG) - Cons Leg (CM RJ)/CM RJ/Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática/2015
Assunto: Da Ciência e Tecnologia (arts. 218 e 219 da CF/1988)
A Constituição da República Federativa do Brasil preconiza que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas.
Nesse contexto, está previsto que:

 a)  a pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso das ciências
 b)  a pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas estrangeiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo municipal
 c)  é obrigatório aos Municípios vincularem parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica
 d)  é obrigatório aos Municípios integrarem o mercado externo ao patrimônio nacional de modo a incentivar a autonomia tecnológica do país, nos termos de lei

municipal
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/302399

Questão 15: NC-UFPR - Proc Mun (Curitiba)/Pref Curitiba/2015
Assunto: Da Ciência e Tecnologia (arts. 218 e 219 da CF/1988)
Segundo a Constituição da República, “o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação”.
Com base nas normas constitucionais dedicadas ao tema, assinale a alternativa correta.

 a)  É facultado aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa
científica e tecnológica.

 b)  O Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior das instituições públicas e privadas de ciência, tecnologia e inovação, com vistas à execução das
atividades de desenvolvimento científico, pesquisa, capacitação científica e tecnológica e de inovação.

 c)  O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população
e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei complementar.

 d) O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) será organizado em regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados, com vistas
a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação.

 e)  Lei complementar disporá sobre o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI).
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/510567

Questão 16: CEBRASPE (CESPE) - NeR (TJ RR)/TJ RR/2013
Assunto: Da Ciência e Tecnologia (arts. 218 e 219 da CF/1988)
Assinale a opção correta com base no regramento constitucional. 

 a) Na ação popular, o MP deve opinar pela procedência do pedido, em qualquer hipótese. 
 b) O impetrante do habeas data deve recolher as custas processuais, conforme as normas administrativas de organização judiciária. 
 c) Consideram-se atos de autoridade, passíveis de mandado de segurança, os praticados por pessoas ou instituições particulares cuja atividade seja apenas

autorizada pelo poder público, como as organizações hospitalares, os estabelecimentos bancários e as instituições de ensino. 
 d) O princípio da integração do mercado interno ao patrimônio nacional é constitucional impositivo, de caráter constitucional conformador. 
 e) O exercício do sufrágio é facultativo para os maiores de setenta anos de idade, o que acarreta restrição à elegibilidade preexistente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/117859

Questão 17: FGV - AJ (TJ AM)/TJ AM/Direito/2013
Assunto: Da Ciência e Tecnologia (arts. 218 e 219 da CF/1988)
Com relação às previsões constitucionais sobre ciência e tecnologia (Artigos 218 e 219), assinale a afirmativa correta.

 a)  Trata-se de normas programáticas que não trazem qualquer dispositivo autoaplicável para os Estados.
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 b)  União, Estados, Distrito Federal e municípios somente podem vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à
pesquisa científica e tecnológica até o limite definido em lei complementar.

 c)  A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas regionais, uma vez que a Constituição prioriza o desenvolvimento igualitário
de todas as regiões.

 d)  Dos entes federativos, apenas a União pode vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e
tecnológica.

 e)  A Constituição prevê o estímulo à autonomia tecnológica do país, o que dá amparo às leis que prevejam benefícios para as empresas que invistam em pesquisa e
criação de tecnologia.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/148182

Questão 18: CEBRASPE (CESPE) - ERACA (ANCINE)/ANCINE/III/2013
Assunto: Da Ciência e Tecnologia (arts. 218 e 219 da CF/1988)
Julgue o item seguinte, conforme o ordenamento constitucional relativo à proteção intelectual.
 
A política de pesquisa tecnológica brasileira deve estar voltada para a solução das grandes questões mundiais, especialmente para a área da saúde e da defesa do meio
ambiente.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/208274

Questão 19: CEBRASPE (CESPE) - Ana CT Jr (CNPq)/CNPq/2011
Assunto: Da Ciência e Tecnologia (arts. 218 e 219 da CF/1988)
Considerando os preceitos contidos na Constituição Federal, julgue o seguinte item.
 
O Estado, por meio de lei, deve apoiar e estimular as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao país, formação e aperfeiçoamento de seus
recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da
produtividade de seu trabalho.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/452778

Questão 20: CEBRASPE (CESPE) - Ass (CNPq)/CNPq/2011
Assunto: Da Ciência e Tecnologia (arts. 218 e 219 da CF/1988)
Julgue o próximo item, relativo à proteção constitucional conferida à ciência e à tecnologia.
 
É admitida a vinculação, pelos estados e pelo Distrito Federal, de parcela de sua receita orçamentária a entidades privadas e públicas de fomento ao ensino e à pesquisa
científica e tecnológica.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/452923

Questão 21: CEBRASPE (CESPE) - EPF/PF/2004
Assunto: Da Ciência e Tecnologia (arts. 218 e 219 da CF/1988)

Com relação à defesa do Estado e das instituições democráticas e à ordem social, julgue o item subseqüente.

O Estado deve conceder meios e condições especiais de trabalho aos indivíduos que atuem nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/37709

Questão 22: CEBRASPE (CESPE) - CL (SEN)/SEN/Transportes e Desenvolvimento Urbano/2002
Assunto: Da Ciência e Tecnologia (arts. 218 e 219 da CF/1988)

Ainda acerca da ordem social nos termos da Constituição da República de 1988, julgue o item abaixo.

As empresas privadas que investirem em pesquisa e criação de tecnologia adequada ao país terão o apoio da lei.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/14665

Questão 23: FUNDATEC - Adv (Sto Augusto)/Pref Sto Augusto/2020
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
No Capítulo V da Constituição Federal, que trata sobre a Comunicação Social, consta que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob
qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto na referida Constituição. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir
embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observados os regramentos contidos no Art. 5º da Constituição, quais
sejam:

I. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.

II. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem.

III. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de
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sua violação.

IV. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.

V. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional.

Quais estão corretos?

 a)  Apenas I e V.
 b)  Apenas II e III.
 c)  Apenas I, IV e V.
 d)  Apenas II, III e IV.
 e)  I, II, III, IV e V.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1281437

Questão 24: VUNESP - Proc Jur (UNIFAI)/UNIFAI/2019
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
A Constituição Federal ao disciplinar a Comunicação Social assegura que

 a)  pelo menos sessenta por cento do capital total e do capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens deverá pertencer,
direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de quinze anos, que poderão exercer a gestão das atividades e estabelecer o conteúdo da
programação.

 b)  compete à lei estadual regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se
recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre adequada.

 c)  a responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação veiculada são privativas de brasileiros natos em qualquer meio de comunicação
social.

 d)  a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, ou de
pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País.

 e)  a propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias não estará sujeita a restrições legais, mas poderão conter,quando
necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/826316

Questão 25: QUADRIX - Ana Adm (CRM AC)/CRM AC/2019
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Com base na CF, julgue o item quanto à ordem social.
 
É admitida, para a manutenção da ordem social, a censura de natureza política, ideológica e artística.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/860700

Questão 26: CEBRASPE (CESPE) - DP DF/DP DF/2019
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Uma empresa jornalística divulgou fotografia da cena de um crime com a imagem da vítima ensanguentada e o rosto desfigurado, sem ter tomado o devido cuidado no
momento da edição da imagem para ocultar o rosto da vítima.

Diante dessa situação hipotética, julgue o item subsecutivo.
 
Segundo o STF, o ato em questão configura extrapolação da liberdade de imprensa e violação aos direitos de personalidade da vítima e de seus familiares, cabendo
pretensão indenizatória, sob o fundamento de estar caracterizada a situação geradora de dano moral.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/922556

Questão 27: FCC - Proc (SANASA)/SANASA/Jurídico/2019
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
A respeito da Comunicação Social, considere:
 

I. O cancelamento da concessão ou permissão para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
 
II. A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade.
 
III. O prazo da concessão ou permissão para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens será de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze para
as de televisão.
 
IV. A não renovação da concessão ou permissão para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
 
V. Pelo menos setenta por cento do capital total e do capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens deverá pertencer,
direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o
conteúdo da programação.

 
Em conformidade com a Constituição Federal de 1988, está correto o que consta de

 a) I, II, III, IV e V.
 b) II e III, apenas.
 c) I, IV e V, apenas.
 d) I, III e IV, apenas.
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 e) II e V, apenas.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/989663

Questão 28: FAUEL - CT (CDMCA Cambé)/Pref Cambé/2019
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
No que diz respeito à comunicação social, conforme a Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA.

 a)  A publicação de veículo impresso de comunicação depende de licença de autoridade.
 b)  É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.
 c)  A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o

disposto na Constituição.
 d)  A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, ou de

pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1076627

Questão 29: VUNESP - Proc Jur (ESEF)/ESEF/2019
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Observado o disposto na Constituição Federal, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não
sofrerão qualquer restrição. Assim, é correto afirmar que

 a)  a veiculação, em emissora de rádio comercial, de discurso proselitista viola a própria Constituição, e, portanto, não é um direito a ser potencialmente
resguardado.

 b)  o proselitismo se amolda a qualquer das cláusulas que legitimam a restrição às liberdades de expressão e de religião.
 c)  a liberdade de pensamento não inclui o discurso persuasivo, o uso de argumentos críticos está adstrito à divulgação de informações.
 d)  está permitido, no âmbito da programação das emissoras de radiodifusão comunitária, a prática de proselitismo, ou seja, a transmissão de conteúdo tendente a

converter pessoas a uma religião.
 e)  nas hipóteses de religiões que se alçam a universais, o discurso proselitista é autoritário e inconteste, perfazendo a essência de seu integral exercício e, por isso,

não permitido constitucionalmente.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1121132

Questão 30: VUNESP - Proc (Pref SJC)/Pref SJC/2019
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
A respeito da Comunicação Social, a Constituição Federal determina que

 a)  a responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação veiculada são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de doze
anos, em qualquer meio de comunicação social.

 b)  a não-renovação da concessão ou permissão para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens dependerá de aprovação de, no mínimo, três quintos do
Congresso Nacional, em votação nominal.

 c)  lei complementar estadual deverá regular diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder público informar as faixas etárias a que não se recomendam, locais
e horários em que sua apresentação se mostre inadequada.

 d)  a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de quinze anos, ou
de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras, ainda que sua sede se encontre em país estrangeiro.

 e)  os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1300534

Questão 31: IADES - PAS (CFM)/CFM/Jornalista/2018
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Acerca da Comunicação Social, objeto do Capítulo V da Constituição Federal, assinale a alternativa correta. 

 a)  Pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País podem ser proprietárias de empresa jornalística e de radiodifusão.
 b)  A publicação de veículo impresso de comunicação segue o mesmo rito de licenciamento que o das emissoras de rádio e TV.
 c)  A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de maioria simples dos deputados federais, em votação secreta.
 d)  Ao Conselho de Comunicação Social, órgão consultivo do Senado, compete outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão

sonora e de sons e imagens.
 e)  Os meios de comunicação social podem, indiretamente, ser objeto de monopólio, especialmente se o respectivo sócio majoritário for detentor de cargo eletivo. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/617218

Questão 32: VUNESP - Proc (PGE SP)/PGE SP/2018
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta a respeito do direito à comunicação social.

 a)  Compete ao Congresso Nacional outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o
princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.

 b)  Na análise do caso de publicação de biografias não autorizadas, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento da necessidade de autorização prévia do
interessado ou de seu representante legal, uma vez que o caso envolve tensão entre direitos fundamentais da liberdade de expressão, do direito à informação e dos
direitos da personalidade (privacidade, imagem e honra.)

 c)  Os meios de comunicação social eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada para a prestação do serviço, deverão observar os princípios constitucionais
que regem a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão, como dar preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas.

 d)  É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios legislar sobre os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade
de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que vinculem propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao
meio ambiente.

 e)  Nenhuma lei poderá conter dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social,
sendo resguardado o sigilo da fonte, em todas as circunstâncias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/630591

Questão 33: FGV - Ana (MPE AL)/MPE AL/Comunicação Social/2018
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Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
De acordo com a Constituição da República, de 1988, “compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal”.

Sobre o prazo de concessão desses serviços, assinale a afirmativa correta.

 a)  Dez anos para as emissoras de rádio e quinze para as de TV.
 b)  Quinze anos tanto para as emissoras de rádio quanto para as de TV.
 c)  Vinte anos para as emissoras de TV e dez para as de rádio.
 d)  Dez anos tanto para as emissoras de rádio quanto para as de TV.
 e)  Vinte e cinco anos para as emissoras de TV e quinze para as de rádio.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/669723

Questão 34: FGV - Ana Leg (ALERO)/ALERO/Comunicação Social/Jornalismo/2018
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Sobre o capítulo V da Constituição Federal, que rege a Comunicação Social, analise as afirmativas a seguir.
 

I. Compete ao Poder Legislativo outorgar e renovar a concessão, a permissão e a autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens apenas
para as empresas privadas, sendo o prazo da concessão de cinco anos para as emissoras de rádio e de dez para as de televisão.
 
II. A publicação de veículo impresso de comunicação depende de licença de autoridade do Poder Judiciário, sendo sua posse privativa de brasileiros natos ou
naturalizados há mais de vinte anos.
 
III. A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, e conterá, sempre que
necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso.

 
Está correto o que se afirma em

 a) I, apenas.
 b) II, apenas.
 c) III, apenas.
 d) II e III, apenas.
 e) I, II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/698398

Questão 35: Instituto AOCP - TU (UEFS)/UEFS/Técnica/Radialismo/2018
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Seguindo as diretrizes da Constituição Federal de 1988, a produção e a programação de emissoras de rádio e televisão no Brasil devem atender a alguns princípios.
Referente a esse princípios, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.
 

I. Preferência por programas com finalidade educativa, artística, cultural e informativa.
 
II. Preferência por programas de entretenimento, cultura visual e nacional.
 
III. Devem promover a cultura nacional e regional.
 
IV. Regionalização da produção cultural, artística e jornalística com percentuais estabelecidos em Lei.

 

 a)  Apenas I e IV.
 b)  Apenas I, III e IV.
 c)  Apenas II, III e IV.
 d)  Apenas II e III.
 e)  Apenas III e IV.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/718738

Questão 36: IDECAN - Jorn (CRF SP)/CRF SP/2018
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
O artigo 220, da Constituição de 1988, no Capítulo V (“Da Comunicação Social”) determina, no parágrafo 5º, que os meios de Comunicação Social não podem, direta ou
indiretamente, ser objeto de monopólio (propriedade de um único grupo empresarial) ou de oligopólio (controle por um pequeno grupo). A chamada Constituição Cidadã
criou ainda o Conselho de Comunicação Social, órgão auxiliar do Congresso Nacional, com o objetivo de tornar efetivo o que está em seguida disposto no Artigo 223. Este
artigo constitucional determinou que

 a)  o Governo (Executivo, Legislativo e Judiciário) pode censurar toda e qualquer mídia.
 b)  do Poder Executivo depende abertura e funcionamento dos veículos de comunicação.
 c)  estrangeiros podem ser proprietários, no Brasil, de empresa jornalística e/ou de emissoras de rádio e televisão.
 d)  emissoras de rádio e televisão são concessão do Poder Executivo, em ato submetido a exame do Congresso Nacional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/722350

Questão 37: IADES - Tec CS (SES DF)/SES DF/2018
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Em relação ao Capítulo V da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

 a)  O parágrafo 5o do artigo 220 estabelece que detentores de cargos políticos podem ser donos de canais de rádio e televisão.
 b)  Prevê que a responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação veiculada em qualquer meio de comunicação social são privativas de

brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, ou de estrangeiros casados com brasileiro ou brasileira, com residência fixa no Brasil há mais de cinco anos.
 c)  Estabelece a competência do Poder Executivo para outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e

imagens. A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, um quinto do Congresso Nacional, em votação secreta.
 d)  Estabelece o percentual de regionalização da produção cultural, artística e jornalística.
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 e)  Os meios de comunicação social eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada para a prestação do serviço, deverão observar os princípios do respeito
aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/737617

Questão 38: FCC - Con Tec Leg (CL DF)/CL DF/Técnico em Comunicação Social/Jornalista/2018
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988, que em seu capítulo V trata “Da Comunicação Social”, o prazo em vigor no Brasil de concessão para emissoras de rádio e
televisão é de, respectivamente,

 a)  dez e quinze anos.
 b)  cinco e dez anos.
 c)  quinze e dez anos.
 d)  dez e vinte anos.
 e)  dez e cinco anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/750824

Questão 39: FCC - Proc Mun (Caruaru)/Pref Caruaru/2018
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
No título da Constituição relativo à Ordem Social, foi reservada disciplina aos meios de comunicação social e às empresas que os exploram economicamente. Segundo as
disposições do texto constitucional a esse respeito,

 a)  os meios de comunicação social eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada para a prestação do serviço, estão dispensados de observar os princípios
aplicáveis à produção e à programação das emissoras de rádio e televisão, a exemplo da preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas, bem
assim do respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.

 b)  pelo menos sessenta por cento do capital total e do capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens deverá pertencer,
direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da
programação.

 c)  os meios de comunicação social eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada para a prestação do serviço, deverão, nos termos de lei específica,
observar os princípios aplicáveis à produção e à programação das emissoras de rádio e televisão, a exemplo do fomento à produção, difusão e circulação de
conhecimento e bens culturais, bem assim da democratização dos processos decisórios com participação e controle social.

 d)  os meios de comunicação social eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada para a prestação do serviço, deverão, nos termos de lei específica,
observar os princípios aplicáveis à produção e à programação das emissoras de rádio e televisão, a exemplo da regionalização da produção cultural, artística e jornalística,
conforme percentuais estabelecidos em lei, bem assim do respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.

 e)  é vedada a participação de pessoa jurídica no capital social de empresa jornalística ou de radiodifusão, exceto a de partido político e de sociedades cujo capital
pertença exclusiva e nominalmente a brasileiros.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/759912

Questão 40: VUNESP - AssI (CM P Ferreira)/CM Porto Ferreira/2017
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
A Liberdade de Expressão está prevista e garantida na Constituição Brasileira de 1988, como mostram os princípios a seguir.
 

I. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o
disposto nessa Constituição.
 
II. É vedada toda e qualquer censura, de natureza política, ideológica e artística.

 
Em qual artigo da Constituição, no capítulo dedicado à Comunicação, encontram-se esses princípios?

 a)  220.
 b)  221.
 c)  222.
 d)  223.
 e)  224.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/688433

Questão 41: VUNESP - AssI (CM P Ferreira)/CM Porto Ferreira/2017
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta acerca dos princípios que, segundo a Constituição Federal de 1988, devem ser atendidos pela programação das emissoras de Rádio e
Televisão, sob concessão do Estado Brasileiro.

 a)  Nacionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei.
 b)  Preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas.
 c)  Prioridade à unidade familiar e princípios morais e religiosos na educação.
 d)  Promoção da cultura nacional e internacional, com estímulo à produção que objetive sua divulgação.
 e)  Respeito aos valores estéticos e morais da pessoa e da família.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/688434

Questão 42: VUNESP - Jor (CM Mogi Cruzes)/CM Mogi Cruzes/2017
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
A Constituição de 1988, em seu artigo 220, visa proteger o princípio da liberdade de comunicação. De acordo com o citado artigo, é correto afirmar que

 a)  a censura política, ideológica e artística é vedada, excetuando-se os casos previstos em lei, editados para a proteção dos direitos democráticos.
 b)  é assegurada a liberdade de informação jornalística, mas a opinião classificada como crime contra a honra será julgada de acordo com o Código Penal.
 c)  a publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade.
 d)  as exibições e publicações de qualquer espécie dependem de licença prévia e de classificação etária.
 e)  o direito de resposta está assegurado a todo cidadão que se julgar ofendido por dano moral, material ou à imagem.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1004897
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Questão 43: QUADRIX - Recep (CFO)/CFO/2017
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Com relação à ordem social, julgue o item abaixo.
 
A CF determina que compete à lei federal regular as diversões públicas, sendo vedado ao Poder Público informar sobre a natureza delas, as faixas etárias e os locais e
horários de sua apresentação, sob pena de violação ao princípio da liberdade de expressão.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1052353

Questão 44: CEBRASPE (CESPE) - Ana Con (TCE-PR)/TCE-PR/Comunicação Social/2016
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
De acordo com o que dispõe a Constituição Federal de 1988 (CF) e com as regulamentações constitucionais relativas à comunicação social, assinale a opção correta.

 a) Nenhuma lei pode conter dispositivo que constitua embaraço à plena liberdade de informação jornalística em veículo de comunicação social.
 b) A mídia sonora ou de sons e imagens, mas não a mídia escrita, está sujeita a censura prévia quanto a faixas etárias e horários de exibição, sendo essa a razão

pela qual não há restrições sobre a exibição de cenas de violência na mídia escrita.
 c) Tendo naturezas distintas, o jornalismo e a liberdade de expressão são tratados constitucional e legalmente de forma separada, referindo-se o primeiro ao

exercício de uma profissão regulamentada, e a segunda aos direitos do cidadão.
 d) Em termos de controle do Estado, a mídia escrita e a mídia sonora ou de sons e imagens recebem o mesmo tratamento na CF, uma vez que o funcionamento de

ambas como meio de comunicação massiva depende de autorização prévia.
 e) Aberta a temporada de propaganda eleitoral, tanto a mídia escrita quanto a sonora ou de sons e imagens ficam impedidas de tecer críticas ou elogios a

candidatos, sob pena de suspensão de edições ou programas.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/395185

Questão 45: VUNESP - Rep Apr (CM Marília)/CM Marília/2016
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988, no capítulo dedicado à Comunicação social, determina que

 a)  é vedada a participação de pessoa jurídica no capital social da empresa jornalística ou de radiodifusão, exceto a de partido político e de sociedades cujo capital
pertença, exclusiva e nominalmente, a brasileiros.

 b)  a não renovação da concessão ou permissão dependerá da aprovação da maioria dos participantes do Congresso Nacional, em votação aberta.
 c)  a participação de empresa jurídica só se efetuará através de capital sem direito a voto e não poderá exceder a cinquenta por cento do capital social integralizado.
 d)  compete ao Congresso Nacional outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o

princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
 e)  entre outros princípios, a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão devem promover a cultura nacional e regional e estimular a produção

independente.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/442223

Questão 46: VUNESP - Jorn (Pirassununga)/CM Pirassununga/2016
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no capítulo I (Dos Direitos Fundamentais e Coletivos) e no capítulo II (Da Comunicação Social), oferece
parâmetros a respeito da propriedade dos meios de comunicação e sobre o direito à informação. É correto afirmar, com base nos preceitos constitucionais, que:

 a)  pelo menos cinquenta por cento do capital total e do capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens deverá pertencer,
direta ou indiretamente, a brasileiros natos.

 b)  o jornalista pode, como os demais cidadãos, obter certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.
 c)  compete ao Poder Legislativo, ouvido o Poder Judiciário, outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e

imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
 d)  a responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação veiculada são privativas de brasileiros natos em qualquer meio de comunicação

social.
 e)  é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional, desde que ele não contrarie os

interesses maiores da nação.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/455396

Questão 47: VUNESP - Ass SA I (UNESP)/UNESP/Campus Itapeva/2016
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
No que se refere à Ordem Social, e conforme norma constante na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

 a)  A assistência social será prestada aos que contribuam regularmente com a seguridade social.
 b)  As universidades gozam de autonomia didático-científica, sendo-lhes vedado admitir professores, técnicos ou cientistas que não sejam brasileiros natos ou

naturalizados.
 c)  Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão seus sistemas de cultura em conformidade com o estabelecido em lei federal.
 d)  A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão, dentre outros, ao princípio da regionalização da produção cultural, artística e

jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei.
 e)  Os programas de amparo aos idosos serão executados nos centros sociais de assistência à saúde e, excepcionalmente, em seus lares a critério do médico e do

fisioterapeuta responsáveis pelo paciente.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/457358

Questão 48: CEBRASPE (CESPE) - Jor (FUB)/FUB/2015
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Com base no Código de Ética dos jornalistas brasileiros e na legislação sobre comunicação social presente na Constituição Federal (CF), julgue o item subsecutivo.
 
De acordo com a CF, a publicação de veículo impresso, assim como o funcionamento de emissoras de rádio e televisão, depende de licença de autoridade competente do
setor.
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 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/290211

Questão 49: SMA-RJ (antiga FJG) - Cons Leg (CM RJ)/CM RJ/"Sem Área Específica" /2015
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que a responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação veiculada são:

 a)  exclusivas de brasileiros natos, em qualquer meio de comunicação social, ressalvadas as hipóteses da indústria cinematográfica
 b)  são facultadas a qualquer brasileiro ou estrangeiro que possua domicílio fixo no país há mais de 10 (dez) anos ininterruptos
 c)  privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 (dez) anos, em qualquer meio de comunicação social
 d)  privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 2 (dois) anos, em qualquer meio de comunicação social

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/301723

Questão 50: CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Comunicação Social/2015
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Considerando que um fotógrafo profissional tenha divulgado, na Internet, fotografias da intimidade de um artista sem autorização do retratado, julgue o item
subsequente.

Os meios de comunicação social eletrônica também devem observar o art. 221 da CF, no qual se lê que o respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família faz
parte dos princípios da produção e da divulgação por meio desses veículos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/307327

Questão 51: FCC - JE TJSE/TJ SE/2015
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Ao disciplinar a exploração do serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, a Constituição da República estabelece que

 a)  a outorga e renovação da concessão, permissão e autorização para o serviço compete ao Congresso Nacional, observado o princípio da complementaridade dos
sistemas privado, público e estatal.

 b)  a outorga e renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
 c)  o prazo da concessão ou permissão será de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze para as de televisão, dependendo de decisão judicial o cancelamento

da concessão ou da permissão, antes de vencido o prazo.
 d)  o Conselho de Comunicação Social, instituído pelo Poder Executivo, na forma da lei, funcionará como órgão auxiliar do Congresso Nacional, em suas atribuições

relacionadas ao serviço.
 e)  a responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação veiculada são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de quinze

anos.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/331129

Questão 52: VUNESP - Chf (CM Itatiba)/CM Itatiba/Imprensa/2015
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
O artigo 221, inciso I, da Constituição Federal, que trata dos princípios da programação das emissoras de rádio e televisão no país, determina que

 a)  se garanta sempre o contraditório em toda denúncia veiculada.
 b)  se dê preferência a programação que vise a unidade nacional.
 c)  se dê preferência a programação exclusivamente jornalística.
 d)  se garanta a plena liberdade de expressão e comunicação.
 e)  se dê preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/334465

Questão 53: IADES - Anal Com (CRC MG)/CRC MG/2015
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
O art. 220 da Constituição Federal de 1988 trata da comunicação social e da livre manifestação do pensamento, estabelecendo meios legais que garantam à pessoa e à
família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221. A esse respeito, em seu parágrafo
4º, garante a restrição das propagandas comerciais de

 a)  tabaco e agrotóxicos.
 b)  medicamentos e alimentos especiais.
 c)  tabaco e bebidas gaseificadas.
 d)  suprimentos agrícolas e inseticidas.
 e)  pesticidas e terapias tóxicas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/343486

Questão 54: CONSULPLAN - NeR (TJ MG)/TJ MG/Remoção/2015
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Relativamente à nacionalidade, é correto afirmar:

 a)  Não é permitido a brasileiro naturalizado há 06 anos ser proprietário de empresa de radiodifusão.
 b)  É brasileiro nato o nascido no estrangeiro de pai brasileiro e mãe estrangeira.
 c)  São privativos de brasileiros natos os cargos de Presidente, Vice-Presidente da República; Presidente da Câmara dos Deputados; Presidente do Senado Federal;

Ministros dos Tribunais Superiores; Diplomatas de carreira; Oficial das Forças Armadas e Ministro de Estado da Defesa.
 d)  Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade em decorrência de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei

estrangeira.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/349650
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Questão 55: CONSULPLAN - NeR (TJ MG)/TJ MG/Provimento/2015
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Quanto às normas constitucionais que regem a ordem social, é INCORRETO afirmar:

 a)  Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio.
 b)  A publicação de veículo impresso de comunicação depende de licença de autoridade.
 c)  São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.
 d)  A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/350674

Questão 56: COMPEC UFAM - Cons Tut (Manaus)/Pref Manaus/2015
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Sobre a comunicação social, tal como delineada na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa que contém a afirmação INCORRETA:

 a)  É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística à produção e à programação das emissoras de rádio e televisão, que, por isso, não
estão obrigadas a respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família.

 b)  A propaganda comercial de tabaco e bebidas alcoólicas, dentre outros produtos expressamente mencionados na Constituição, estará sujeita a restrições legais, e
deverá conter, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso.

 c)  Cabe ao Poder Público, nos termos de lei federal, informar sobre a natureza de diversões e espetáculos públicos, as faixas etárias a que não se recomendem,
locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada.

 d)  Compete à lei federal estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e
televisão que contrariem o disposto na Constituição, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/661783

Questão 57: COMPEC UFAM - Dir Prog (UFAM)/UFAM/2015
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Na Constituição de 1988 foi estabelecido um marco legal para as telecomunicações brasileiras. Com base nessa afirmação, assinale a sequência CORRETA que contempla
os elementos desse marco legal.

 a) Inviolabilidade, Tributação Estadual, Regulação de programas televisivos.
 b) Inviolabilidade, Prestação por outorga regulada pela União, sujeita a restrições em Estado de Defesa/Sítio, Tributação Estadual.
 c) Inviolabilidade, Regulamento da Radiodifusão, Tributação Estadual.
 d) Inviolabilidade, Toque de Recolher, Tributação Estadual.
 e) Inviolabilidade, Outorga da União, sujeita a defesa em caso de guerra.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/662196

Questão 58: COVEST-COPSET - Dir (UFPE)/UFPE/Produção/2015
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 223, estabelece que “Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas:

 a)  privado, público e estatal”.
 b)  comunitário, educativo e privado”.
 c)  público, comunitário e privado”.
 d)  comercial, público e comunitário”.
 e)  público, comercial e privado”.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/762154

Questão 59: COVEST-COPSET - Dir (UFPE)/UFPE/Programa/2015
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
A Constituição Federal Brasileira de 1998 traz, em seu artigo 221, princípios que devem ser atendidos pelas emissoras de rádio e televisão. A Lei é válida para a produção
e a programação e determina:

1) preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas.
2) promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação.
3) regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei.
4) respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.

Estão corretas:

 a)  1 e 2, apenas
 b)  2 e 3, apenas.
 c)  1, 2, 3 e 4.
 d)  3 e 4, apenas.
 e)  1 e 4, apenas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/762216

Questão 60: COVEST-COPSET - Dir (UFPE)/UFPE/Programa/2015
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da
complementaridade dos sistemas privado, público e estatal. O texto, extraído do artigo 223 da Constituição Federal Brasileira de 1988, diz ainda:

1) § 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do art. 64, §§ 2º e 4º, a contar do recebimento da mensagem.

2) § 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
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3) § 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos  parágrafos anteriores.

4) § 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.

5) § 5º O prazo da concessão ou permissão será de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze para as de televisão.

Estão corretas:

 a)  1, 3 e 5, apenas.
 b)  2 e 4, apenas.
 c)  3, 4 e 5, apenas.
 d)  1, 2 e 3, apenas.
 e)  1, 2, 3, 4 e 5.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/762244

Questão 61: FCC - DP MA/DPE MA/2015
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Entre os princípios que, nos termos do texto constitucional, devem ser observados na produção e programação das emissoras de rádio e televisão, encontram-se:

 a)  diversidade das expressões culturais; e fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais.
 b)  preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas; e acesso à informação sobre a natureza dos programas, as faixas etárias a que não se

recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada.
 c)  diversidade das expressões culturais; e promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação.
 d)  respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família; e promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua

divulgação.
 e)  regionalização da produção jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei; e fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/893744

Questão 62: FGV - OAB UNI NAC/OAB/Exame Anual 1/2014
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Sobre o sistema de regulação de investimentos e fluxo de capital estrangeiro no atual ordenamento jurídico da República Federativa do Brasil, assinale a afirmativa
incorreta.

 a) É vedada a participação de capital estrangeiro nas empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens, uma vez que sua propriedade é privativa
de brasileiros natos.

 b) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei.
 c) O sistema financeiro nacional será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o

integram.
 d) Os investimentos de capital estrangeiro, o incentivo aos reinvestimentos e a regulação à remessa de lucros serão disciplinados em lei, tendo por base o interesse

nacional.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/237259

Questão 63: ACAFE - Del Pol (PC SC)/PC SC/2014
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Considerando o previsto na Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB/88, sobre a liberdade da imprensa e direito de comunicação, direitos também
fundamentais, é correto afirmar, exceto:

 a) A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais e conterá sempre que necessário
advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso.

 b) A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, ou de
pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País.

 c) A responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação veiculada são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez
anos, em qualquer meio de comunicação social.

 d) Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio.
 e) A publicação de veículo impresso de comunicação depende de licença de autoridade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/480270

Questão 64: FCC - Ana Leg (ALEPE)/ALEPE/Mídia Impressa/Comunicação Social/2014
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
A literatura jurídica registra que, desde 1988, alguns advogados e magistrados pregam a criação do instituto do habeas mídia, como Emenda Constitucional que, segundo
os seus defensores, tem a finalidade de

 a)  proteger os jornais de todas a formas para que possam impedir que a liberdade de imprensa e de expressão sejam cerceadas pela ação de políticos e instituições
públicas ou privadas que se sentirem ameaçadas pela apuração de notícias que lhes digam respeito.

 b)  manter a integridade física dos profissionais de imprensa que forem ameaçados por pessoas físicas ou jurídicas, no estrito exercício de suas funções de apurar
informações para que se transformem em notícias.

 c)  impedir que aos jornalistas seja negado o acesso às informações de todos os poderes da República, independentemente da classificação que tenham recebido das
autoridades, de acordo com a Lei nº 12.527, de 18/11/2011.

 d)  ser uma previsão normativa à proteção individual, coletiva ou difusa, tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas, que sofrerem ameaça ou lesão ao seu
patrimônio jurídico indisponível, em razão de eventuais abusos cometidos pela mídia.

 e)  reativar o Direito de Resposta que desapareceu com o fim da Lei nº 5.250/1967, que em seus artigos nos 29 a 36 contemplava essa prerrogativa àqueles que
sofressem danos morais praticados pela mídia.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/480852

Questão 65: FCC - Ana Leg (ALEPE)/ALEPE/Mídia Impressa/Comunicação Social/2014
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
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De acordo com a Emenda Constitucional nº 36, de 28 de maio de 2002,

 a)  no Brasil, só podem ser proprietários de empresa jornalística os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados há mais de 25 anos.
 b)  pelo menos 70% do capital total e votante das empresas jornalísticas devem pertencer, direta ou indiretamente a brasileiros natos ou naturalizados há mais de

dez anos.
 c)  a responsabilidade editorial é privativa de brasileiros natos ou naturalizados a mais de 20 anos, em qualquer meio de comunicação social.
 d)  a participação de pessoa jurídica no capital social de empresa jornalística é permitida desde que não exceda a 5% da totalidade de capital.
 e)  a participação societária de estrangeiros no capital de empresa jornalística brasileira será apreciada e aprovada pelo Conselho de Comunicação Social.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/480895

Questão 66: IADES - AAC (SEAP DF)/SEGAD DF/Comunicação Social/Jornalismo/2014
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Acerca do Capítulo V da Constituição Federativa do Brasil, assinale a alternativa correta.

 a)  Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio, salvo os casos de famıĺias que já eram detentoras de
tais direitos, adquiridos durante os anos de governo militar.

 b)  A propriedade de empresa jornalıśtica e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, ou
estrangeiros com residência fixa no Paıś há mais de 15 anos.

 c)  As emissoras de rádio e TV, bem como jornais e revistas, dependem de autorização do Estado, na forma de concessão, para poderem operar.
 d)  A publicação de veıćulo impresso de comunicação independe de licença de autoridade.
 e)  O prazo da concessão ou permissão será de 10 anos para as emissoras de rádio, de 15 para as de televisão e de 30 anos para jornais e revistas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/575343

Questão 67: IADES - AAC (SEAP DF)/SEGAD DF/Direito e Legislação/2014
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta quanto à concessão, permissão e autorização para radiodifusão e programação de emissoras, à luz da Constituição Federal.

 a)  A propriedade de empresa jornalıśtica e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 15 anos, ou de
pessoas jurıd́icas constituıd́as sob as leis brasileiras e que tenham sede no Paıś.

 b)  O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão administrativa.
 c)  Compete ao Poder Judiciário outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o

princıṕio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
 d)  A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princıṕios: preferência a finalidades educativas, artıśticas, culturais e

informativas; promoção da cultura nacional e regional e estıḿulo à produção independente que objetive sua divulgação; regionalização da produção cultural, artıśtica e
jornalıśtica, conforme percentuais estabelecidos em lei, e respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da famıĺia.

 e)  O prazo da concessão ou permissão será de 20 anos para as emissoras de rádio e de 18 anos para as de televisão.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/575641

Questão 68: CONTEMAX - Ag Adm (COREN PB)/COREN PB/2014
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Juan Rey, 37 anos, empresário espanhol, residente no Brasil há cinco anos. Deseja instalar um empreendimento no estado da Paraíba. Á luz da Constituição Federal, ele
não pode ser proprietário de:

 a)  Estabelecimento escolar de ensino fundamental;
 b)  Universidade;
 c)  produtora de vídeo;
 d)  distribuidora de combustível;
 e)  empresa jornalística.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/917216

Questão 69: CEBRASPE (CESPE) - ERACA (ANCINE)/ANCINE/III/2013
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Acerca da disciplina constitucional relativa à comunicação, julgue o item abaixo.

A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, vedada a
participação de pessoa jurídica no capital social de empresa jornalística ou de radiodifusão, exceto a de sociedades cujo capital pertença exclusiva e nominalmente a
brasileiros.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/208302

Questão 70: VUNESP - Ass Imp (CMSC)/CM SC/2013
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Segundo a Constituição Federal (art. 221), a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão, entre outros, ao seguinte princípio:

 a)  regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei.
 b)  promoção da cultura das várias comunidades regionais e estímulo à produção das organizações não governamentais dedicadas à manutenção da cultura e dos

bons costumes.
 c)  preferência a finalidades religiosas, educativas, artísticas, esportivas, culturais e informativas.
 d)  respeito aos valores das minorias étnicas e de gênero, desde que não contrariem os laços das relações familiares.
 e)  é vedada a participação de pessoa jurídica no capital social de empresa de radiodifusão, exceto a de partido político.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/214198

Questão 71: CEBRASPE (CESPE) - Jor (FUB)/FUB/2013
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
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De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item que se segue, a respeito da comunicação social.
 
É permitida a publicação de jornal de qualquer natureza, vendido ou distribuído gratuitamente, desde que devidamente autorizada por autoridade legal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/347726

Questão 72: CEBRASPE (CESPE) - Jor (FUB)/FUB/2013
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item que se segue, a respeito da comunicação social.
 
Os percentuais da programação das emissoras de rádio e televisão referentes à regionalização da produção cultural, artística e jornalística serão estabelecidos por lei.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/347727

Questão 73: CEBRASPE (CESPE) - Jor (FUB)/FUB/2013
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item que se segue, a respeito da comunicação social.
 
A propaganda de medicamentos, terapias e agrotóxicos deve conter advertências sobre os riscos e malefícios do uso apenas quando veiculadas em canais de TV aberta
ou jornais de circulação irrestrita.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/347729

Questão 74: CEBRASPE (CESPE) - Jor (FUB)/FUB/2013
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item que se segue, a respeito da comunicação social.
 
Outorgar e renovar concessão, permissão ou autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observando-se o princípio da complementaridade
dos sistemas privado, público e estatal, é competência do Poder Executivo.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/347730

Questão 75: CEBRASPE (CESPE) - Jor (FUB)/FUB/2013
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item que se segue, a respeito da comunicação social.
 
O prazo da concessão ou permissão para o serviço de radiodifusão será de vinte anos, tanto para emissoras de rádio quanto para as de TV.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/347731

Questão 76: CEBRASPE (CESPE) - Jor (FUB)/FUB/2013
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item que se segue, a respeito da comunicação social.
 
A participação do capital estrangeiro em empresas de comunicação deve ser restrita a, no máximo, 30% do capital total e do capital votante dessas empresas.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/347733

Questão 77: CEBRASPE (CESPE) - Jor (FUB)/FUB/2013
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Tendo em vista que em 2009, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional o Decreto-Lei n.º 972/1969 — que estabelece a necessidade do diploma para o
exercício da profissão de jornalista — por restringir a liberdade de expressão, acerca da regulamentação da profissão de jornalista, julgue o item subsecutivo.
 
O fato de a profissão de jornalista não acarretar riscos ou danos efetivos provocados por profissional do jornalismo a terceiros, como é o caso da medicina e das demais
profissões ligadas à saúde, é um dos fundamentos invocados pelo STF para justificar a não recepção do artigo 4.º da CF, o qual exige o diploma do curso superior de
jornalismo.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/347736

Questão 78: CEBRASPE (CESPE) - Ana (SERPRO)/SERPRO/Comunicação Social/2013
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Julgue o item subsecutivo, acerca de disposições contidas na Constituição Federal de 1988 (CF), no Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, no Código de Ética do
Profissional de Relações Públicas e no Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária (CONAR).
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De acordo com a CF, os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/436606

Questão 79: Com. Exam. (MPDFT) - PJ (MPDFT)/MPDFT/2013
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Marque a alternativa INCORRETA

 a)  Nem todos os ofícios ou profissões podem ser condicionados ao cumprimento de condições legais para o seu exercício.
 b)  Apenas quando houver potencial lesivo na atividade é que pode ser exigida inscrição em conselho de fiscalização profissional.
 c)  Os programas humorísticos, as charges e o modo caricatural de pôr em circulação ideias, opiniões, frases e quadros espirituosos compõem as atividades de

imprensa.
 d)  O rádio, a televisão e a mídia escrita, em vista do devido processo democrático, têm o estrito dever de imparcialidade perante os candidatos eletivos.
 e)  A definição legal das qualificações profissionais, designadamente no caso da liberdade de expressão, há de visar à proteção, à efetivação e ao reforço da

profissão.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/475664

Questão 80: FCC - Ana Min (MPE MA)/MPE MA/Comunicação Social/Jornalismo/2013
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Os artigos 220 a 224 da Constituição da República Federativa do Brasil tornam necessárias a elaboração de sete leis regulamentadoras. Analisando o conteúdo dos supra
citados artigos, pode-se afirmar que eles não preveem lei para regular

 a)  horários e faixas etárias para diversões e espetáculos públicos.
 b)  a propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias.
 c)  os meios de comunicação social eletrônica.
 d)  a criação do Conselho de Comunicação Social como órgão auxiliar do Congresso Nacional.
 e)  a criação de uma Comissão Nacional da Verdade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/487177

Questão 81: FGV - Publi (AL MT)/AL MT/2013
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Com base na Constituição Brasileira de 1988, em relação à veiculação de determinados produtos na programação das emissoras de televisão, analise as afirmativas a
seguir.

I. Estabelece meios legais para que as pessoas se defendam da propaganda comercial de serviços nocivos ao meio ambiente.

II. Estabelece que, diferentemente dos medicamentos, a propaganda comercial de terapias não está sujeita a advertências sobre seus riscos.

III. Estabelece que peças publicitárias para a venda de pesticidas como agrotóxicos e sprays caseiros, estão livres de restrições legais.

Assinale:

 a)  se apenas a afirmativa I estiver correta.
 b)  se apenas a afirmativa II estiver correta.
 c)  se apenas a afirmativa III estiver correta.
 d)  se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
 e)  se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/651266

Questão 82: IAUPE - Ana Gest (COMPESA)/COMPESA/Advogado/2013
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Sobre a Ordem Social e a Comunicação Social previstas na Constituição Federal Brasileira, assinale a alternativa INCORRETA.

 a)  A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à
saúde, à previdência e à assistência social.

 b)  Pelo menos cinquenta e um por cento do capital total e do capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens deverão
pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o
conteúdo da programação.

 c)  A responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação veiculada são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez
anos, em qualquer meio de comunicação social.

 d)  O empregador, a empresa e a entidade a ela equiparada na forma da lei são sujeitos passivos da Contribuição Social incidente sobre a folha de salários e demais
rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício.

 e)  Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/725239

Questão 83: ESAF - AFC (CGU)/CGU/Comunicação Social/2012
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
De acordo com o art. 220 da Constituição Federal, "A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não
sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição". Além do caput, este artigo contém seis parágrafos. Entre os enunciados abaixo identifique o único
cujo teor contraria o texto constitucional.

 a) Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado
o disposto no art. 50, IV, V, X, XIII e XIV.

 b) É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.
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 c) Compete à lei federal regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao Poder Público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se
recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada.

 d) Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio.
 e) A publicação de veículo impresso de comunicação é livre desde que registrada em órgão competente do Ministério da Justiça.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/64795

Questão 84: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRE RJ/TRE RJ/Judiciária/2012
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Julgue o item a seguir, relativo aos direitos sociais e de nacionalidade previstos na Constituição Federal de 1988 (CF).

Com a Emenda Constitucional n.º 36/2002, a situação jurídica de brasileiros natos e naturalizados, no que se refere à propriedade de empresas jornalísticas e de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, foi igualada.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/80850

Questão 85: CEBRASPE (CESPE) - PJ (MPE TO)/MPE TO/2012
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
De acordo com a jurisprudência do STF relacionada à ordem social, assinale a opção correta.

 a) Caso se reconheça a ilegalidade do pagamento de benefício previdenciário, as importâncias recebidas devem ser devolvidas, ainda que se comprove a boa-fé do
beneficiado.

 b) As diferentes formas de comunicação social são regidas pelo princípio da plena inexistência de restrição e pelo princípio da plena liberdade de informação
jornalística; nesse sentido, a liberdade de imprensa compreende, entre outras prerrogativas relevantes que lhe são inerentes, o direito de informar, o direito de buscar a
informação, o direito de opinar e, inclusive, o direito de crítica jornalística.

 c) O MP não possui legitimidade para ajuizar ACP contra município com o objetivo de compeli-lo a incluir, no orçamento seguinte, percentual que completaria o
mínimo de 25% de aplicação da receita resultante de impostos no ensino.

 d) As crianças com até cinco anos de idade têm direito subjetivo público ao atendimento em creches e pré-escolas, mas, em respeito ao princípio da separação dos
poderes, não se admite a intervenção do Poder Judiciário para que seja efetivado esse direito constitucional.

 e) Inexiste a possibilidade de compatibilização da preservação do meio ambiente com a proteção das terras indígenas, se estas estiverem em lugares de conservação
e preservação ambiental.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/84430

Questão 86: FCC - AJ TRT6/TRT 6/Apoio Especializado/Comunicação Social/2012
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
De acordo com o Art. 220 da Constituição, a publicação de um veículo impresso

 a) é atividade privativa de brasileiros natos.
 b) é monitorada pelo Ministério das Comunicações.
 c) é regulada pela Biblioteca Nacional.
 d) é vedada ao capital estrangeiro.
 e) independe de licença de autoridade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/105153

Questão 87: FCC - AJ TRT6/TRT 6/Apoio Especializado/Comunicação Social/2012
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Segundo o Art. 220 da Constituição Federal, nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer
veículo de comunicação social. Este trecho do artigo garante que qualquer cidadão, observado o disposto na Constituição e nas leis regulamentares, pode usar
publicações jornalísticas para

 a) constituir propriedade privada protegida pelos preceitos básicos do Estado.
 b) usufruir do direito à manifestação do pensamento independentemente de licença.
 c) exercer controle social sobre publicações de outros órgãos de imprensa.
 d) estabelecer oficialmente crença, convicção filosófica ou política pública.
 e) instituir hegemonia cultural e regional no conteúdo da publicação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/105155

Questão 88: CESGRANRIO - Prof Jun (BR)/BR/Marketing/2012
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Tendo por base a Constituição da República Federal do Brasil, especialmente nos seus artigos 220 e 221, que tratam da Comunicação Social, a produção e a programação
das emissoras de rádio e televisão atenderão, dentre outros, ao seguinte princípio:

 a)  uniformização de ideias políticas
 b)  promoção da cultura nacional e regional
 c)  preferência pela produção independente sem fins lucrativos
 d)  preferência pelas informações jornalísticas recolhidas por brasileiros natos
 e)  fomento dos valores éticos e sociais da pessoa e da família

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/351086

Questão 89: CEBRASPE (CESPE) - JF TRF3/TRF 3/2011
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
A respeito das disposições constitucionais sobre a ordem social, assinale a opção correta.

 a) O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, após prévia separação judicial por mais de um ano, nos casos expressos em lei, ou comprovada a separação
de fato por mais de dois anos.
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 b) O dever do Estado com a educação efetiva-se mediante o cumprimento de várias garantias, como a garantia à educação básica obrigatória e gratuita às crianças
de zero a seis anos de idade.

 c) A CF veda toda e qualquer censura de natureza política e ideológica, mas prevê a regulação estatal de diversões e espetáculos públicos, dispondo que cabe ao
poder público, entre outras atribuições, informar sobre a inadequação de que esses eventos ocorram em determinados locais e horários.

 d) Como a justiça desportiva é órgão de natureza administrativa e não integra o Poder Judiciário, a ela compete julgar, com exclusividade e em caráter terminativo, a
disciplina e as competições desportivas, de maneira a esgotar, na própria instância administrativa, a apreciação das lides relacionadas ao desporto.

 e) É admitida a participação de pessoa jurídica no capital social de empresa jornalística ou de radiodifusão apenas no caso de o capital da sociedade pertencer
exclusiva e nominalmente a brasileiros, não podendo a participação exceder a trinta por cento do capital social.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/121868

Questão 90: FCC - Proc (PGE MT)/PGE MT/2011
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Em capítulo dedicado à comunicação social, a Constituição da República veda

 a)  a participação de capital estrangeiro nas empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens.
 b)  que haja o cancelamento da concessão ou permissão para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, antes de vencido o prazo.
 c)  alterações de controle societário nas empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens, sem o prévio consentimento do Congresso Nacional.
 d)  que se atribuam a gestão das atividades e o estabelecimento do conteúdo da programação de empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e

imagens a quem não seja brasileiro nato ou naturalizado há mais de dez anos.
 e)  a publicação de veículo impresso de comunicação sem a prévia licença de autoridade competente, nos termos da lei.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/181463

Questão 91: CONSULPLAN - Ana (COFEN)/COFEN/Comunicação Social II/2011
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
A Constituição Brasileira de 1988 possui um capítulo voltado a Comunicação Social onde estabelece entre outras prerrogativas, EXCETO:

 a)  Que qualquer censura de natureza política, ideológica e artística é vedada no Brasil.
 b)  Os meios de comunicação não podem ser objetos de monopólio ou oligopólio direta ou indiretamente.
 c)  A publicação de veículo impresso, assim como rádio e televisão, depende de licença de autoridade.
 d)  Em qualquer meio de comunicação social, a responsabilidade editorial é privativa a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos.
 e)  A propaganda comercial de tabaco e bebidas alcoólicas está sujeita a restrições legais e deve conter advertência sobre os malefícios decorrentes de seu consumo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/239097

Questão 92: CONSULPLAN - PAE (CFN)/CFN/Comunicação Social/2011
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Sobre os preceitos estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, no capítulo 05, do Título VIII, é correto afirmar:

 a)  Seguindo os princípios democráticos, não há nenhuma restrição constitucional ao que tange à propaganda comercial, desde que não infrinja princípios éticos e
legais do Código Civil Brasileiro.

 b)  Compete ao Congresso Nacional outorgar e renovar concessão, permissão ou autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, de acordo
com o princípio da complementaridade dos sistemas privados, público e estatal.

 c)  Para que as determinações constitucionais referentes à Comunicação Social possam ser reguladas, o Congresso Nacional ficou incumbido de instituir o Conselho
de Comunicação Social como seu órgão auxiliar.

 d)  No que tange à concessão ou permissão, o prazo é indeterminado para emissoras de rádio e televisão, desde que não cometam nenhuma irregularidade.
 e)  Pessoas jurídicas estrangeiras podem assumir a propriedade de empresas de comunicação no Brasil, desde que a responsabilidade editorial e as atividades de

seleção e direção de programação veiculada fiquem sob a responsabilidade exclusiva de brasileiros.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/240510

Questão 93: CONSULTEC - Of (PM BA)/PM BA/2011
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
O instituto das concessões públicas, como se sabe, foi idealizado para efetivar a prestação de serviços públicos por pessoas diversas do Estado, ocupando função
originariamente de sua alçada. A natureza jurídica das concessões públicas de rádio e TV, todavia, por destoar das demais espécies de concessões, figura-se, ainda hoje,
como matéria das mais controversas, sendo motivo de constantes debates e elucubrações doutrinárias por parte de estudiosos do assunto.

A programação das emissoras de rádio e televisão deverá atender aos princípios constitucionais indicadas na alternativa

 a) Preferência por finalidades informativas tão somente e respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.
 b) Respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família e regionalização da produção cultural, artística e jornalística, mesmo que ultrapasse os percentuais

estabelecidos em lei.
 c) Promoção da cultura nacional e regional visando ao estímulo da produção e objetivando sua divulgação, e preferência por finalidades educativas, em detrimento

das informativas.
 d) Promoção da cultura nacional e regional, estímulo à produção, independente de que objetive sua divulgação, e regionalização da produção cultural, artística e

jornalística, sem que seja necessária a observância dos percentuais estabelecidos em lei.
 e) Preferência por finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas; promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção, independente de que

objetive sua divulgação; regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei; respeito aos valores éticos e sociais da
pessoa e da família.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/431521

Questão 94: CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Apoio Especializado/Comunicação Social/2011
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Julgue o item seguinte, com base na legislação referente a comunicação social.
 
A Constituição Federal de 1988 (CF) tolera a existência de oligopólios entre as empresas de comunicação, desde que a programação por elas veiculada seja de boa
qualidade.

 Certo
 Errado
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/475953

Questão 95: Com. Exam. (MPE PB) - PJ (MPE PB)/MPE PB/2011
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Julgue as seguintes assertivas:

I - O caráter não-restringíve! de certa norma constitucional de direito fundamental dotada de eficácia
plena implica vedação absoluta aos órgãos estatais de adotarem medidas restritivas das
prerrogativas individuais ou coletivas.

II - A titularidade de direitos fundamentais é atribuível às pessoas jurídicas, inclusive as de direito
público.

III - Quanto ao direito de propriedade, a única distinção de tratamento admitida entre brasileiros natos
e naturalizados é com relação ao domínio de empresa jornalística ou de radiodifusão, o qual não
pode ser atribuído ao brasileiro naturalizado, salvo depois de decorridos mais de dez anos desde a
aquisição da nacionalidade secundária.

 

 a) Apenas I e II estão corretas.
 b) Apenas III está correta.
 c) Apenas II e III estão corretas.
 d) I, II e III estão erradas.

 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/644139

Questão 96: CEBRASPE (CESPE) - OTI (ABIN)/ABIN/Comunicação Social - Jornalismo/2010
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Tendo como base a legislação sobre comunicação atualmente em vigor no país, julgue o item seguinte.

A Constituição Federal de 1988 garante ao cidadão brasileiro o direito de publicar, sem exigência de qualquer tipo de licença, veículos impressos de comunicação.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/19367

Questão 97: CEBRASPE (CESPE) - OTI (ABIN)/ABIN/Comunicação Social - Jornalismo/2010
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Tendo como base a legislação sobre comunicação atualmente em vigor no país, julgue o item seguinte.

A Constituição Federal de 1988 limita a autoridade do Poder Executivo de outorgar e renovar concessões, permissões e autorizações para radiodifusão de sons e imagens,
uma vez que a validade legal de tais atos depende, em última instância, de deliberação do Congresso Nacional.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/19370

Questão 98: CEBRASPE (CESPE) - Ana MPU/MPU/Comunicação Social/2010
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988 (CF) estabelece um novo marco na compreensão do papel do Estado e do governo brasileiro no que se refere à comunicação
organizacional, comparativamente ao regime militar pós-1964, especialmente em relação ao jornalismo institucional. Com relação a essas mudanças, ocorridas nas
últimas décadas, julgue o item seguinte.

A CF estabelece que a comunicação social dos poderes públicos deve reger-se pelos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência; pelo veto à
promoção midiática de autoridades com recursos do Tesouro; e pelo direito do cidadão de receber informações de interesse particular, coletivo ou geral dos órgãos
públicos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/71489

Questão 99: Com. Exam. (TRF 3) - JF TRF3/TRF 3/2010
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Assinale a alternativa incorreta:

Portaria ministerial do Ministério da Justiça expedida com base no art. 74, do estatuto da criança e do adolescente - lei federal 8.069/90, para exercer a classificação na
área das d iversões públicas e de programas de rádio e televisão, de acordo com os arts. 21 , XVI, e 220, § 3°, I, da Constituição Federal, aqui considerada a sua edição
como um ato de extravasamento administrativo aos comandos da lei, revela que:

 a) Deve ser integralmente cumprida, pois além de ser um ato administrativo, tem conteúdo normativo e, como tal, pode inovar a ordem jurídica.
 b) Pode ser caracterizada como ato regulamentar desprovido de autonomia normativa.
 c) Constitui ato regulamentar, que ultrapassa o conteúdo da lei, e pratica ilegalidade, sendo submetida ao contencioso de direito comum.
 d) No que extravasar os limites da lei, ela é diretamente inconstitucional, e já não está no terreno regulamentar, pois invade o campo legislativo, possibilitando sua

correção no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/122238

Questão 100: CEBRASPE (CESPE) - Tec Sup (DETRAN ES)/DETRAN ES/Jornalista/2010
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
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Julgue o próximo item, referente às políticas de comunicação e às disposições constitucionais acerca de comunicação social.
 
De acordo com a Constituição Federal, é vedada qualquer participação de capital estrangeiro em empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/706038

Questão 101: CEBRASPE (CESPE) - JF TRF2/TRF 2/2009
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
No que se refere aos comandos constitucionais relativos à ordem social, assinale a opção correta.

 a) Considerando a proteção especial prevista na CF, não se aplica o princípio da reserva do possível no tocante à efetivação dos direitos assegurados aos idosos.
 b) Apesar de competir ao Poder Executivo outorgar e renovar a concessão, permissão ou autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,

referidos atos somente produzem efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional.
 c) Como forma de apoiar e incentivar a capacitação tecnológica, a CF confere à União, aos estados, ao DF e aos municípios a faculdade de vincular parcela de sua

receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica.
 d) É privativa de brasileiro nato a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens.
 e) A admissão de professores, técnicos e cientistas estrangeiros é privativa de instituições de pesquisa científica e tecnológica.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/120282

Questão 102: COSEAC UFF - ERACA (ANCINE)/ANCINE/Qualquer Área de Formação/E54/2009
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
O que se extrai dos incisos IV, V, IX, XII e XIV do art. 5º combinado com os artigos 220 a 224 da Constituição vigente é que a liberdade de comunicação consiste num
conjunto de direitos, formas, processos e veículos que possibilitam a coordenação desembaraçada da:

 a) circulação, expressão, manifestação do pensamento e de realização;
 b) criação, transformação, difusão do pensamento e de informação;
 c) circulação, transformação, manifestação do pensamento e de informação;
 d) criação, expressão, manifestação do pensamento e de informação;
 e) circulação, transformação, difusão do pensamento e de realização.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/141197

Questão 103: CEBRASPE (CESPE) - OI (ABIN)/ABIN/2008
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)

No que concerne à ordem social e aos índios, julgue o item a seguir.

Não se exige que a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens seja privativa de brasileiros natos ou naturalizados, desde que a
responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação veiculada sejam desempenhadas privativamente por brasileiros natos ou naturalizados há
mais de dez anos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/20901

Questão 104: FGV - AL (SEN)/SEN/Comunicação Social, Eventos e Contatos/Editor de TV/2008
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
O Capítulo V da Constituição Federal trata da Comunicação Social. Nele, o Art. 221 diz respeito à produção e à programação das emissoras de rádio e televisão, prevendo
especificamente que:

 a) conteúdos comerciais relativos ao cigarro sejam acompanhados de advertências sobre seus malefícios à saúde.
 b) sejam veiculados preferencialmente conteúdos com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas.
 c) setenta por cento da responsabilidade editorial dos programas seja de brasileiros natos.
 d) é vedada toda e qualquer regulamentação sobre as diversões e espetáculos públicos.
 e) deve-se estimular a produção independente que objetive o entretenimento.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/26140

Questão 105: FGV - AL (SEN)/SEN/Comunicação Social, Eventos e Contatos/Produtor de Marketing/2008
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
De acordo com a Constituição da República, de 1988, compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens. Ao Congresso Nacional cabe apreciar os atos de outorga.

Conforme o parágrafo 5º do Artigo 223 da Constituição, os prazos da concessão ou permissão para as emissoras de rádio e de televisão serão, respectivamente:

 a) quinze e dez anos.
 b) quinze e doze anos.
 c) dez e quinze anos.
 d) dez e doze anos.
 e) doze e quinze anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/26203

Questão 106: FGV - AL (SEN)/SEN/Comunicação Social, Eventos e Contatos/Produtor de Publicidade e Propaganda/2008
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
De acordo com a Constituição da República, de 1988, cabe ao Congresso Nacional apreciar atos de outorga relativos a concessão, permissão e autorização para o serviço
de radiodifusão sonora e de sons e imagens.
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Conforme o parágrafo 2º do Artigo 223 da Constituição, a não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo:

 a) dois quintos do Congresso Nacional, em votação secreta.
 b) três quartos do Congresso Nacional, em votação nominal.
 c) três quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
 d) três quartos do Congresso Nacional, em votação secreta.
 e) dois quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/26263

Questão 107: FGV - AL (SEN)/SEN/Comunicação Social, Eventos e Contatos/Supervisor de Programação de TV/2008
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
O Art. 221 do Capítulo V da Constituição Federal diz que:

 a) "a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, ou de
pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País".

 b) "a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o
disposto na Constituição".

 c) "compete ao Poder Executivo outorgar e renovar a concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o
princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal".

 d) "a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão à promoção da cultura nacional e regional e ao estímulo à produção independente que
objetive sua divulgação".

 e) "os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio".
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/26388

Questão 108: FGV - Insp Pol (PC RJ)/PC RJ/2008
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
A Constituição Federal/88 prevê que nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística, observados os seguintes
preceitos constitucionais, à exceção de um. Assinale-o.

 a) a liberdade de pensamento
 b) o direito de resposta
 c) a inviolabilidade à intimidade
 d) a liberdade de ação profissional
 e) a liberdade religiosa

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/272151

Questão 109: FCC - Ana MPU/MPU/Documentação/Comunicação Social/2007
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Na Constituição Federal de 1988, os artigos que compõem o Capítulo V - Da Comunicação Social - fazem referência à

 a) liberdade de expressão, proibição da censura, propaganda de alguns produtos, interdição de monopólio ou oligopólio e liberdade de imprensa escrita.
 b) extinção do Ministério das Comunicações, que foi incorporado pelo novo Ministério da Infra-Estrutura - que, em 1991, se tornou Ministério de Transportes e

Comunicações - e passou a ser a Secretaria Nacional de Comunicações.
 c) propriedade dos programas de computador, equiparando o software ao livro.
 d) abertura de 30% do capital das empresas de comunicações para grupos estrangeiros e 100% para grupos nacionais.
 e) regulamentação não só da atividade profissional do jornalista, mas também a liberdade de manifestação do pensamento e da informação, e as responsabilidades

nos chamados "crimes de imprensa".
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/41364

Questão 110: NC-UFPR - Esc Pol (PC PR)/PC PR/2007
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seus capítulos V e VI, trata, respectivamente, da comunicação social e do meio ambiente. Sobre o assunto,
considere as seguintes afirmativas:
 

1. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, exceto para
garantir a segurança nacional e a segurança pessoal do Presidente da República.
2. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, ou de
pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras, que tenham sede no país.
3. A Constituição Federal do Brasil proíbe expressamente toda e qualquer forma de censura de natureza política ou ideológica, autorizada apenas a censura de
natureza artística.
4. Incumbe ao Poder Público exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente,
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade.

 
Assinale a alternativa correta.

 a)  Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
 b)  Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
 c)  Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
 d)  Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
 e)  Somente a afirmativa 4 é verdadeira.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/817970

Questão 111: NC-UFPR - Ana Con (TCE-PR)/TCE-PR/Comunicação Social/2006
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Sobre a Constituição Federal, considere as seguintes afirmativas:
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1. Permite que estrangeiros sejam detentores de até 49% de empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora, conforme emenda constitucional aprovada em 2002.

2. Garante o sigilo de fonte quando necessário ao exercício profissional.

3. Determina que as emissoras de rádio e televisão devem promover a cultura regional e nacional.

4. Ao contrário das demais constituições, a atual não veda o anonimato, para preservar a liberdade de expressão.

5. Garante que o Congresso pode cassar uma concessão de rádio ou de TV com uma votação de dois quintos dos seus membros.

Assinale a alternativa correta.

 a)  Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
 b)  Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
 c)  Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
 d)  Somente as afirmativas 3 e 5 são verdadeiras.
 e)  Somente as afirmativas 4 e 5 são verdadeiras.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/826686

Questão 112: ESAF - AFC (CGU)/CGU/Tecnologia da Informação/2004
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)

Analise as assertivas a seguir, relativas às políticas públicas, e marque com V as verdadeiras e com F as falsas; em seguida, marque a opção correta.

( ) Segundo a CF/88, um dos requisitos da função social da propriedade é a exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

( ) Por serem de relevância pública as ações e serviços de saúde, é entendimento do STF que o Ministério Público Federal está autorizado a ajuizar ação civil pública
contra a contratação de rede hospitalar privada, no âmbito do SUS, sem o devido processo licitatório.

( ) Segundo entendimento do STF, a gestão democrática do ensino público impõe a adoção da eleição para o provimento dos cargos de direção dos estabelecimentos de
ensino público.

( ) A CF/88 estabelece que União, Estados, Distrito Federal e Municípios organizarão seus sistemas de ensino em regime de colaboração, cabendo aos municípios atuar,
prioritariamente, no ensino fundamental e médio e, aos Estados, atuar, prioritariamente, nos ensinos médio e superior.

( ) O ato de outorga de concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens é competência privativa do Poder Executivo,
participando o Poder Legislativo do processo apenas quando se tratar de ato de renovação de concessão.

 a) V, V, F, V, V
 b) F, F, V, F, F
 c) F, V, V, V, V
 d) V, F, F, F, F
 e) V, V, F, F, F

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/12183

Questão 113: CEBRASPE (CESPE) - Ag Com Soc (PF)/PF/2004
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Com base na legislação da comunicação social brasileira e em diplomas correlatos, julgue o item que se segue.
 
De acordo com a Constituição Federal, a preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas é princípio norteador da produção e programação das
emissoras de rádio e televisão.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/31371

Questão 114: CEBRASPE (CESPE) - Tec Com Soc (PF)/PF/Jornalismo/2004
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Acerca da legislação da comunicação social brasileira e de diplomas correlatos, julgue o item subseqüente.
 
Para os efeitos do disposto no Capítulo da Comunicação Social, reza a Constituição Federal que o Congresso Nacional deve instituir, como seu órgão executivo, o
Conselho de Comunicação Social.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/34162

Questão 115: CEBRASPE (CESPE) - APF/PF/"Regionalizado"/2004
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Acerca da defesa do Estado, das instituições democráticas e da ordem social, julgue o item seguinte.

O cancelamento da concessão para a exploração de serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagem, antes de vencido o prazo de concessão, depende de aprovação
do Congresso Nacional por quorum qualificado em votação nominal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/51662
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Questão 116: CEBRASPE (CESPE) - AA (ANATEL)/ANATEL/Comunicação Social/2004
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Julgue o item seguinte, referente à legislação em comunicação social.

A propriedade de empresas jornalísticas e de radiodifusão, restritas a brasileiros natos ou naturalizados, pela Constituição de 1988, foi alterada por emenda constitucional
que possibilitou a propriedade desse tipo de empresa também para estrangeiros.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/92000

Questão 117: CEBRASPE (CESPE) - AA (ANATEL)/ANATEL/Comunicação Social/2004
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Julgue o item seguinte, referente à legislação em comunicação social.

No capítulo da Comunicação Social, a Constituição Federal estabelece que, embora seja de competência do Poder Executivo a outorga e renovação de concessão,
permissão e autorização para o serviço de radiodifusão, esse ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/92001

Questão 118: CEBRASPE (CESPE) - TA (ANATEL)/ANATEL/2004
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Julgue o item seguinte, que versa sobre direito constitucional, no que se refere a direitos e garantias fundamentais, à federação brasileira, ao controle da
constitucionalidade, às funções essenciais, à justiça, aos direitos políticos, ao Poder Legislativo e garantia de seus membros e à comunicação social.

A propriedade de empresa jornalística de sons e imagens e da radiodifusão sonora é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, ou de pessoas
jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no país.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/92497

Questão 119: COPERVE-UFSC - OAB REG/OAB/OAB SC/2003
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Analise as afirmativas abaixo.
 

I - A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa somente a brasileiros natos ou a pessoas jurídicas constituídas
sob as leis brasileiras e que tenham sede no País.
 
II - Os meios de comunicação social eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada para a prestação do serviço, deverão observar os princípios da
preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas; promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive
sua divulgação; regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei e respeito aos valores éticos e sociais da
pessoa e da família.
 
III - A publicação de veículo impresso de comunicação depende de licença da autoridade competente.

 
Assinale a alternativa CORRETA.

 a) Somente a afirmativa II está correta.
 b) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
 c) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
 d) Todas as afirmativas estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/362548

Questão 120: CEBRASPE (CESPE) - CL (SEN)/SEN/Transportes e Desenvolvimento Urbano/2002
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)

Ainda acerca da ordem social nos termos da Constituição da República de 1988, julgue o item abaixo.

A produção e a programação de emissoras de rádio e televisão atenderão ao princípio da nacionalização cultural, artística e jornalística.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/14666

Questão 121: CEBRASPE (CESPE) - CL (SEN)/SEN/Comunicações e Ciência da Informação/2002
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)

            A aprovação da Proposta de Emenda Constitucional n.o 203/1995 (PEC), em primeiro turno, no dia 11/12/2001, representou a queda da primeira grande barreira
para abrir o mercado de mídia a investidores nacionais e estrangeiros. Enquanto a PEC não chega ao Senado e às mãos do presidente da República para ser sancionada -
os deputados só voltam do recesso parlamentar em 18/2/2002 -, os olheiros do mercado já começam a prospectar possíveis investidores.

            Desde dezembro, circulam notícias dando conta de que grandes bancos estrangeiros e consultorias internacionais estariam avaliando a saúde financeira das
principais empresas do setor e preparando minuciosos dossiês para orientar possíveis investidores. "Acordos já estão sendo costurados e existem muitas intenções de
compra. A tendência é de que os grandes players sejam os mais procurados", afirma o consultor da Singular Arquitetura de Mídia, Geraldo Leite. Para ele, expressivos
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investimentos poderão vir de empresas regionais nas mídias locais.

Robert Galbraith. Caça aos investidores. In: Meio e Mensagem, 14/1/2002 (com adaptações). 

Considerando o texto acima, julgue o item a seguir, relativo à PEC.

A PEC abre ao capital estrangeiro a participação de até 51% na composição acionária das empresas brasileiras de comunicação - jornais, revistas e emissoras de rádio e
televisão.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/15165

Questão 122: CEBRASPE (CESPE) - CL (SEN)/SEN/Comunicações e Ciência da Informação/2002
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
            A aprovação da Proposta de Emenda Constitucional n.o 203/1995 (PEC), em primeiro turno, no dia 11/12/2001, representou a queda da primeira grande barreira
para abrir o mercado de mídia a investidores nacionais e estrangeiros. Enquanto a PEC não chega ao Senado e às mãos do presidente da República para ser sancionada -
os deputados só voltam do recesso parlamentar em 18/2/2002 -, os olheiros do mercado já começam a prospectar possíveis investidores.

            Desde dezembro, circulam notícias dando conta de que grandes bancos estrangeiros e consultorias internacionais estariam avaliando a saúde financeira das
principais empresas do setor e preparando minuciosos dossiês para orientar possíveis investidores. "Acordos já estão sendo costurados e existem muitas intenções de
compra. A tendência é de que os grandes players sejam os mais procurados", afirma o consultor da Singular Arquitetura de Mídia, Geraldo Leite. Para ele, expressivos
investimentos poderão vir de empresas regionais nas mídias locais.

Robert Galbraith. Caça aos investidores. In: Meio e Mensagem, 14/1/2002 (com adaptações).

Considerando o texto acima, julgue o item a seguir, relativo à PEC.

A PEC modifica o artigo 222 da Constituição da República, que afirma que a propriedade de empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é
privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, aos quais caberá a responsabilidade por sua administração e sua orientação intelectual.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/15166

Questão 123: CEBRASPE (CESPE) - CL (SEN)/SEN/Comunicações e Ciência da Informação/2002
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)

            A aprovação da Proposta de Emenda Constitucional n.o 203/1995 (PEC), em primeiro turno, no dia 11/12/2001, representou a queda da primeira grande barreira
para abrir o mercado de mídia a investidores nacionais e estrangeiros. Enquanto a PEC não chega ao Senado e às mãos do presidente da República para ser sancionada -
os deputados só voltam do recesso parlamentar em 18/2/2002 -, os olheiros do mercado já começam a prospectar possíveis investidores.

            Desde dezembro, circulam notícias dando conta de que grandes bancos estrangeiros e consultorias internacionais estariam avaliando a saúde financeira das
principais empresas do setor e preparando minuciosos dossiês para orientar possíveis investidores. "Acordos já estão sendo costurados e existem muitas intenções de
compra. A tendência é de que os grandes players sejam os mais procurados", afirma o consultor da Singular Arquitetura de Mídia, Geraldo Leite. Para ele, expressivos
investimentos poderão vir de empresas regionais nas mídias locais.

Robert Galbraith. Caça aos investidores. In: Meio e Mensagem, 14/1/2002 (com adaptações). 

Considerando o texto acima, julgue o item a seguir, relativo à PEC.

Um dos dispositivos da PEC permite que pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no país adquiram até 51% das ações de empresas de
mídia, o que permite a ampliação do setor para os grupos de investidores nacionais.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/15167

Questão 124: CEBRASPE (CESPE) - CL (SEN)/SEN/Comunicações e Ciência da Informação/2002
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
A aprovação da Proposta de Emenda Constitucional n.o 203/1995 (PEC), em primeiro turno, no dia 11/12/2001, representou a queda da primeira grande barreira para
abrir o mercado de mídia a investidores nacionais e estrangeiros. Enquanto a PEC não chega ao Senado e às mãos do presidente da República para ser sancionada - os
deputados só voltam do recesso parlamentar em 18/2/2002 -, os olheiros do mercado já começam a prospectar possíveis investidores.

Desde dezembro, circulam notícias dando conta de que grandes bancos estrangeiros e consultorias internacionais estariam avaliando a saúde financeira das principais
empresas do setor e preparando minuciosos dossiês para orientar possíveis investidores. "Acordos já estão sendo costurados e existem muitas intenções de compra. A
tendência é de que os grandes players sejam os mais procurados", afirma o consultor da Singular Arquitetura de Mídia, Geraldo Leite. Para ele, expressivos investimentos
poderão vir de empresas regionais nas mídias locais.

Robert Galbraith. Caça aos investidores. In: Meio e Mensagem, 14/1/2002 (com adaptações).

Considerando o texto acima, julgue o item a seguir, relativo à PEC.

A PEC assegura que a responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação veiculada pela mídia sejam privativas de brasileiros natos ou
naturalizados há mais de dez anos, em qualquer meio de comunicação.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/15168

Questão 125: CEBRASPE (CESPE) - CL (SEN)/SEN/Comunicações e Ciência da Informação/2002
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
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A aprovação da Proposta de Emenda Constitucional n.o 203/1995 (PEC), em primeiro turno, no dia 11/12/2001, representou a queda da primeira grande barreira para
abrir o mercado de mídia a investidores nacionais e estrangeiros. Enquanto a PEC não chega ao Senado e às mãos do presidente da República para ser sancionada - os
deputados só voltam do recesso parlamentar em 18/2/2002 -, os olheiros do mercado já começam a prospectar possíveis investidores.

Desde dezembro, circulam notícias dando conta de que grandes bancos estrangeiros e consultorias internacionais estariam avaliando a saúde financeira das principais
empresas do setor e preparando minuciosos dossiês para orientar possíveis investidores. "Acordos já estão sendo costurados e existem muitas intenções de compra. A
tendência é de que os grandes players sejam os mais procurados", afirma o consultor da Singular Arquitetura de Mídia, Geraldo Leite. Para ele, expressivos investimentos
poderão vir de empresas regionais nas mídias locais.

Robert Galbraith. Caça aos investidores. In: Meio e Mensagem, 14/1/2002 (com adaptações).

Considerando o texto acima, julgue o item a seguir, relativo à PEC.

A entrada efetiva de capital externo dependerá de regulamentação de lei ordinária, de acordo com a redação da PEC.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/15169

Questão 126: CEBRASPE (CESPE) - CL (SEN)/SEN/Comunicações e Ciência da Informação/2002
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)

No que concerne à Comunicação Social no contexto constitucional, julgue o item subseqüente.

A Constituição da República assegura a livre manifestação do pensamento e da informação sob qualquer forma, processo ou veículo, não podendo nenhuma lei
contrapor-se à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo. O texto constitucional só prevê restrição à liberdade de imprensa, rádio e televisão em
caso de estado de sítio.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/15172

Questão 127: CEBRASPE (CESPE) - CL (SEN)/SEN/Comunicações e Ciência da Informação/2002
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)

No que concerne à Comunicação Social no contexto constitucional, julgue o item subseqüente.

Segundo a Constituição da República, nenhuma lei pode contrapor-se à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo. No entanto, o texto constitucional
também ressalva a necessidade de se atender às qualificações profissionais estabelecidas em lei para o exercício das profissões.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/15174

Questão 128: FAURGS - Del Pol (PC RS)/PC RS/2002
Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)
Com referência ao regime constitucional da comunicação social; assinale a afirmativa correta.

 a)  O regime constitucional da comunicação social determina que o conteúdo de jornais, rádio e, televisão dê preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais
e Informativas.

 b)  A exploração dos serviços de radiodifusão sonora e de sons e Imagens submete-se à prévia outorga do Poder Executivo e ~ apreciação do Congresso Nacional.
 c)  A publicidade comercial, como modo de exercicio da liberdade de expressão, não pode sofrer qualquer espécie de restrição legal.
 d) A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos ou de pessoas jurídicas constituídas

sob as leis brasileiras e com sede no pais, podendo a responsabilidade editorial ser atribuída a pessoa estrangeira.
 e)  A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, não podendo a responsabilidade

editorial ser atribuída a pessoa estrangeira.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/495544
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Gabarito
1) D  2) A  3) D  4) C  5) Certo  6) Certo  7) Errado
8) B  9) C  10) B  11) C  12) Errado  13) A  14) A
15) D  16) D  17) E  18) Errado  19) Certo  20) Errado  21) Certo
22) Certo  23) E  24) D  25) Errado  26) Errado  27) A  28) A
29) D  30) E  31) A  32) C  33) A  34) C  35) B
36) D  37) E  38) A  39) D  40) A  41) B  42) C
43) Errado  44) A  45) E  46) B  47) D  48) Errado  49) C
50) Anulada  51) C  52) E  53) A  54) A  55) B  56) A
57) B  58) A  59) Anulada  60) E  61) D  62) A  63) E
64) D  65) B  66) D  67) D  68) E  69) Errado  70) A
71) Errado  72) Certo  73) Errado  74) Certo  75) Errado  76) Certo  77) Errado
78) Certo  79) D  80) E  81) A  82) B  83) E  84) Errado
85) B  86) E  87) B  88) B  89) C  90) D  91) C
92) C  93) E  94) Errado  95) C  96) Certo  97) Certo  98) Certo
99) A  100) Errado  101) B  102) D  103) Anulada  104) B  105) C
106) E  107) D  108) E  109) A  110) B  111) C  112) E
113) Certo  114) Errado  115) Errado  116) Errado  117) Certo  118) Certo  119) A
120) Errado  121) Errado  122) Certo  123) Errado  124) Certo  125) Certo  126) Certo
127) Certo  128) B


