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QUESTÕESMATÉRIA

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Língua Portuguesa 01 a 10

Legislação Aplicada à EBSERH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

    
 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de acordo 
com o exposto no quadro a seguir:

ATENÇÃO 

Cargo

ANALISTA ADMINISTRATIVO - 
JORNALISMO

ANALISTA ADMINISTRATIVO - 
JORNALISMO

INSTRUÇÕES 

1.	 Na	 sua	 Folha	 de	 Respostas,	 confira	 seu	 nome,	 o	 número	 do	 seu	
documento	e	o	número	de	sua	inscrição.	Além	disso,	não	se	esqueça	
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e 
de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se 
inscreveu.	Qualquer	divergência	comunique	ao		fiscal.

2.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 avaliação	 da	 prova	 é	 a	 Folha	 de	
Respostas.	Só	é	permitido	o	uso	de	caneta	esferográfica	transparente 
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que 
deve ser realizado da seguinte maneira: 

3.	 O	 prazo	 de	 realização	 da	 prova	 é	 de	 4	 (quatro)	 horas,	 incluindo	 a	
marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da 
prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente	o	local	de	aplicação.	A	retirada	da	sala	de	prova	dos	3	
(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente.

4.	 Ao	término	de	sua	prova,	comunique	ao	fiscal,	devolvendo-lhe	a	Folha	
de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato  poderá  
levar  consigo  o  Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o 
término	da	aplicação.	

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação 
da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruidos, 
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, 
incorrerá na eliminação do candidato. 
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O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 

------------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)--------------------------------------------------------------------------------
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

QUESTÃO 04

Tamanho não é documento (nem no cérebro)

Marcelo Gleiser

Talvez o universo seja a maior coisa que exista, mas 
sem nosso cérebro não teríamos a menor noção disso. 
Aliás, sem nosso cérebro não teríamos noção de qualquer 
coisa. É realmente espantoso que tudo o que somos, das 
nossas personalidades às nossas memórias, das nossas 
emoções à nossa coordenação motora, seja orquestrado 
por uma massa de neurônios e suas ligações de não mais 
do que 1,4 kg.

Como comparação, o cérebro de um orangotango pesa 
370 g, enquanto que o de um elefante pesa 4,8 kg. Se você 
acha que o segredo do nosso cérebro está no seu peso, 
veja que o de um camelo pesa 762 g e o de um golfinho, 
1,6 kg. Mesmo que golfinhos sejam bem inteligentes, não 
escrevem poemas ou constroem radiotelescópios.

Também não solucionamos o mistério comparando 
o peso do cérebro com o peso do corpo. Por exemplo, a 
razão do peso do cérebro para o do corpo nos humanos é 
de 1:40, a mesma que para ratos. Já para cachorros, a razão 
é de 1:125 e para formigas de 1:7. Formigas certamente são 
inteligentes, especialmente ao atuar em grupos (inteligência 
coletiva), mas não mais do que cachorros ou humanos.

Ao acompanharmos a evolução do cérebro a partir 
de nossos antepassados primatas, vemos um enorme 
crescimento começando em torno de 3 milhões de anos 
atrás. Mesmo assim, tamanho não parece ser a resposta. 
De acordo com os neurocientistas Randy Buckner e Fenna 
Krienen, da Universidade de Harvard, nos EUA, a resposta 
está nas conexões entre os neurônios, que é unicamente 
rica nos humanos.

Para chegar a essa conclusão, os cientistas mapearam 
o cérebro humano e o de outras espécies usando a 
ressonância magnética funcional, ou fMRI. Nas outras 
espécies, os neurônios são conectados localmente: a 
transmissão de sinais ocorre como numa linha de produção 
industrial, linearmente de um neurônio a outro. Regiões 
diferentes do cérebro, as córtices, também são interligadas 
dessa forma linear. Por exemplo, a ligação entre a córtex 
visual e a motora permite que os músculos dos animais 
reajam a algum estímulo visual, como o predador que vê 
uma presa. O processo é eficiente, mas limitado.

Nos humanos, as córtices estão interligadas de forma 
diferente, parecendo-se mais com os nodos de conexão de 
uma cidade grande do que com uma estrada que liga um 
ponto a outro. Como numa cidade, existem centros mais 
densos (as córtices) que estão interconectados entre si por 
várias ruas e avenidas, passando por centros menores no 
caminho (as córtices associativas).

Essa riqueza na interconectividade neuronal parece 
ser a chave do nosso sucesso. Nos animais, a linearidade 
das conexões limita sua capacidade de improvisação e de 
reflexão: o caminho é um só, como no exemplo do predador 
e da presa. No cérebro humano, regiões diferentes podem 
trocar informação sem qualquer estímulo externo, criando 

uma nova dimensão onde o cérebro funciona por si só, ou 
seja, reflete.

Com isso, podemos pensar sobre diferentes 
possibilidades e ponderar situações individualmente. (A 
grosso modo, um leão age como todos os outros leões.) 
Como dizia o saudoso Chacrinha, quem não se comunica 
se trumbica. Nossos neurônios sabem disso muito bem. 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1393219-
tamanho-nao-e-documento-nem-no-cerebro.shtml

De acordo com o texto, a causa para a chave de 
nosso sucesso é

(A)	 a	linearidade	das	conexões	do	nosso	cérebro.
(B) a conectividade local de nossos neurônios.
(C)	 o	peso	do	nosso	cérebro	e	do	nosso	corpo.
(D) a nossa memória e a nossa coordenação motora.
(E) a riqueza na nossa interconectividade neuronal.

Em “...quem não se comunica se trumbica.”, a 
colocação pronominal do elemento destacado ocorre 
por atração 

(A)	 do	pronome	indefinido	quem.
(B) da forma verbal comunica.
(C) da forma verbal trumbicar.
(D)	 do	advérbio	de	negação	não.
(E) do pronome se após comunica.

A expressão que NÃO retoma um termo ou conteúdo 
anteriormente mencionado é

(A) “Essa riqueza na interconectividade neuronal parece ser 
a chave...”

(B) “Com isso, podemos pensar sobre diferentes 
possibilidades...”

(C) “Para chegar a essa conclusão, os cientistas 
mapearam...”

(D) “...seja orquestrado por uma massa de neurônios...”
(E) “...a partir de nossos antepassados primatas...”

Assinale a alternativa correta quanto ao que se 
afirma a respeito das expressões destacadas.

(A) Em “Também não solucionamos...”, indica inclusão.
(B) Em “Com isso, podemos pensar...”, indica a causa.
(C) Em “...em torno de 3 milhões de anos atrás.”, indica local.
(D) Em “Aliás,	 sem	 nosso	 cérebro	 não	 teríamos...”,	 indica	

contraste.
(E) Em “Aliás, sem	 nosso	 cérebro	 não	 teríamos...”,	 indica	

condição.
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Qual é a porcentagem á qual a fração  

        corresponde de um total?

(A) 11%.
(B) 15%.
(C) 20%.
(D) 22%.
(E) 27%.

Em uma semana, um oftalmologista atendeu 50 
pacientes. Desses 50 pacientes, 20% precisam usar 
óculos. Quantos pacientes NÃO precisam usar 
óculos?

(A) 10.
(B) 15.
(C) 20.
(D) 30.
(E) 40.

Caio, Bruno, Fernando e Vinícius tocam instrumentos 
diferentes em bandas diferentes. Um deles é 
baterista, outro é guitarrista, outro é tecladista e o 
outro é baixista, não necessariamente nesta ordem. 
Sabe-se que

• Caio e Fernando conhecem o tecladista.
• Bruno e o baixista já foram a um show do 

guitarrista.
• O baixista é primo de Vinícius e estuda com Caio.
• Caio não é baterista e não conhece Vinícius.

Sendo assim, podemos concluir que
(A)	 Bruno	é	baterista.
(B)	 Vinícius	é	baterista.
(C)	 Fernando	é	baterista.
(D)	 Caio	é	baixista.
(E)	 Fernando	é	tecladista.

R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

QUESTÃO 08

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07

QUESTÃO 05
“Mesmo que golfinhos sejam bem inteligentes, não 
escrevem poemas ou constroem radiotelescópios.”
A reescrita do fragmento acima que mantém o seu 
sentido original e sua sintaxe é

(A)	 Conquanto	golfinhos	são	bem	inteligentes,	não	escrevem	
poemas ou constroem radiotelescópios.

(B)	 Apesar	 dos	 golfinhos	 sejam	 bem	 inteligentes,	 não	
escrevem poemas ou constroem radiotelescópios.

(C)	 Embora	golfinhos	sejam	bem	inteligentes,	não	escrevem	
poemas ou constroem radiotelescópios.

(D)	 Por	 mais	 que	 golfinhos	 são	 bem	 inteligentes,	 não	
escrevem poemas ou constroem radiotelescópios.

(E)	 Ainda	que	golfinhos	são	bem	inteligentes,	não	escrevem	
poemas ou constroem radiotelescópios.

A expressão que indica o modo da  ação verbal se 
encontra em 

(A) “É realmente espantoso...”
(B) “...e ponderar situações individualmente.”
(C) “Formigas certamente são inteligentes...”
(D) “...especialmente ao atuar em grupos...”
(E)	 “...que	é	unicamente rica nos humanos.”

Em “...a linearidade das conexões limita sua 
capacidade de improvisação e de reflexão.”, as 
expressões destacadas funcionam como

(A) objetos indiretos.
(B) complementos nominais.
(C) agentes da passiva.
(D) predicativos do sujeito.
(E) adjuntos adverbiais.

Em “Para chegar a essa conclusão, os cientistas 
mapearam o cérebro humano...”, a oração destacada 
expressa

(A) concessão.
(B) condição.
(C) consecução.
(D) causa.
(E) propósito.

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se 
afirma a seguir.

(A) Em “...um orangotango pesa 370 g, enquanto que o de 
um elefante...”, o elemento que pode ser omitido.

(B)	 Em	“O	processo	é	eficiente,	mas	limitado.”,	o	elemento	
mas pode ser substituído pelo elemento todavia.

(C) Em “de forma diferente, parecendo-se mais com os 
nodos...”, o pronome se pode ser anteposto ao verbo.

(D) Em “...pensar sobre diferentes possibilidades...”, o 
elemento sobre pode ser substituído por a respeito de.

(E) Em “Mesmo assim, tamanho não parece ser a resposta.”, 
a expressão mesmo assim indica contraste.

“Como numa cidade, existem centros mais densos 
(as córtices) que estão interconectados entre si por 
várias ruas e avenidas...”
No fragmento acima, temos uma relação semântica 
de

(A) contraste.
(B) comparação.
(C) adição.
(D) conclusão.
(E) consecução. 
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QUESTÃO 14

QUESTÃO 15

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

QUESTÃO 20

Dizer que não é verdade que “Camila é estudante e 
Gabriela é professora” é logicamente equivalente a 
dizer que

(A)	 Camila	não	é	estudante	ou	Gabriela	não	é	professora.
(B)	 Camila	não	é	estudante	ou	Gabriela	é	professora.
(C)	 Camila	é	estudante	ou	Gabriela	não	é	professora.
(D)	 Camila	não	é	estudante	e	Gabriela	não	é	professora.
(E)	 Camila	é	estudante	e	Gabriela	não	é	professora.

Considere a sequência:

1; 3; 9; 27; ...

Qual é o sexto termo desta sequência?
(A) 81.
(B) 129.
(C) 243.
(D) 245.
(E) 321.

As unidades hospitalares administradas pela 
EBSERH contarão com um Colegiado Executivo 
composto pelos seguintes membros, EXCETO

(A)	 o	representante	dos	profissionais	de	saúde.
(B)  o Superintendente do hospital.
(C)	 o	Gerente	de	Atenção	à	Saúde.
(D)		 o	Gerente	Administrativo.
(E)		 o	Gerente	 de	Ensino	 e	 Pesquisa,	 quando	 se	 tratar	 de	

hospitais universitários ou de ensino.

Conforme o Regimento Interno, nas suas ausências 
e impedimentos, o Presidente da EBSERH será 
substituído

(A)  por Conselheiro designado pelo Conselho de 
Administração.

(B)  por Diretor designado pela Diretoria Executiva.
(C)  por Conselheiro por ele designado dentre os membros 

do Conselho de Administração.
(D)  por Diretor por ele designado dentre os membros da 

Diretoria Executiva.
(E)  por Diretor designado pelo Conselho de Administração 

dentre os membros da Diretoria Executiva.

Compete à Coordenadoria Jurídica da EBSERH, 
EXCETO

(A) responder pela advocacia preventiva na EBSERH, 
atendendo e propondo soluções jurídicas para a 
empresa.

(B)  representar a Empresa judicial e extrajudicialmente, com 
a outorga do Presidente, coordenando a representação 
ativa e passiva da EBSERH na via judicial e administrativa.

(C)  elaborar informações em mandado de segurança, a ser 

assinado por autoridade competente que estiver sendo 
demandada no âmbito da EBSERH.

(D)  examinar previamente a legalidade dos atos relativos ao 
direito	de	pessoal	e	assessorar	a	Diretoria	de	Gestão	de	
Pessoas.

(E) assessorar juridicamente somente o Presidente e o 
Conselho de Administração da EBSERH.

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. Compete ao Presidente da 
EBSERH

I. fixar as orientações gerais das atividades da 
EBSERH.

II. autorizar a contratação de auditores 
independentes.

III. representar a EBSERH, em juízo ou fora 
dele, podendo delegar essa atribuição, em 
casos específicos, e, em nome da entidade, 
constituir mandatários ou procuradores.

IV. apresentar, trimestralmente, ao Conselho de 
Administração relatório das atividades da 
EBSERH.

(A)  Apenas I, II e IV.
(B)  Apenas II, III e IV.
(C)  Apenas III e IV.
(D)  Apenas I e IV.
(E)   I, II, III e IV.

De acordo com o que dispõe o Estatuto Social da 
EBSERH, assinale a alternativa INCORRETA.

(A)		 A	 EBSERH	 é	 uma	 empresa	 pública	 dotada	 de	
personalidade jurídica de direito privado e patrimônio 
próprio.

(B)		 A	 EBSERH	 fica	 sujeita	 à	 supervisão	 do	 Ministro	 da	
Saúde.

(C)  A EBSERH tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal, 
e atuação em todo o território nacional, podendo 
criar	 subsidiárias,	 sucursais,	 filiais	 ou	 escritórios	 e	
representações no país.

(D)  As atividades de prestação de serviços de assistência 
à	 saúde	 pela	 EBSERH	 estarão	 inseridas	 integral	 e	
exclusivamente	no	âmbito	do	Sistema	Único	de	Saúde	-	
(SUS).

(E) No desenvolvimento de suas atividades de assistência 
à	saúde,	a	EBSERH	observará	as	diretrizes	e	políticas	
estabelecidas	pelo	Ministério	da	Saúde.
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QUESTÃO 24

QUESTÃO 25

QUESTÃO 23

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

QUESTÃO 22

QUESTÃO 21
Considerando o que a Constituição Federal dispõe 
sobre a seguridade social, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A)	 A	 seguridade	 social	 será	 financiada	 por	 toda	 a	
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da 
lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios.

(B) As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios destinadas à seguridade social constarão 
dos respectivos orçamentos, não integrando o 
orçamento da União.

(C)	 A	 pessoa	 jurídica	 em	 débito	 com	 o	 sistema	 da	
seguridade social, como estabelecido em lei, não 
poderá	 contratar	 com	 o	 Poder	 Público	 nem	 dele	
receber	benefícios	ou	incentivos	fiscais	ou	creditícios.

(D) Somente os benefícios por incapacidade poderão 
ser criados, majorados ou estendidos sem a 
correspondente fonte de custeio total.

(E) São isentas de contribuição para a seguridade social 
as	 entidades	 beneficentes	 de	 assistência	 social	 que	
atendam às exigências estabelecidas em lei.

Compete à direção nacional do Sistema Único 
da Saúde (SUS) definir e coordenar os seguintes 
sistemas, EXCETO

(A) de redes integradas de assistência de alta 
complexidade.

(B)	 de	rede	de	laboratórios	de	saúde	pública.
(C) de vigilância epidemiológica.
(D) de vigilância sanitária.
(E) de distribuição de medicamentos.

Em relação ao Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas.

I. O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena 
deverá ser, como o SUS, descentralizado, 
hierarquizado e regionalizado.

II. Caberá aos Estados, com seus recursos 
próprios, financiar o Subsistema de 
Atenção à Saúde Indígena.

III. As populações indígenas devem ter acesso 
garantido ao SUS, em âmbito local, regional 
e de centros especializados, de acordo 
com suas necessidades, compreendendo 
a atenção primária, secundária e terciária à 
saúde.

IV. A União, os Municípios, outras instituições 
governamentais e não-governamentais 

poderão atuar complementarmente no 
custeio e execução das ações.

(A) Apenas I, II e III.
(B) Apenas II, III e IV.
(C) Apenas I e III.
(D) Apenas II e IV.
(E) I, II, III e IV.

A Comissão Intergestores Regional - CIR, devendo 
observar as diretrizes da Comissão Intergestores 
Bipartite - CIB, atua

(A)	 no	âmbito	regional,	sendo	vinculada	ao	Ministério	da	
Saúde	para	efeitos	administrativos	e	operacionais.

(B) no âmbito regional, sendo vinculada à Secretaria 
Estadual	 de	 Saúde	 para	 efeitos	 administrativos	 e	
operacionais.

(C) no âmbito nacional, sendo vinculada à Secretaria 
Estadual	 de	 Saúde	 para	 efeitos	 administrativos	 e	
operacionais.

(D)	 no	âmbito	nacional,	sendo	vinculada	ao	Ministério	da	
Saúde	para	efeitos	administrativos	e	operacionais.

(E) no âmbito do Estado, sendo vinculada à Secretaria 
Estadual	 de	 Saúde	 para	 efeitos	 administrativos	 e	
operacionais.

Analise as assertivas e assinale a alternativa 
que aponta as corretas. Conforme a Resolução 
453/2012, compete aos Conselhos de Saúde 
Nacional, Estaduais, Municipais e do Distrito 
Federal:

I. definir diretrizes para elaboração dos 
planos de saúde e deliberar sobre o 
seu conteúdo, conforme as diversas 
situações epidemiológicas e a capacidade 
organizacional dos serviços.

II.  semestralmente deliberar sobre a 
aprovação ou não do relatório de gestão.

III. proceder à revisão periódica dos planos de 
saúde.

IV. estimular articulação e intercâmbio 
entre os Conselhos de Saúde, entidades, 
movimentos populares, instituições 
públicas e privadas para a promoção da 
Saúde.

(A) Apenas I, III e IV.
(B) Apenas I, II e IV.
(C) Apenas III e IV.
(D) Apenas II e IV.
(E) I, II, III e IV.
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QUESTÃO 26

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

O gênero jornalístico que tem por premissa o 
engajamento com a promoção do social é o

(A) Marketing Social.
(B)	 Civic	Jornalism,	traduzido	como	“jornalismo	público”.
(C) Civic Jornalism, traduzido como “jornalismo social”.
(D) Benemerência.
(E) Filantropia.

Preencha as lacunas e assinale a alternativa 
correta. 
“Deontologicamente, pode-se dizer que o 
interesse público é o valor fundante do papel da 
______________ na vida pública, daí entende-se 
a _____________ como um Poder Público e uma 
atividade de fé pública, ainda que não o seja de 
forma escritural, cartorial, oficial.”

(A) Pesquisa de mercado / Pesquisa de mercado
(B) Pauta / Pauta
(C) Reportagem / Pauta
(D) Imprensa / Imprensa
(E) Mídia / Imprensa

A agência, que entre outras funções, é responsável 
pela produção e premiação de artigos que abordam 
temas relacionados aos problemas da Infância e 
da Adolescência é denominada

(A) ANDI (Agência de Notícias dos Direitos da Infância).
(B) ANDI (Agência Nacional dos Direitos da Infância).
(C) FENAJ (Federação Nacional dos Jornalistas).
(D) Sindicato dos Jornalistas.
(E) ANJ (Associação Nacional de Jornais).

Com base em seus conhecimentos sobre a 
organização de um jornal (sentido de empresa de 
comunicação). Quando ocorrem erros de imprensa 
e publicação de matéria injuriosa, ofensiva, 
difamatória ou caluniosa, o ideal é que a queixa 
seja encaminhada a qual profissional? 

(A) Ao pauteiro.
(B) Ao diretor de redação.
(C) Ao atendente (SAC).
(D) Ao chefe de redação.
(E) Ao ombudsman.

Considerando o modelo que estuda a possibilidade 
de os media determinarem a agenda do público por 
meio do que ressaltam como prioridade, assinale 
a alternativa que apresenta o nome do modelo e 
seus autores.

(A)	 Estudos	 Culturais,	 fundamentado	 por	 Jesús	 Martin-
Barbero.

(B)	 Two	 step	 flow	 of	 communication,	 fundamentado	 por	
Paul Lazarsfeld.

(C) Agenda-setting, fundamentado por Paul Lazarsfeld.
(D) Agenda-setting, fundamentado por Donald Shaw e 

Maxwell Mc Combs.
(E) Teoria Crítica, fundamentada por Theodor W. Adorno e 

Max Horkheimer.

“Jornalistas e editores selecionam, de uma 
massa potencial de itens possíveis de serem 
aproveitados, os eventos que se constituem em 
notícia de cada dia (...) A seleção de notícias fica 
assim aprisionada por conhecimentos inferidos 
sobre a audiência, por suposições sobre a 
sociedade e por um código ideológico profissional.                                                        
(Hall, 1973, p. 86).” Tal conceito teórico refere-se a 
qual tipo de análise?

(A) Análise do gatekeeper.
(B) Análise do controle social.
(C) Análise ideológica estruturalista.
(D) Análise do controle ideológico.
(E) Análise do newsmaking.

Sobre Comunicação Pública, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir 
e assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta.

(   ) A comunicação governamental pode ser 
entendida como comunicação pública, na 
medida em que ela, entre outras funções, 
provoca debate político.

(   ) Trata-se de uma forma legítima de um 
governo prestar contas.

(   ) A comunicação promovida pelos governos, 
sob nenhuma hipótese, pode ter a 
preocupação de despertar o sentimento 
cívico.

(   ) Tem por função motivar ou educar, 
chamando a população para participar de 
momentos específicos da vida do país.

(   ) Permite convocar os cidadãos para o 
cumprimento dos seus deveres.

(A) V – V – V – V – V.
(B) V – V – F – V – V.
(C) V – V – F – F – V.
(D) V – F – V – V – V.
(E) V – V – V – F – V.

QUESTÃO 30

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32
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QUESTÃO 38

QUESTÃO 37

QUESTÃO 36

Analise a espécie de comunicação apresentada no 
trecho a seguir e assinale a alternativa correta.
“É a responsável direta [...] pela construção e 
formação de uma imagem e identidade corporativas 
fortes e positivas de uma organização. [...] [ela] está 
intrinsecamente ligada aos aspectos corporativos 
institucionais que explicitam o lado público 
das organizações, constrói uma personalidade 
creditiva organizacional e tem como proposta 
básica a influência político-social na sociedade 
onde está inserta.” (KUNSCH, 2003, p. 164).

(A) Comunicação Integrada.
(B) Comunicação Intrapessoal.
(C) Comunicação Institucional.
(D) Comunicação Empresarial.
(E) Comunicação Social.

Conforme o artigo 37 da Constituição Federal, 
sobretudo em seu parágrafo 1°, analise o exceto 
a seguir e preencha as lacunas de acordo com os 
conceitos normativos referentes à divulgação dos 
atos públicos e, em seguida, assinale a alternativa 
com a sequência correta.
“A publicidade de atos, programas, obras, serviços 
e campanhas dos órgãos públicos deverá ter 
caráter (1) _________, (2)____________ou de (3)  
__________ __________, dela não podendo constar 
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 
promoção pessoal de autoridades ou servidores 
públicos.”

(A) 1 – educativo / 2 – arbitrário  / 3 – orientação social
(B) 1 – político / 2 – informativo  / 3 – orientação social
(C) 1 – educativo / 2 – normativo  / 3 – orientação social
(D) 1 – educativo / 2 – informativo  / 3 – orientação social
(E) 1 – ilustrativo / 2 – informativo  / 3 – orientação social

Sobre as características da TV a Cabo, informe 
se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a 
seguir e assinale a alternativa correta.

(   ) Tem por característica possuir maior 
número de canais de televisão em relação 
à TV Aberta.

(   ) A transmissão de múltiplos canais pode ser 
feita simultaneamente.

(   ) É um meio de difusão eminentemente 
local, trabalhado, sobretudo, para núcleos 
urbanos com grandes concentrações de 
habitantes.

(   ) É um tipo de televisão que admite o 
retorno, a bidirecionalidade ou dupla via 
de comunicação (operadora – assinante ou 
emissor – receptor), podendo proporcionar 
outros serviços, como o acesso a banco 
de dados, radiodifusão sonora, telefonia, 
serviços bancários, entre outros.

(   ) O serviço é fornecido mediante remuneração 

mensal e pagamento por utilização (pay – 
per – view  e  vídeo – on – demand).

(A) V – V – V – V – V.
(B) F – V – V – V – V.
(C) V – V – F – V – V.
(D) V – V – F – F – V.
(E) F – F – V – V – V.

Sobre a comunicação visual e os elementos que a 
compõem, assinale a alternativa que corresponde 
à composição da sigla AIDA.

(A) Atenção, Impulso, Desejo e Ação.
(B) Assertividade, Interesse, Desejo e Ação.
(C) Atenção, Interesse, Desejo e Alcance.
(D) Atenção, Interação, Desejo e Ação.
(E) Atenção, Interesse, Desejo e Ação.

Sobre as teorias de Marshall McLuhan, sobretudo 
os conhecimentos referentes aos meios quentes 
e meios frios, informe se é verdadeiro (V) ou falso 
(F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa 
correta.

(   ) O rádio é um meio frio e o cinema é um 
exemplo de meio quente.

(   ) Um meio quente é aquele que apresenta 
alta saturação de dados.

(   ) Um meio quente é aquele que prolonga um 
único sentido.

(   ) Um meio quente permite uma maior 
participação do que um frio.

(   ) O telefone é um meio frio ou de baixa 
definição, porque, ao ouvido, é fornecido 
uma grande quantidade de informação.

(A) F – V – V – V – V.
(B) V – V – V – F – F.
(C) V – V – V – V – F.
(D) V – V – F – V – F.
(E) F – V – V – F – F.

Considerando os elementos que extrapolam o 
texto e que apresenta as seguintes características:

• a digitalização de textos completos;
• a possibilidade de examinar, arquivar e 

atualizar arquivos em tempo real;
• o acesso rápido por interfaces amigáveis e 

redes do tipo Internet às melhores fontes, 
qualquer que seja sua localização;

• rápido intercâmbio de comentários em fóruns 
eletrônicos.

Podemos afirmar que se referem ao conceito de
(A) Hiperlink.
(B) Webmaster.
(C) Broadcast.

QUESTÃO 35

QUESTÃO 34

QUESTÃO 33
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QUESTÃO 39

QUESTÃO 40

(D) Hipertexto.
(E) Hipermídia.

Sobre tipos de roteiros para hipermídias, relacione 
as colunas e assinale a alternativa com a sequência 
correta.

CONCEITO
1. Lineares
2. Hierárquicos
3. Conectados
4. Interativos
5. Multidimensionais

CARACTERÍSTICAS
(   )  Prevê a possibilidade de transitar entre os 

níveis de aprofundamento.
(   )  Têm a estrutura como uma sequência 

obrigatória, com botões pelos quais as 
informações vão se sucedendo sem a 
possibilidade de interferência do usuário.

(   )  São parecidos com organogramas e se 
estruturam por botões de voltar ou home 
page.

(   )  O próprio usuário pode definir a ordem das 
telas.

(   )  Aglutinam informações por similaridade, 
as informações se correspondem mesmo 
sem ser especificamente comuns entre si 
através de links e estruturas de hipertexto.

(A) 5 – 2 – 1 – 4 – 3.
(B) 1 – 4 – 2 – 5 – 3.
(C) 5 – 1 – 2 – 4 – 3.
(D) 3 – 1 – 2 – 4 – 5.
(E) 2 – 1 – 3 – 5 – 4.

Sobre passos de roteirização de uma obra 
audiovisual linear, relacione as colunas das 
atividades desenvolvidas com os passos de 
roteirização e assinale a alternativa com a 
sequência correta.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
1. Pesquisa de agenda / perfil do público-alvo  

/ Objetivos.
2. Tratamento audiovisual.
3. Primeiro esboço do roteiro.
4. Roteiro revisado / storyboard.
5. Aprovação do cliente / Roteiro de produção.

PASSOS DE ROTEIRIZAÇÃO
(   ) Assimilação.
(   ) Ensaio.
(   ) Revisão.
(   ) Edição.
(   ) Esboço.

(A) 1 – 2 – 4 – 5 – 3.
(B) 2 – 1 – 4 – 5 – 3.
(C) 1 – 3 – 5 – 4 – 2.
(D) 4 – 2 – 1 – 5 – 3.
(E) 5 – 2 – 3 – 4 – 1.

A respeito de seus conhecimentos em Produção 
Telejornalística, a descrição de “entrada em crawl” 
significa

(A) entrada de legendas no topo da página, no sentido da 
direita para a esquerda.

(B)	 entrada	de	legendas	no	rodapé	da	página,	no	sentido	
da direita para a esquerda.

(C)	 entrada	de	legendas	no	rodapé	da	página,	no	sentido	
da esquerda para a direita.

(D) entrada de legendas na lateral da página, no sentido 
da direita para a esquerda.

(E) entrada de legendas no centro da página.

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
“O/A(s) __________________ surgiu da tentativa 
de captar para o jornal um público cuja única 
literatura era o jornal com estórias e romance 
barato. O problema era escrever a notícia para 
servir de apelo às paixões fundamentais. A fórmula 
era: amor e romance para as mulheres; esporte e 
política para o homem”.

(A) folhetim
(B) imprensa amarela
(C) páginas amarelas
(D) sensacionalismo
(E) standart

Assinale a alternativa que apresenta corretamente 
o conceito descrito a seguir: Trata-se do recurso 
utilizado por mídias sensacionalistas – que fazem 
acusação – tal elemento é, também, entendido 
como fruto de negligência ou ignorância na 
qualificação dos fatos.

(A) Síntese crítica.
(B) Efeitos de síntese.
(C) Títulos libelos.
(D) Ambiguidade.
(E) Títulos tangenciais.

O material pago veiculado sob a forma de matéria 
jornalística, geralmente produzido por assessores 
de imprensa, sob encomenda de agências de 
publicidade, é denominado

(A) publieditorial.
(B) gatekeeper.
(C) press-kit.
(D)	 nota	fiscal.
(E) newslatter.

QUESTÃO 41

QUESTÃO 42

QUESTÃO 43

QUESTÃO 44
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QUESTÃO 48

QUESTÃO 49

QUESTÃO 50

Notícia, em linha gerais, é tudo aquilo que um 
jornal publica. Entretanto, em sentido técnico 
requer a presença de elementos específicos. 
Sobre os elementos relevantes na elaboração da 
notícia, assinale a alternativa correta.

(A) Título, lead, subtítulos, construção por blocos e forma 
de pirâmide.

(B) Título, subtítulos, construção por blocos e forma de 
pirâmide.

(C) Título, lead, construção por blocos e forma de pirâmide.
(D) Lead, construção por blocos e forma de pirâmide.
(E) Título, lead, subtítulos, comentários, construção por 

blocos e forma de pirâmide.

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
“Um(a) _________ bem constituído(a) dispensa 
o leitor apressado de se deter no resto da peça 
porque a informação mais importante já foi 
apresentada.” 

(A) hipertexto.
(B) títulos libelos.
(C) publieditorial.
(D)	 nota	oficial.
(E) lead.

No telejornalismo, o recurso da iluminação 
apresenta-se como fator relevante na produção 
de sentidos. Posto isso, assinale a alternativa que 
apresenta a definição de luz dura.

(A) Luz utilizada com a função principal de preencher 
sombras.

(B) Porção em preto e branco do sinal de vídeo 
denominado luz alta (high-light).

(C) Luz principal para iluminar o cenário como um todo.
(D) Luz que projeta uma sombra nítida.
(E)	 Mistura	de	luz	do	dia	com	luz	artificial.

Sobre a definição de pirâmide invertida, assinale a 
alternativa correta.

(A) uma construção textual, na qual, após o título, todas as 
demais informações são dadas por ordem crescente 
de importância.

(B) uma construção textual, na qual, após o lead, todas as 
demais informações são dadas por ordem crescente 
de importância.

(C) uma construção textual, na qual, após o título e antes 
do lead, as demais informações são dadas por ordem 
crescente de importância.

(D) uma construção textual, na qual, entre o lead e os 
subtítulos, todas as demais informações são dadas 
por ordem decrescente de importância.

(E) uma construção textual, na qual, após a construção 
por blocos, todas as demais informações são dadas 
por ordem decrescente de importância.

A teoria hipodérmica, também conhecida como 
bullet theory ou teoria das Balas Mágicas, está 
relacionada

(A)	 ao	conceito	de	público,	que	por	meio	da	exposição	das	
informações promove a incorporação dos conceitos-
ação.

(B) ao conceito de meios de comunicação, que por meio da 
exposição das informações promove a incorporação 
dos conceitos-ação.

(C) ao conceito de massa, que por meio da exposição das 
informações promove a incorporação dos conceitos-
ação.

(D) ao conceito de multidão, que por meio da exposição 
das informações promove a incorporação dos 
conceitos-ação.

(E) ao conceito de mediação, que por meio da exposição 
das informações promove a incorporação dos 
conceitos-ação.

O beijo gay apresentado na novela Amor à Vida 
reascendeu os comentários sobre intolerância e 
homossexualidade. O recurso da utilização desse 
discurso transpassou a novela; o tema foi debatido 
em diferentes esferas e por diversos meios de 
comunicação. Com base em seus conhecimentos 
sobre as teorias, modelos e hipóteses da 
Comunicação Social, assinale a alternativa que 
explica esse fenômeno e defende que os mass 
media são eficazes, na medida em que o receptor 
lhes atribui tal eficácia.

(A) Teoria Crítica.
(B) Estudos Culturais.
(C) Modelo Agenda-setting.
(D)	 Hipótese	dos	Usos	e	Gratificações.
(E) Teoria Semiótica.

QUESTÃO 46

QUESTÃO 47

QUESTÃO 45
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