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 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

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. 
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Em termos dos testes até agora feitos, não parece que 
AGMs tenham qualquer efeito obviamente nocivo à saúde 
humana ou à dos animais que se alimentam deles. Já 
muitos dos inseticidas comumente usados em plantações 
são altamente cancerígenos.

Sem dúvida, a pesquisa sobre o impacto ambiental 
e médico dos AGMs deve continuar; mas a negação da 
ciência sem evidência, baseada em mitologias, é a antítese 
do que uma população bem informada deve fazer. 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2013/07/
1317544-alimentos-geneticamente-modificados-fato-e-ficcao.shtml

De acordo com o texto.
(A) as pessoas devem acreditar mais em mitologias.
(B) a mitologia ajuda as pessoas a decidirem as ações.
(C) há muitos inseticidas altamente cancerígenos.
(D) cientistas são muito radicais e nada religiosos.
(E) ligar TV e usar celular são ações semelhantes.

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

(A) Em “...assegurar à população...”, funciona como objeto 
indireto.

(B) Em “...ingerir algo	 modificado...”,	 classifica-se	 como	
pronome	indefinido.

(C) Em “...interferem com a produtividade...”, pode ser 
substituída por na.

(D) Em “...termos dos testes até	 agora feitos...”, expressa 
tempo.

(E) Em “...quase que religiosas.”, funciona como adjunto 
adnominal.

Em “...são altamente cancerígenos.”, a expressão 
expressa

(A) modo.
(B) condição.
(C) meio.
(D) intensidade.
(E)	 finalidade.

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

(A) Em “...animais que se alimentam deles.”, o pronome 
pode ser posposto ao verbo.

(B)	 Em	“...banir	definitivamente	qualquer tipo de alimento...”, 
é	pronome	indefinido.

(C) Em “...o racional e o irracional misturam-se...”, o pronome 
pode ser anteposto ao verbo.

(D) Em “‘...outra,	é	 ingerir	algo	modificado	no	laboratório.’”,	
opõe-se, textualmente, a uma coisa. 

(E) Em “...ligar uma TV de plasma ou falar num celular...”, 
expressa alternância das ações.

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

QUESTÃO 04

Alimentos geneticamente modificados: fato e ficção

Marcelo Gleiser

Raramente, a relação entre a ciência e a população é 
tão direta quanto no caso de alimentos geneticamente 
modificados (AGMs). Pois uma coisa é ligar uma TV de 
plasma ou falar num celular; outra, é ingerir algo modificado 
no laboratório.

Não é à toa que as reações contra e a favor dos AGMs 
é polarizada e radical. De um lado, vemos grupos puristas 
querendo banir definitivamente qualquer tipo de alimento 
geneticamente modificado, alegando que fazem mal à saúde 
e ao meio ambiente; de outro, temos os defensores radicais 
dos AGMs, que confundem ciência com as estratégias de 
marketing dos grandes produtores, principalmente da 
gigantesca Monsanto.

Poucos debates na nossa era são tão importantes. 
Existem aqui ecos do que ocorre com o aquecimento global, 
o criacionismo e as vacinas, onde o racional e o irracional 
misturam-se de formas inusitadas.

Vemos uma grande desconfiança popular da aliança 
entre a ciência e as grandes empresas, dos cientistas 
“vendidos”, comparados, infelizmente, com os que 
trabalham para a indústria do fumo. A realidade, como 
sempre, é bem mais sutil.

Existem centenas de estudos científicos publicados que 
visam determinar precisamente o impacto dos alimentos 
geneticamente modificados nas plantações e nos animais. 
O leitor encontra uma lista com mais de 600 artigos no portal 
http://www.biofortified.org/genera/studies-for-genera/, que 
não é afiliado a qualquer empresa.

Em junho, o ministro do meio ambiente do Reino Unido, 
Owen Paterson, propôs que seu país deveria liderar o mundo 
no desenvolvimento e na implantação de AGMs: “Nosso 
governo deve assegurar à população que os AGMs são uma 
inovação tecnológica comprovadamente benéfica”.

Na semana anterior, grupos contra a implantação de 
AGMs vandalizaram plantações de beterraba da empresa 
suíça Syngenta no Estado de Oregon, nos EUA. As 
plantações foram geneticamente modificadas para resistir 
ao herbicida Glifosate (do inglês Glyphosate), algo que 
os fazendeiros desejam, pois ajuda no controle das ervas 
daninhas que interferem com a produtividade de suas 
plantações.

O Prêmio Mundial da Alimentação de 2013 foi dado a 
Marc van Montagu, Mary-Dell Chilton e Rob Fraley. Os três 
cientistas tiveram um papel essencial no desenvolvimento 
de métodos moleculares desenhados para modificar a 
estrutura genética de plantas. Chilton, aliás, trabalha para 
Syngenta. Mas, no YouTube, vemos vídeos mostrando 
os efeitos “catastróficos” de tal ciência, como relata 
Nina Fedoroff, professora da Universidade Estadual da 
Pensilvânia em um ensaio recente para a revista “Scientific 
American”. Fedoroff antagoniza os exageros e radicalismo 
dos protestos contra os AGMs, que alega não terem 
qualquer fundamento científico, sendo comparáveis aos 
abusos pseudocientíficos que justificam posturas quase 
que religiosas.
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Lucas passou mal e foi hospitalizado às 17 horas 
do dia 19 de janeiro. Recebeu alta e voltou para sua 
casa no dia 25 de janeiro às 10 horas. Quantas noites 
Lucas passou hospitalizado?

(A) 2.
(B) 3.
(C) 4.
(D) 5.
(E) 6.

A sequência a seguir apresenta um padrão:

1; 8; 15; 22; ...

Qual é o quinto termo desta sequência?
(A) 27.
(B) 28.
(C) 29.
(D) 30.
(E) 31.

Assinale a alternativa que apresenta a negação de
“Todos os pães são recheados”.

(A) Existem pães que não são recheados.
(B)	 Nenhum	pão	é	recheado.
(C)	 Apenas	um	pão	é	recheado.
(D)	 Pelo	menos	um	pão	é	recheado.
(E) Nenhuma das alternativas.

Em um bairro, foi feita uma entrevista para saber 
qual animal de estimação as famílias tinham em suas 
casas. Dos entrevistados, 80% falaram cachorros, 
40% gatos e 10% não possuíam animais de estimação. 
Nesse grupo de entrevistados, qual a porcentagem 
de famílias que possuem ambos os animais, gatos e 
cachorros?

(A) 15%.
(B) 25%.
(C) 27%.
(D) 30%.
(E) 40%.

João precisava fazer reparos na sua casa. O primeiro 
pedreiro disse que em 24 dias terminaria o serviço, 
um segundo pedreiro disse que faria o serviço 
em 21 dias. Como João queria os reparos feitos o 

Em “‘Já muitos dos inseticidas comumente usados 
em plantações...’”, a expressão destacada indica

(A) contraste.
(B) condição.
(C) tempo.
(D) modo.
(E) adição.

A alternativa em que a expressão destacada NÃO 
funciona como objeto direto é

(A) “...vemos grupos puristas...”
(B) “O leitor encontra uma lista...”
(C) “Fedoroff antagoniza os exageros...”
(D) “...deveria liderar o mundo...”
(E) “Existem aqui ecos...”

Assinale a alternativa cuja expressão destacada 
funciona como pronome indefinido.

(A) “Existem aqui ecos do que ocorre com o aquecimento...”
(B) “Poucos debates na nossa era são tão importantes.”
(C) “...Owen Paterson, propôs que seu país deveria liderar...”
(D)	 “...que	não	é	afiliado	a	qualquer empresa.”
(E)	 “...mostrando	os	efeitos	“catastróficos”	de	tal ciência...”

A alternativa em que a expressão destacada indica o 
modo da ação verbal é

(A) “...dos grandes produtores, principalmente da gigantesca 
Monsanto.”

(B) “...visam determinar precisamente o impacto dos 
alimentos...”

(C) “Raramente,	a	relação	entre	a	ciência	e	a	população	é	
tão direta...”

(D) “AGMs tenham qualquer efeito obviamente nocivo à 
saúde	humana...”

(E) “...comparados, infelizmente, com os que trabalham para 
a	indústria	do	fumo.”

Em “...qualquer efeito obviamente nocivo à saúde 
humana...”, a expressão destacada funciona, 
sintaticamente, como

(A) objeto indireto.
(B) complemento nominal.
(C) adjunto adnominal.
(D) aposto.
(E) predicativo do sujeito.

A expressão que NÃO funciona como adjunto 
adverbial é

(A) “Na semana anterior, grupos contra a implantação de 
AGMs...”

(B) “Sem	dúvida, a pesquisa sobre o impacto ambiental...”
(C) “...a negação da ciência sem evidência, baseada em 

mitologias...”

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 14

QUESTÃO 15

QUESTÃO 08

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07

QUESTÃO 05
(D) “...em um ensaio recente	 para	 a	 revista	 “Scientific	

American...”
(E) “Em junho, o ministro do meio ambiente do Reino 

Unido...”
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De acordo com o Estatuto Social da EBSERH, 
o Conselho de Administração reunir-se-á, 
ordinariamente,

(A) mensalmente.
(B) semanalmente.
(C) anualmente.
(D) semestralmente.
(E) quinzenalmente.

O Conselho Fiscal, como órgão permanente da 
EBSERH, é composto por

(A) nove membros efetivos e respectivos suplentes, 
nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.

(B) nove membros efetivos e respectivos suplentes, 
nomeados	pelo	Ministro	de	Estado	da	Saúde.

(C) dois membros efetivos e respectivos suplentes, 
nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.

(D) três membros efetivos e respectivos suplentes, 
nomeados	pelo	Ministro	de	Estado	da	Saúde.

(E) três membros efetivos e respectivos suplentes, 
nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.

Assinale a alternativa correta.
(A)	 A	EBSERH	é	uma	empresa	pública,	com	personalidade	

jurídica	de	direito	público	e	patrimônio	próprio,	vinculada	
ao	 Ministério	 da	 Educação,	 com	 prazo	 de	 duração	
indeterminado.

(B)	 A	EBSERH	é	uma	empresa	pública,	com	personalidade	
jurídica de direito privado e patrimônio próprio, vinculada 
ao	 Ministério	 da	 Saúde,	 com	 prazo	 de	 duração	
indeterminado.

(C)	 A	EBSERH	é	uma	empresa	pública,	com	personalidade	
jurídica de direito privado e patrimônio próprio, vinculada 
ao	 Ministério	 da	 Educação,	 com	 prazo	 de	 duração	
determinado.

(D)	 A	EBSERH	é	uma	empresa	pública,	com	personalidade	
jurídica de direito privado e patrimônio próprio, vinculada 
ao	 Ministério	 da	 Educação,	 com	 prazo	 de	 duração	
indeterminado.

(E)	 A	EBSERH	é	uma	empresa	pública,	com	personalidade	
jurídica	de	direito	público	e	patrimônio	próprio,	vinculada	
ao	 Ministério	 da	 Saúde,	 com	 prazo	 de	 duração	
determinado.

Assinale a alternativa INCORRETA.
(A) A EBSERH terá seu capital social integralmente sob a 

propriedade da União.
(B)	 A	 contratação	 da	 EBSERH	 pela	 administração	 pública	

para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social 
será precedida de licitação na modalidade convite.

(C) Ato do Poder Executivo aprovará o estatuto da EBSERH.
(D) O regime de pessoal permanente da EBSERH será o da 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
(E) Os Estados poderão autorizar a criação de empresas 

públicas	de	serviços	hospitalares.

São órgãos estatutários da EBSERH, EXCETO
(A) o Conselho de Administração.
(B) a Diretoria Executiva.
(C) o Conselho Fiscal.
(D) o Conselho Consultivo.
(E) o Conselho de Planejamento.

mais rápido possível, contratou os dois pedreiros 
para trabalharem juntos. Em quanto tempo esses 
pedreiros entregaram o serviço pronto?

(A) 10 dias.
(B) 11,2 dias.
(C) 12,3 dias.
(D) 13,2 dias.
(E) 13,5 dias.

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

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

Excepcionalmente será exigida maioria qualificada 
de votos para adoção de determinadas decisões do 
Conselho de Saúde. Conforme a Resolução 453/2012, 
entende-se por maioria qualificada

(A)	 o	 número	 inteiro	 imediatamente	 superior	 à	metade	 de	
membros do Conselho.

(B) 2/3 (dois terços) do total de membros do Conselho.
(C) 2/3 (dois terços) do total de membros presentes.
(D) 3/5 (três quintos) do total de membros do Conselho.
(E) 3/5 (três quintos) do total de membros presentes.

QUESTÃO 21
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Em relação à definição de comunicação, Pedro 
Jorge Souza faz algumas análises etimológicas e 
sociais. Sobre o assunto, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

I. A raiz etimológica da palavra comunicação 
é a palavra latina communicatione, que, por 
sua vez, deriva da palavra commune, ou 
seja, comum.

II. A comunicação como processo em que 
comunicadores trocam propositadamente 
mensagens codificadas (gestos, palavras, 
imagens...), através de um canal, num 
determinado contexto, o que gera 
determinados efeitos.

III. A comunicação como uma atividade 
social, em que as pessoas, imersas 
numa determinada cultura, criam e 
trocam significados, respondendo, desta 
forma, à realidade que quotidianamente 
experimentam.

IV. A comunicação não é apenas uma troca 
de informações, mas também a troca de 
pensamentos, sentimentos, opiniões e 
experiências.

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

Sistema de signos (verbais e não verbais) 
destinados a representar e a transmitir a 
informação entre fonte dos signos e o ponto de 
destino. Esta é a definição que J. Coelho Netto 
(Dicionário de Comunicação) dá referente

(A) ao emissor.
(B) ao código.
(C) ao receptor.

Assinale a alternativa INCORRETA. Conforme a 
Lei 8.080/1990 compete à direção municipal do 
Sistema Único de Saúde (SUS) executar serviços

(A) de vigilância epidemiológica e de vigilância sanitária.
(B) de alimentação e nutrição.
(C) de saneamento básico.
(D)	 de	saúde	do	trabalhador.
(E) de distribuição de medicamentos.

De acordo com a Constituição Federal Brasileira, 
a saúde é

(A) direito dos trabalhadores e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem 
à redução do risco de doença e de outros agravos e 
ao acesso restrito e proporcional às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação.

(B) direito dos trabalhadores e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação.

(C) direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução 
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação.

(D) direito de todos e dever da sociedade, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem 
à redução do risco de doença e de outros agravos e 
ao acesso restrito e proporcional às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação.

(E) direito de todos e dever da sociedade, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação.

O acordo de colaboração entre os entes federativos 
para a organização da rede interfederativa de 
atenção à saúde será firmado por meio de

(A)	 Contrato	Federativo	da	Ação	Pública	da	Saúde.
(B)	 Contrato	Interfederativo	da	Ação	Pública	da	Saúde.
(C)	 Contrato	Federativo	da	Ação	Social	da	Saúde.
(D)	 Contrato	Organizativo	da	Ação	Pública	da	Saúde.
(E)	 Contrato	Organizativo	da	Ação	Social	da	Saúde.

O órgão colegiado composto por representantes 
do governo, prestadores de serviço, profissionais 
de saúde e usuários, que atua na formulação de 
estratégias e no controle da execução da política 
de saúde na instância correspondente, inclusive 
nos aspectos econômicos e financeiros, em 
caráter permanente e deliberativo, é

(A)	 a	Conferência	de	Saúde.
(B)	 o	Conselho	de	Saúde.
(C)	 a	Secretaria	de	Saúde.
(D)	 o	Ministério	da	Saúde.
(E) a Comissão de Intergestores.

QUESTÃO 22

QUESTÃO 23

QUESTÃO 24

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S
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QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

O Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, 
atualizado em 2007, em seu Artigo 7º define o 
que o jornalista não pode. Analise as situações a 
seguir e assinale a que está de acordo com este 
código de ética.

(A) O jornalista tem hora para entrar e não tem hora para 
sair.	 O	 salário	 pago	 é	 inferior	 ao	 piso	 da	 categoria	
fixado	pelo	sindicato.

(B) O jornalista vai a um espetáculo de circo e o dono o 
reconhece e diz que não precisa pagar. Ele aceita, 
afinal	foi	convidado.	

(C)	 O	repórter	de	um	jornal	impresso	é	também	assessor	
de imprensa de uma ONG de defesa dos direitos 
dos	 animais	 e	 não	 aceita	 fazer	 qualquer	 matéria	
relacionada a este assunto.

(D) O jornalista/setorista de Polícia divulga os nomes das 
vítimas	de	violência	doméstica.

(E) O jornalista apresentador de programa policial não 
se	cansa	de	usar	o	bordão:	“bandido	bom	é	bandido	
morto, vagabundo deve morrer mesmo”.

Desde a década de 80 os jornais e gráficas 
passaram a contar com programas de editoração 
gráfica que faziam eletronicamente a composição 
das páginas das publicações. Hoje, os principais 
programas são os que editam imagens, os que 
editam gráficos e os que editam páginas com 
texto, imagens e gráficos. Assinale a alternativa 
que relaciona corretamente os tipos de elementos 
editados.

1. Imagens
2. Gráficos
3. Páginas

A. Photoshop
B. Indesign
C. Scribus
D. Corel Draw
E. Ilustrator
F. Corel Paint

(A) 1A e 1C – 2D e 2E – 3B e 3F.
(B) 1A e 1F – 2D e 2E – 3B e 3C.
(C) 1F e 1E – 2B e 2A – 3D e 3C.
(D) 1A e 1D – 2C e 2E – 3B e 3F.
(E) 1C e 1E – 2A e 2B – 3D e 3F.

(D) à mensagem.
(E) ao canal.

Em relação à comunicação, podemos afirmar que 
ela ocorre em diferentes níveis. Sobre o assunto, 
relacione as colunas e assinale a alternativa com a 
sequência correta.

1. Comunicação intrapessoal.
2. Comunicação interpessoal.
3. Comunicação intergrupal.
4. Comunicação massiva.
5. Comunicação mediada pelo computador.

A. Face-a-face, presencial - entre diferentes 
pessoas, que são simultaneamente emissor 
e receptor. 

B. Entre diferentes grupos sociais.
C. Efetuada consigo próprio; emissor e 

receptor coincidem. 
D. Efetuada através de computadores 

interligados em rede, operando em “tempo 
real” (Internet, intranets). 

E. Emissor e receptor são instâncias 
separadas pelo tempo e/ou espaço. 
Apoiada nos meios de comunicação como 
rádio, televisão e mídia impressa.

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

“Quem? diz o quê? em qual canal? para quem? 
com quais efeitos?”. Estas questões dão base à 
Teoria da Comunicação de escola funcionalista e 
foram elaboradas pelo(s) autor(es)

(A) Paul Lazarsfeld.
(B) Claude Shannon e Warren Weaver.
(C) Harold Lasswell.
(D) Joseph T. Klapper.
(E) Marshall McLuhan.

A respeito dos estudos canadenses de 
comunicação, assinale a alternativa que NÃO faz 
parte do pensamento de Marshall McLuhan.

(A) Dividiu os meios de comunicação em quentes e frios.
(B) Propõe uma linha evolutiva para a Humanidade: 

tribalização (oral) -> destribalização (escrita) -> 
retribalização (eletrônica).

(C)	 Define	que:	“o	meio	é	a	mensagem”	(pois	o	conteúdo	
de	um	meio	é	um	outro	meio).

(D)	 Análise	crítica	dos	conteúdos.
(E) Elaborou o conceito de “Aldeia Global”. 

QUESTÃO 30

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32
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QUESTÃO 35

QUESTÃO 34

QUESTÃO 33
(D) Papel Jornal.
(E) Papel Canson.

No Jornalismo, a atualidade, a capacidade de 
interessar o maior número de pessoas por ser atual 
e verdadeiro, a proximidade, conteúdo humano e 
originalidade são algumas características para se 
definir

(A) Lead.
(B) Artigo.
(C) Crônica.
(D) Importante.
(E) Notícia.

José Marques de Melo dividiu os gêneros dos 
conteúdos de um jornal em informativos e 
opinativos. Assinale a a seguir a alternativa que 
apresenta apenas conteúdos opinativos.

(A) Charge, Artigo e Editorial.
(B) Artigo, crônica e nota.
(C) Reportagem, notícia e entrevista.
(D)	 Editorial,	Artigo	e	Classificados.
(E) Nota, notícia e reportagem.

Em relação às fontes, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s)

I. Por fonte, entende-se qualquer entidade 
que tenha dados que possam se tornar uma 
notícia. 

II. A fontes podem ser classificadas como 
internas/externas, oficiais/não oficiais e 
humanas/documentais.

III. Fontes internas são constituídas pelo 
arquivo ou centro de documentação, 
correspondentes e delegações da própria 
empresa de comunicação

IV. Fontes não oficiais são todas as não 
estatais, como sindicatos, clubes de 
futebol, associações, centros comunitários 
e empresas.

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

A área de jornalismo empresarial abrange as 
seguintes atividades, tarefas e produtos, EXCETO

(A) produção de press-releases.
(B)	 planejamento	 e	 produção	 de	 eventos	 para	 público	

interno e externo.
(C) coordenação de entrevistas.

Preencha as lacunas abaixo e assinale a alternativa 
correta. 
O design moderno guarda estreita relação com 
as artes e seus movimentos. A ________  valoriza 
o decorativo e o ornamental, definindo formas 
tridimensionais delicadas, sinuosas, ondulantes, 
sempre assimétricas (revista Ver Sacrum). Já o 
movimento _______  utiliza esquemas de cores 
primárias (azul, vermelho e amarelo) combinados 
com linhas retas brancas, pretas e cinzas, 
utilizando padrões cubistas que enfatizam as 
formas retangulares (Piet Mondrian). O movimento 
conhecido como  _______ utiliza os princípios da 
cor e sua psicologia, cujo significado visual deriva 
do contraste e do equilíbrio entre massas e vultos 
formais. Representam esta escola os artistas Paul 
Klee, Josef Albers e Johannes Itten.

(A) Art Nouveau / De Stijl / Bauhaus
(B) Vitoriano / Romantismo / De Stijl
(C) New Wave / Bauhaus / Art Nouveau
(D) Art Nouveau / Vitoriano / Bauhaus
(E) Vitoriano / Cubismo / Modernismo

A estrutura dos caracteres gráficos é composto de 
alguns elementos. Assinale a alternativa a seguir 
que NÃO faz parte desta estrutura.

(A) Ápice.
(B) Haste.
(C) Serifa.
(D) Trave.
(E) Entrelinha.

As fontes gráficas podem ser classificadas 
pelo nome, pela família e pela série. Baseando-
se nestas possíveis classificações, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A) Romana clássica, moderna e Cursiva se referem as 
famílias das fontes.

(B)	 Garamond,	Avant	Gard	e	Baskerville	são	classificações	
por nome.

(C) Condensado (Condensed), largos (extendeds) são 
classificações	de	caracteres	por	série	relacionados	à	
largura.

(D)	 Lapidária,	 Egípcia	 e	Artística	 são	 classificações	 por	
nome.

(E)	 Claros	 (Lights),	 normais	 (médiuns)	 e	 escuros	
(bolds)	 são	 classificações	 de	 caracteres	 por	 séries	
relacionadas à tonalidade.

A escolha do tipo de papel adequado determina 
a qualidade de impressão. Assim, qual o tipo de 
papel mais adequado para a impressão de uma 
revista mensal para um shopping?

(A)	 Papel	sulfite	ou	offset.
(B) Duplex.
(C) Papel couchê.

QUESTÃO 38

QUESTÃO 39

QUESTÃO 36

QUESTÃO 37

QUESTÃO 40
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(D) projeto e produção de revista empresarial.
(E) relacionamento com a Imprensa.

O jornalismo digital é diferente do jornalismo 
dos outros meios, pois inclui conteúdos de 
texto, imagens, vídeos, infográficos e sons. Essa 
característica denomina-se

(A) hipertexto.
(B) digital.
(C) multimídia.
(D) pirâmide invertida.
(E) instantaneidade.

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.
Quanto aos tipos de câmeras fotográficas podemos 
afirmar que as mais comuns são: A ______, utilizada 
para produção de material fotográfico que exige 
altíssima resolução. _________, produzida para 
simplificar a vida do profissional que precisa 
gerar imagens também com alta resolução com 
equipamento menor e mais leve. ________, pequenas 
e leves, criadas para fotografia caseira que não 
requer grande desempenho de óptica. _________ 
são as câmeras mais usadas no mundo todo, por 
oferecer ao usuário condições de troca de objetiva.

(A)	 monorreflex	/	compacta	/	médio	formato	e	grande	formato
(B)	 monorreflex	/	médio	formato	/	compacta	e	grande	formato
(C)	 grande	formato	/	monorreflex	/	compacta	e	médio	formato
(D)	 grande	formato	/	médio	formato	/	compacta	e	monorreflex
(E)	 médio	formato	/	monorreflex	/	compacta	e	grande	formato

A organização de uma cena através do visor da câmera 
fotográfica, emoldurando o tema e proporcionando 
ao fotógrafo a escolha do que colocar ou tirar antes 
de efetivar a imagem, levando em consideração os 
pontos de ouro e a linha do horizonte denomina-se

(A) enquadramento.
(B) primeiro plano.
(C) perspectiva.
(D) regra dos terços.
(E) retrato.

A respeito dos quatro gêneros básicos de Fotografia 
Jornalística, relacione as colunas e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta.

A. Fotografias sociais.
B. Fotografias de esporte.
C. Fotografias culturais.
D. Fotografias policiais.

(   ) Fotos de acidentes com morte, marginais em 
flagrante, normalmente atendido por setorista. 

(   ) Fotografia política, de economia e negócios. 
Fotografias de eventos gerais da cidade, do 
estado e do país, incluindo a fotografia de 

tragédia.
(   ) Fotos de peças teatrais, de shows e 

espetáculos. Inclui fotografias de danças.
(   ) Fotografia de jogos, jogadores e gols. 

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

Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma 
definição de Hipertexto no sentido mais literal. 

(A) Agrupamento de textos em meio digital, ligados por 
elos semânticos ancorados em uma palavra ou frase 
promovendo a leitura não linear (Laufer e Scavetta).

(B) Conjunto de meios que permitem o acesso simultâneo a 
textos, imagens e sons de modo interativo e não linear. 
(Laufer e Scavetta).

(C) Texto que faz referência a outros textos e que possibilita 
ir ao encontro deles (Kilian).

(D) Texto não linear que não permite leitura multissequencial 
(Landow).

(E) Recurso básico responsável pela capacidade de 
comunicação altamente dinâmica ao facilitar a navegação 
não linear entre textos (Bernstein).

A ferramenta a seguir destacada por um quadro 
permite uma experiência de usabilidade mais 
agradável aos usuários de um site. Esta ferramenta 
denomina-se

(A) Wireframe.
(B) Pageview.
(C) Unicvisitor.
(D) Migalha de pão / breadcrumb.
(E) Ferramenta de Busca.

A respeito da Interatividade, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) Não há interatividade quando o usuário não estabelece 
relação com a máquina (contemplativo).

(B) Há um baixo nível de interatividade quando o usuário 
estabelece relação a partir de comandos do computador.

(C) É satisfatória a interatividade quando o usuário pode 
recorrer às imagens tomando decisões e dando 
respostas	nos	pontos	de	 ramificações	que	o	programa	
oferece.

(D) Há um alto nível de interatividade quando o  usuário 
é	 coprodutor	 de	 conteúdos,	 alimentando	 o	 aparelho	
reprodutor com seu próprio banco de informações.

(E) O sucesso da interatividade não depende da sensação 
que o usuário tem ao manipular diretamente os objetos e 
dados de um website.

QUESTÃO 44

QUESTÃO 43

QUESTÃO 41

QUESTÃO 42

QUESTÃO 45

QUESTÃO 46

QUESTÃO 47
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IV. Condescendência é obtida quando os 
designs diminuem a ocorrência e as 
consequências dos erros (utilizando avisos 
e confirmações).

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

O processamento de vídeos a serem postados 
em websites deve levar em conta o tamanho do 
arquivo. Neste sentido, o tamanho em pixels da 
imagem deve ser reduzido bem como o número de 
quadros por segundo. Assinale a alternativa mais 
indicada para ser divulgada pela web.

(A) Tamanho 360x240 pixels, 15 quadros por segundo, 
formato wmv.

(B) Tamanho 360x240 pixels, 25 quadros por segundo, 
formato avi.

(C) Tamanho 720x480 pixels, 29,97 quadros por segundo, 
formato mov.

(D) Tamanho 360x240 pixels, 29,97 quadros por segundo, 
formato mpg4.

(E) Tamanho 180x120 pixels, 25 quadros por segundo, 
formato avi.

Links quebrados ou que não levam a conteúdos 
que não tem relação com o link, páginas que 
demoram para carregar, dificuldade de voltar para 
a página anterior e para a inicial, para encontrar 
a informação desejada é necessário dois ou três 
cliques no mouse. Estes problemas, até certo 
ponto comuns da Internet, estão relacionados a

(A) navegabilidade.
(B) usabilidade.
(C) interface.
(D) arquitetura da informação.
(E) acessibilidade.

O princípio de acessibilidade afirma que os 
projetos devem ser utilizados por indivíduos 
com habilidades diversas, sem a necessidade 
de modificações ou adaptações especiais 
obrigatórias, mas podem ser projetadas para 
atender todos os usuários. Assim, analise as 
assertivas a seguir e assinale a alternativa que 
aponta a(s) correta(s).

I. Perceptibilidade é obtida quando 
todos conseguem perceber o design, 
independente de suas capacidades 
sensoriais, apresentando informações com 
dados redundantes: textual, Icônico, tátil.

II. Operacionalidade é obtida quando todos 
conseguem utilizar o design, independente 
das capacidades físicas, minimizando 
ações repetitivas.

III. Complexidade é obtida quando todos os 
elementos estão redundantes, rotulando 
botões e controles com nomes específicos 
das áreas técnicas. Neste sentido, o usuário 
tem que ter um bom nível de alfabetização e 
experiência para usar design.

QUESTÃO 49

QUESTÃO 50

QUESTÃO 48
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