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O Caderno de questões possui 50 
(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de acordo 
com o exposto no quadro a seguir:

INSTRUÇÕES

MATÉRIA QUESTÕES

Língua Portuguesa 01 a 10

r
Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

r
Legislação Aplicada à EBSERH 16 a 20

r
Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50 □
r

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.

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.

Informações Adicionais
0(xx)44 3344-4242 / www.institutoaocp.org.br / candidato@institutoaocp.org.br

http://www.institutoaocp.org.br
http://www.institutoaocp.org.br
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....................................................................... (destaque aqui)...................................................................
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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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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

Quem é o seu filho?
Os pais perderam a intimidade com as crianças. Esse 
e outros efeitos da terceirização da educação e dos 

cuidados de saúde

[...]Todos os dias as mulheres provam que são capazes de 
se dividir em muitas. Elas conciliam casa, trabalho, filhos, 
estudos, beleza com notável habilidade. O segredo é não 
almejar a perfeição.

Administro a vida como o equilibrista de pratos 
daqueles circos antigos. O importante não é manter cada 
prato girando perfeitamente. O importante é acudir cada um 
no momento certo para evitar que eles caiam.

Quando o bebê nasce, toda profissional vive o dilema 
do retorno ao trabalho. E, antes disso, vive o dilema da 
terceirização dos cuidados. O que é melhor? Deixar a 
criança na creche, com uma babá ou com a avó?

Todas as possibilidades têm prós e contras. 
A escolha depende da estrutura familiar e do 
orçamento do casal. O importante, em todas 
as opções, é não exagerar na terceirização. 
Minha filha teve babá. Creches que funcionam em horário 
comercial não são uma alternativa para jornalistas. 
Trabalhamos em horários irregulares, frequentemente à 
noite e de madrugada.

Nossa saída foi criar um sistema de semiterceirização. 
A babá não dormia no trabalho e folgava todos os sábados, 
domingos e feriados.

Eu e meu marido fazíamos um revezamento. Um 
dos dois chegava em casa a tempo de substituir a babá 
quando a jornada diária dela terminava. Em boa parte 
das manhãs e nos finais de semana, nossa filha era só 
nossa. Nunca a babá nos acompanhou ao pediatra, ao 
supermercado, ao restaurante, ao hotel, ao teatrinho infantil. 
Pudemos acompanhar o desenvolvimento do paladar. Com 
alegria, levávamos a Bia para conhecer frutas e legumes no 
hortifrutti ou na feira. Apresentamos sabores e texturas e hoje 
nos orgulhamos de ver as escolhas que ela é capaz de fazer. 
Aos sábados ou domingos, eu preparava cardápios para a 
semana inteira e comprava os ingredientes. Faço isso até 
hoje. Facilita a vida, evita desperdício e nos dá a certeza de 
comer bem durante a semana toda, mesmo que o preparo 
das refeições seja terceirizado.

Os pais precisam reassumir seu papel na educação 
alimentar. Durante a entrevista, Becker mencionou 
contradições comuns. “Os pais se preocupam com 
vento encanado e pés no chão frio, mas oferecem 
aos filhos lixo tóxico para eles comerem”, afirma. 
Ao ouvir isso, me lembrei de outra historinha. Quando 
minha filha ainda estava na fase da papinha e decidíamos 
viajar de férias, a alimentação era um desafio. A babá 
preparava as sopinhas da semana em casa, congelávamos 
em diferentes potinhos e colocávamos numa bolsa térmica. 
No hotel, transferíamos tudo para o freezer. Como eram 
viagens curtas, sempre dava certo.

Um dia fizemos uma viagem um pouco mais longa, de 
carro. Resolvipassarnosupermercadoe comprarumapapinha 
pronta, dessas industrializadas, para oferecer a ela quando

fizéssemos uma parada num restaurante de beira de estrada. 
Planejei tudo direitinho. Só não contei com o apurado 
controle de qualidade da minha bebê. Tirei a tampa do 
produto e, na primeira colherada, ela cuspiu a gororoba 
longe. Fez uma careta horrível, como se eu estivesse 
oferecendo a ela alguma coisa imprópria para consumo 
humano.

Como desprezar essa sabedoria? Foi a primeira e última 
vez que uma papinha pronta entrou no nosso carrinho de 
supermercado.

Aprender a comer bem é um patrimônio para a vida 
toda, mas os pais negligenciam esse aprendizado. Acham 
que isso não é importante ou que não é função deles. Se 
preocupam mais em comprar o último iPad para os filhos 
do que em saber se eles reconhecem uma berinjela. Educar 
é difícil. Ter filhos é conhecer a vida selvagem. Precisamos 
menos de manuais de instrução e mais de bom senso. 
Acertamos aqui, erramos ali. É preciso ter serenidade para 
aceitar isso.

Sou mãe há quase 14 anos. Muita coisa vem por aí. 
O balanço geral, até agora, deixa a família satisfeita. Não 
terceirizamos além da conta. Não perdemos o contato. Não 
nos arrependemos.

Adaptado de http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/cristiane-segatto/ 
noticia/2013/12/quem-e-bo-seu-filhob.html

(QUESTÃO) |0 1 j
De acordo com o texto,

(A) o sistema de semiterceirização relatado pela autora se 
refere a entregar a educação dos filhos integralmente a 
outro, seja babá, avós ou creche.

(B) a autora faz uma analogia entre manter os pratos girando 
como um equilibrista e administrar a vida, buscando não 
a perfeição, mas o auxílio a cada um que necessita na 
hora certa.

(C) para a mulher se dividir em muitas, conciliando trabalho, 
filhos, estudos, beleza, é necessário buscar a perfeição 
em cada tarefa que desempenha.

(D) a terceirização dos cuidados nada mais é que abrir mão 
da profissão e assumir integralmente os cuidados em 
relação à criação dos filhos.

(E) entre as contradições comuns, na criação de filhos, está 
o fato dos pais preocuparem-se em demasia com o que 
os filhos comem e não se preocuparem, por exemplo, 
com as situações que podem causar um resfriado.

(QUESTÃO
Em “Trabalhamos em horários irregulares, 
frequentemente à noite e de madrugada.”, o sinal 
indicativo de crase foi empregado

(A) para atender à regência do nome “irregulares”.
(B) para atender à regência do verbo “trabalhar”.
(C) por tratar-se de uma locução adverbial de base feminina.
(D) para concordar com o advérbio “frequentemente”.
(E) para atender à regência do nome “madrugada.
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(B) estabelece uma relação de adversidade no período a
(QUESTÃO que pertence.

Em “Ao ouvir isso, me lembrei de outra historinha.”, (C) estabelece uma relação de consequência no período a
há uma inadequação gramatical quanto à que pertence.

(A) pontuação. (D) restringe e limita a significação da oração que a antecede.
(B)
(C)
(D)
(E)

concordância.
regência.
colocação pronominal. 
ortografia.

(E) acrescenta uma informação comparativa em relação à 
oração antecedente.

Em “Aprender a comer bem é um patrimônio para a
(QUESTÃOlI 04 vida toda...”, a oração destacada exerce, no período,

Em “Aos sábados ou domingos, eu preparava função de
cardápios para a semana inteira e comprava os (A) complemento nominal.
ingredientes.”, as vírgulas foram empregadas (B) sujeito.

(A) para separar adjunto adnominal deslocado. (C) predicativo.
(B) para separar adjunto adverbial de lugar deslocado. (D) objeto direto.
(C)
(D)
(E)

para separar oração adverbial temporal antecipada. 
para separar adjunto adverbial de tempo deslocado. 
para separar oração adverbial final em posição

(E) objeto indireto.

QUESTÃOlI 09
antecipada.

(A)
Em “Acertamos aqui, erramos ali.”, temos
um período composto por duas orações autônomas e

(QUESTÃO 05 independentes em que as orações são ligadas por um
A palavra “equilibrista” apresenta em sua formação conectivo.

(A) um prefixo com sentido de posição intermediária e um (B) um período composto em que a segunda oração exerce
prefixo com sentido de ação. função de adjetivo em relação à oração principal.

(B) um sufixo com sentido de ocupação/ofício. (C) um período composto por duas orações em que a
(C) um prefixo com sentido de negação. segunda oração funciona como termo essencial da
(D) um prefixo com sentido de ocupação/ofício. primeira oração.
(E) um prefixo com sentido de ação ou movimento e um 

sufixo com sentido de ocupação/ofício.
(D) um período composto por duas orações em que a 

segunda oração funciona como termo acessório da 
primeira oração.
um período composto por duas orações autônomas e(QUESTÃOlI 06 (E)

Assinale a alternativa correta quanto ao que se independentes em que as orações não são ligadas por

(A)
afirma.
Em “...mesmo que o preparo das refeições seja

um conectivo.

terceirizado...”, a expressão destacada deve ser q u e s t ã o ] | 10|
substituída por “visto que” para que haja a adequada Em “Quando o bebê nasce, toda profissional vive
utilização da colocação pronominal. o dilema do retorno ao trabalho.”, a expressão

(B) Em “É preciso ter serenidade para aceitar isso.”, o termo destacada tem função de
destacado deve ser substituído por “isto” para que haja a (A) complemento nominal.
adequada utilização do pronome demonstrativo. (B) adjunto adnominal.

(C) Em “...mas os pais negligenciam esse aprendizado.”, o (C) adjunto adverbial.
termo destacado pode ser substituído por “portanto” sem (D) predicativo.
que haja prejuízo semântico ou sintático. (E) aposto.

(D) Em “Se preocupam mais em comprar o último iPad para 
os filhos...”, a expressão destacada deve ser substituída 
por “Preocupam-se” para que haja a adequada utilização 
da colocação pronominal.

(E) Em “E, antes disso, vive o dilema da terceirização dos 
cuidados.”, o termo destacado deve ser substituído por 
“disto”, para que haja a adequada utilização do pronome 
demonstrativo.

(QUESTÃOlI 07
“Faço isso até hoje. Facilita a vida, evita desperdício 
e nos dá a certeza de comer bem durante a semana 
toda, mesmo que o preparo das refeições seja 
terceirizado.”
A oração destacada

(A) estabelece uma relação de concessão no período a que 
pertence.
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R A C I OC Í N I O  LÓGI CO E MATEMÁTI CO

(q u e s t ã o ) | í i ;
Jonas coleciona relógios. Os três que ele mais gosta 
são um digital de pulso, um de ponteiros de pulso e 
um de parede. Um dos relógios é preto, outro é cinza 
e o outro branco.

Sabe-se que:
• Ou o relógio digital é preto, ou o de parede é 

preto.
• Ou o relógio digital é cinza, ou o de ponteiros é 

branco.
• Ou o de parede é branco, ou o de ponteiros é 

branco.
• Ou o de ponteiro é cinza, ou o de parede é cinza.

Portanto, as cores do relógio digital, do de ponteiros 
e do de parede são, nesta ordem:

(A) preto, branco e cinza.
(B) preto, cinza e branco.
(C) cinza, branco e preto.
(D) cinza, preto e branco.
(E) branco, cinza e preto.

(q u e s t ã o } | Í 2 ]
Um médico cirurgião vai fazer uma cirurgia com uma
duração de 16 horas. Por complicações na cirurgia o 

1
tempo aumentou em -  da duração prevista. Sendo

4-
assim, por quanto tempo esse médico passou na 
sala de cirurgia?

(A) 18 horas.
(B) 20 horas.
(C) 22 horas.
(D) 24 horas.
(E) 26 horas.

(QUESTÃO) | í 3 j
Dizer que não é verdade que “Joana gosta de filmes e 
Jair gosta de pipoca doce” é logicamente equivalente 
a dizer que é verdade que

(A) Joana não gosta de filmes se Jair gostar de pipoca doce.
(B) Joana gosta de filmes e Jair não gosta de pipoca doce.
(C) Joana não gosta de filmes e Jair gosta de pipoca doce.
(D) Joana não gosta de filmes e Jair não gosta de pipoca 

doce.
(E) Joana não gosta de filmes ou Jair não gosta de pipoca 

doce.

Observando o quadrado a seguir, podemos perceber 
que suas colunas, linhas e diagonais mantêm um 
padrão. Sendo assim, quais são os valores de X e Y, 
respectivamente?

(questão]|Í5]

(A) 3 e 4
(B) 4 e 3
(C) 7 e 6
(D) 6 e 7
(E) 9 e 7

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

(q u e s t ã o ] | Í 6 ]
De acordo com a Lei n° 12.550, de 15 de dezembro de 
2011, é INCORRETO afirmar que

(A) a EBSERH e suas subsidiárias estarão sujeitas à 
fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder 
Executivo e ao controle externo exercido pelo Congresso 
Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União.

(B) a EBSERH fica autorizada a patrocinar entidade fechada 
de previdência privada, nos termos da legislação vigente.

(C) os Estados poderão autorizar a criação de empresas 
públicas de serviços hospitalares.

(D) a atuação de membros da sociedade civil no Conselho 
Consultivo será remunerada e será considerada como 
função relevante.

(E) ato do Poder Executivo aprovará o estatuto da EBSERH.

(QUESTÃO) | Í 4 j
Se calcularmos 35% de 70, obtemos

(A) 16.
(B) 22,7.
(C) 23,3.
(D) 24,5.
(E) 27,6.
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De acordo com o Decreto n° 7.661, de 28 de 
dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social 
da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
S.A, é INCORRETO afirmar que

(A) o lucro líquido da EBSERH será reinvestido para 
atendimento do objeto social da empresa, excetuadas 
as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva 
para contingência.

(B) o órgão de auditoria interna da EBSERH vincula-se 
diretamente ao Conselho de Administração.

(C) aplica-se ao pessoal da EBSERH o regime jurídico 
estabelecido pela legislação vigente para as relações 
de emprego privado.

(D) os membros do Conselho de Administração, da 
Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e os ocupantes 
de cargos de confiança, direção, assessoramento ou 
chefia, ao assumirem suas funções, apresentarão 
declaração de bens e renda, anualmente renovada.

(E) a EBSERH, na forma previamente definida pelo 
Conselho de Administração, não assegurará aos 
integrantes e ex-integrantes dos Conselhos de 
Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva a 
defesa em processos judiciais e administrativos contra 
eles instaurados pela prática de atos no exercício 
do cargo ou função, nos casos em que não houver 
incompatibilidade com os interesses da empresa.

(QUESTÃO ) f 1̂
De acordo com o disposto no art. 6° do Decreto 
n° 7.661, de 28 de dezembro de 2011, o capital 
social da EBSERH é de R$ 5.000.000,00 (cinco 
milhões de reais), integralmente sob a propriedade

(A) da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios.
(B) da União, dos Estados e Distrito Federal.
(C) da União.
(D) dos Estados e Distrito Federal.
(E) dos Municípios.

(QUESTÃO ) f 1̂
Consoante o Regimento Interno, aprovado pelo 
Conselho de Administração da EBSERH, que 
dispõe, dentre outros aspectos, das instâncias 
de governança, da estrutura organizacional, das 
competências dos órgãos de administração e 
fiscalização e do contrato de adesão, é INCORRETO 
afirmar que

(A) no desenvolvimento de suas atividades de assistência 
à saúde, a EBSERH observará as diretrizes e políticas 
estabelecidas pelos Ministérios da Saúde e da 
Educação.

(B) a EBSERH tem por finalidade a prestação de 
serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, 
ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à 
comunidade, assim como a prestação às instituições 
públicas federais de ensino ou instituições congêneres 
de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à 
extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de 
pessoas no campo da saúde, observada, nos termos

(QUESTÃO ) | r T;
do art. 207 da Constituição Federal, a autonomia 
universitária.

(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 da EBSERH estarão inseridas integral e 
exclusivamente no âmbito do Sistema Único de 
Saúde -  SUS.

(E) a execução das atividades da EBSERH dar-se-á por 
meio da celebração de contrato específico para este 
fim, pactuado de comum acordo entre a EBSERH e 
cada uma das instituições de ensino ou instituições 
congêneres.

(q u e s t ã o ) |2o^
Nos termos do art. 5° do Regimento Interno 
da EBSERH, aprovado pelo Conselho
de Administração, a EBSERH exercerá
atividades relacionadas com suas finalidades, 
competindo-lhe, particularmente, EXCETO

(A) administrar unidades hospitalares, bem como prestar 
serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial 
e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, 
integralmente disponibilizados ao Sistema Único de 
Saúde.

(B) exercer outras atividades ainda que não inerentes às 
suas finalidades.

(C) prestar serviços de apoio à geração do conhecimento 
em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos 
hospitais universitários federais e a outras instituições 
públicas congêneres.

(D) prestar, às instituições federais de ensino superior e 
a outras instituições públicas congêneres, serviços de 
apoio ao ensino e à pesquisa e à extensão, ao ensino- 
aprendizagem e à formação de pessoas no campo da 
saúde pública, em consonância com as diretrizes do 
Poder Executivo.

(E) prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos 
hospitais universitários e federais e a outras instituições 
públicas congêneres, com a implementação de 
sistema de gestão único com geração de indicadores 
quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de 
metas.
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L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O S U S

(QUESTÃ0 H 2Í ]
No termos do parágrafo único do art. Í94 da 
Constituição Federal, compete ao Poder Público, 
nos termos da lei, organizar a seguridade social, 
com base nos seguintes objetivos, EXCETO

(A) universalidade da cobertura e do atendimento.
(B) uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços 

às populações urbanas e rurais.
(C) seletividade e distributividade na prestação dos 

benefícios e serviços.
(D) redutibilidade do valor dos benefícios.
(E) equidade na forma de participação no custeio.

(qüh t ã o i 2l
Nos termos da Constituição Federal, é INCORRETO 
afirmar que

(A) a saúde é 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.

(B) são de relevância pública as ações e serviços de 
saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos 
da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e 
controle, devendo sua execução ser feita diretamente 
ou através de terceiros e, também, por pessoa física 
ou jurídica de direito privado.

(C) o Sistema Único de Saúde será financiado 
exclusivamente com recursos do orçamento da 
seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito 
Federal.

(D) as ações e serviços públicos de saúde integram uma 
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema único.

(E) Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso 
salarial profissional nacional, as diretrizes para os 
Planos de Carreira e a regulamentação das atividades 
de agente comunitário de saúde e agente de combate 
às endemias, competindo à União, nos termos da 
lei, prestar assistência financeira complementar aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o 
cumprimento do referido piso salarial.

(QUESTÃO) |2 3 j
De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, Lei 
n° 8.080/1990, é INCORRETO afirmar que

(A) a direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, 
sendo exercida no âmbito da União, pelo Conselho 
Nacional da Saúde.

(B) a iniciativa privada poderá participar do Sistema Único 
de Saúde (SUS), em caráter complementar.

(C) as ações e serviços de saúde, executados pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente 
ou mediante participação complementar da iniciativa 
privada, serão organizados de forma regionalizada e 
hierarquizada em níveis de complexidade crescente.

(D) os municípios poderão constituir consórcios para

desenvolver em conjunto as ações e os serviços de 
saúde que lhes correspondam.

(E) é vedada a participação direta ou indireta de 
empresas ou de capitais estrangeiros na assistência 
à saúde, salvo através de doações de organismos 
internacionais vinculados à Organização das Nações 
Unidas, de entidades de cooperação técnica e de 
financiamento e empréstimos.

(qdh t ã o i 24j
Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. 
Nos termos da Lei no 8.142/1990, os recursos do 
Fundo Nacional de Saúde (FNS) alocados como 
cobertura das ações e serviços de saúde serão
destinados, pelo menos _______________, aos
Municípios, afetando-se o restante aos Estados.

(A) cinquenta por cento
(B) setenta por cento
(C) trinta por cento
(D) dez por cento
(E) três por cento

(QUESTÃO ) |2^
De acordo com o parágrafo único do art. 7° do 
Decreto Presidencial n° 7.508, de 28 de junho de 
20ÍÍ, os entes federativos definirão os seguintes 
elementos em relação às Regiões de Saúde, 
EXCETO

(A) seus limites geográficos.
(B) população usuária das ações e serviços.
(C) rol de ações e serviços que serão ofertados.
(D) respectivas responsabilidades, critérios de

acessibilidade e escala para conformação dos
serviços.

(E) serviços e ações de atenção primária.
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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) |2 6 ]
Estabelecimento de uma unidade social entre 
seres humanos pelo uso de signos de linguagem. 
Compartilhamento de conjunto comum de regras, 
para atividades que visam um objetivo. Processo 
por meio de signos onde um organismo afeta 
o outro. Procedimento por meio dos quais uma 
mente pode afetar outra. Estas definições se 
referem

(A) à comunicação.
(B) à informação.
(C) à evolução.
(D) ao canal.
(E) à redundância.

Assinale a alternativa que NÃO se refere à Teoria 
Matemática da comunicação.

(A) Preocupa-se, sobretudo, com a possibilidade de 
utilizar com maior eficiência possível os canais e/ou 
meios, conseguindo um máximo de comunicação e 
um mínimo de ruídos.

(B) Voltada especialmente para a comunicação eletrônic, 
abstraindo as pessoas.

(C) Desenvolvida pelos teóricos Shannon e Weaver.
(D) Analisa criticamente a comunicação.
(E) Teoria que tem condições de se aplicar aos mais 

diversos contextos (biológico, linguístico...).

(q u e s t ã Q | 28^
O estudo das Teorias da Comunicação, para 
efeitos de estudo foram separados em modelos 
e escolas. Assinale a alternativa que se refere ao 
modelo funcionalista.

(A) Tem suas raízes no positivismo, mas nasce como 
modelo da Gestalt e na Linguística. Encontra 
aplicações em todas as ciências humanas. Teórico 
Claude Lévi-Strauss.

(B) Estudo dos signos (representações) no interior da 
vida social e seu papel no processo comunicativo. 
Aplicação social dos signos -  semióse. Charles 
Sanders Peirce.

(C) Processos de comunicação cumprem funções sociais 
como a vigilância. Analisa os efeitos provocados nos 
receptores as mensagens transmitidas pelas mídias. 
Teórico Harold Lasswell.

(D) Modelo ou escola que estuda a indústria cultural e 
como ela serve para a manipulação da opinião pública. 
Theodor Adorno.

(E) Concentra-se na análise específica do processo social 
relativa à atribuição de sentido à realidade, evolução 
de uma cultura, e práticas sociais partilhadas. S. Hall.

(QUESTÃO ) |29^
Preencha as lacunas e assinale a alternativa 
correta. Pesquisa de comunicação recente 
a _____________ foca seus estudos sobre

os emissores e processos produtivos das 
comunicações de massa buscando pesquisar
o ______________ que selecionam o que será
notícia, o que vai passar para produção e o que
será bloqueado e o ___________ que se articula
entre dois limites: a cultura profissional dos 
jornalistas e organização do trabalho e o processo 
produtivo.

(A) sociologia dos emissores / newsmaking / positivismo
(B) sociologia dos emissores / gatekeeper / newsmaking
(C) semiótica / gatekeeper / newsmaking
(D) gatekeeper / newsmaking / estruturalismo
(E) sociologia dos emissores / estruturalismo / 

funcionalismo

(q u e s t ã o ] |3f
O Brasil deve realizar em julho um dos maiores 
eventos esportivos do mundo do futebol. Nos 
dias próximos e por todo o período do mundial de 
futebol televisões, rádios, jornais e internet terão 
uma pauta que dominará o noticiário e estruturará, 
nos públicos, uma imagem da realidade 
estabelecendo a “ordem do dia” dos temas. A este 
fenômeno pode-se dar o nome de

(A) agulha hipodérmica.
(B) bala mágica.
(C) estímulo -  resposta.
(D) estudos Culturais.
(E) agenda Setting.

(QUESTÃO]| 3^ ^ B
Segundo José Marques de Melo, os textos em 
jornalismo podem ser classificados em gêneros. 
Assinale entre as alternativas a seguir a que se 
refere ao jornalismo opinativo.

(A) Reportagem.
(B) Notícia.
(C) Entrevista.
(D) Nota.
(E) Artigo.

(q u e s t ã o ) |3f
Entre os gêneros opinativos, o Editorial é um dos 
mais importantes. Assinale a alternativa correta 
em relação às características deste gênero.

(A) Texto argumentativo, com proposição inicial e
desenvolvimento, assinado pelo autor, onde se julga, 
interpreta, ou explica uma ideia ou opinião.

(B) Texto argumentativo, com proposição inicial e
desenvolvimento, elaborado por equipe de articulista 
onde se julga, interpreta ou explica ideia ou opinião do 
jornal.

(C) Opinião pessoal sobre obra artística, sem julgamento 
de valor com objetivo de orientar os consumidores.

(D) Texto noticioso com abertura e desenvolvimento, com 
retrancas para desenvolvimento e aprofundamento da 
informação.

(E) Espaço fixo, assinado por jornalista titular reservado 
para notas que expressam a ideia ou opinião do 
colunista.
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(QUESTÃO) |3 3 j
Do ponto de vista da produção existem três
gêneros de reportagem segundo Nilson Lage. 
Relacione as colunas referentes aos gêneros e aos 
conceitos e assinale a alternativa com a sequência 
correta.

1. Reportagem investigativa.
2. Reportagem interpretativa.
3. Novo Jornalismo.

A. O trabalho do repórter parte de um fato para 
pesquisar outros mais ou menos ocultos e 
através de o perfil de interesse jornalístico.

B. O autor aplica técnicas literárias para 
revelar o comportamento humano na 
construção de situações e episódios.

C. Analisa um conjunto de fatos observados 
pela perspectiva metodológica de alguma 
ciência ou teoria.

(A) 1 A -2 B -3 C .
(B) 1B -  2C -  3A.
(C) 1C -  2B -  3A.
(D) 1A -  2C -  3B.
(E) 1B -  2A -  3C.

(QUESTÃO) |3^
Na rotina dos Jornalistas, há um excesso de fatos- 
mas apenas uma pequena parte deles vira notícia. 
Para escolher, os jornalistas se utilizam de critérios 
de noticiabilidade. Em relação aos critérios 
objetivo para se escolher o que será notícia, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta a(s) correta(s).

I. Proximidade: valor-notícia que deriva 
mais de relações comerciais, culturais 
e populacionais do que de aspectos 
geográficos.

II. Atualidade: a novidade do ainda não 
conhecido, podendo tornar atraente uma 
notícia na medida em que corresponda a 
alguma aspiração ou desejo comum.

III. Intensidade: aspecto relacionado às cifras 
muito pequenas ou muito grandes, pelo 
valor retórico resultante da dificuldade de 
o leitor precisar tais quantidades, podendo 
gerar distorções.

IV. Ineditismo: raridade de fato cujo grau de 
improbabilidade seja aceito como possível, 
de acordo com a credibilidade do veículo 
de comunicação.

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

(q u e s t ã Q | 3F ]
O MARS -  Meios de Assegurar a Responsabilidade 
Social da Mídia proposta por Bertrand propõe 
que o conjunto de instituições de comunicação 
deve possibilitar as informações necessárias aos 
cidadãos no processo de circulação e tomada de 
decisões políticas. Assinale a seguir a alternativa 
que NÃO se refere às iniciativas externas para 
assegurar a responsabilidade social das mídias.

(A) Agência reguladora independente.
(B) Organização não governamental voltada para mídia.
(C) Associação de cidadãos.
(D) Comitê de redação.
(E) Educação superior dos jornalistas.

(Q U E S T Ã O )®
“Parte da filosofia que se dedica à análise dos 
valores e condutas humanas, indagando sobre 
seu sentido, sua origem e seus fundamentos 
e finalidades” esta é uma definição da autora 
Marilena Chauí para

(A) comportamento.
(B) costume.
(C) ética.
(D) moral.
(E) conduta.

(Q U E S T Ã O )®
O Jornal X publicou uma matéria sobre a importação 
e venda irregular de aparelhos telefônicos em que 
um dos participantes é identificado apenas por um 
apelido. Na área, todos o conhecem, o repórter, 
por isso, não consegue checar a informação. 
O acusado pede direito de resposta. Assinale 
qual artigo do código de ética o jornalista não 
respeitou?

(A) Artigo 13 - O jornalista deve evitar a divulgação de 
fatos: I - com interesse de favorecimento pessoal ou 
vantagens econômicas.

(B) Artigo 14 -  O jornalista deve ouvir sempre, antes da 
divulgação dos fatos, todas as pessoas objeto de 
acusações não comprovadas, feitas por terceiros e 
não suficientemente demonstradas ou verificadas.

(C) Artigo 15 -  O jornalista deve permitir o direito de 
resposta às pessoas envolvidas ou mencionadas em 
sua matéria.

(D) Artigo 16 -  O jornalista deve pugnar pelo exercício 
da soberania nacional em seus aspectos político, 
econômico e social.

(E) Artigo 17 -  O jornalista deve preservar a língua e a 
cultura nacionais.
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Muito se discute sobre os programas ditos 
jornalísticos que apresentam noticiários policiais 
que exibem pessoas assassinadas ou mortas em 
acidentes. O Código de Ética da Radiodifusão 
Brasileira é claro a respeito da classificação 
de programas de jornalismo permitidos para a 
exibição em qualquer horário. Sobre o assunto, 
assinale a alternativa correta.

(A) Programas que não contenham cenas realistas de 
violência, agressões que resultem em dilaceração 
ou mutilação de partes do corpo humano (...), assim 
como cenas sanguinolentas resultantes de crime ou 
acidente.

(B) Programas que não tratem de forma explícita temas 
sobre estupro, sedução, sequestro, prostituição e 
rufianisirio.

(C) Programas que não contenham em seus diálogos 
palavras vulgares, chulas ou de baixo calão.

(D) Os filmes e programas livres para exibição em 
qualquer horário não explorarão o homossexualismo.

(E) Os programas jornalísticos, gravados ou diretos estão 
livres de qualquer restrição, ficando a critério da 
emissora a exibição, ou não, de imagens ou sons que 
possam ferir a sensibilidade do público.

(QUESTÃO ) |3^
Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta a(s) correta(s). Segundo o Código de Ética 
dos Jornalistas Brasileiros, o jornalista NÃO pode 
divulgar informações

I. visando o interesse pessoal ou buscando 
vantagem econômica.

II. de caráter mórbido, sensacionalista 
ou contrário aos valores humanos, 
especialmente em cobertura de crimes e 
acidentes.

III. de provas que fundamentem as informações 
de interesse público.

IV. obtidas de maneira inadequada, por 
exemplo, com o uso de identidades falsas, 
câmeras escondidas ou microfones 
ocultos, salvo em casos de incontestável 
interesse público e quando esgotadas todas 
as outras possibilidades de apuração.

(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.

(q u e s t ã o ) |4o^
A seleção de matérias sobre uma empresa 
ou relacionada a ela, publicada nos meios de 
comunicação, denomina-se, no jargão jornalístico,

(QUESTÃO) | 3 8 ; (A) release.
(B) mailing.
(C) clipping.
(D) pauta.
(E) steakholder.

(QUESTÃO) |4T
Quando um jornalista recebe uma caixa de tomate 
“de presente” por ter feito e/ou veiculado uma 
notícia ou reportagem sobre o sistema de produção 
daquele agricultor, ele está infringindo o artigo 11 
do Código de Ética. Essa prática é conhecida nas 
redações como

(A) jabá ou jabaculê.
(B) prostituição.
(C) janela.
(D) lei de mercado.
(E) remuneração.

(QüESTÃOÍ L
Estilo que agrada os consumidores e fazia parte 
do gosto popular, ao contrário do Bauhaus (mais 
voltado à intelectualidade) sofreu influências 
do Construtivismo russo e do Cubismo. Usa 
ornamentos à moda moderna, com profusão de 
retângulos, círculos, diagonais, fios e outras 
formas. Nos Estados Unidos influenciou o design 
de publicações como a revista Vogue. Este 
movimento denomina-se

(A) Art Deco.
(B) Art Nouveau.
(C) Simbolismo.
(D) De Stijl.
(E) Vitoriano.

(QUESt Ã O Í L
Em relação às Zonas de Visualização, associe a 
numeração presente na imagem a seguir com as 
zonas de visualização que elas representam em 
uma página de jornal e assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta.
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A. Zona Secundária.
B. Zona Óptica.
C. Zona Principal ou Primária.
D. Zona Morta.
E. Centro Geométrico.

(A) 1B, 2D, 3A, 4D, 5B, 6E.
(B) 1C, 2A, 3D, 4D, 5B, 6E.
(C) 1C, 2B, 3A, 4D, 5D, 6E.
(D) 1C, 2D, 3D, 4A, 5E, 6B.
(E) 1C, 2A, 3B, 4D, 5D, 6E.

(Q U E S T Ã O G
Analise a imagem a seguir e indique entre os erros 
de diagramação abaixo o que se refere à manchete 
do jornal.

Setor supermercadstanoTriângulo 
£ S  terá36novasunidadesnesteano

'miKL
Rampase
calcadas
predsamde
manutenção

(q u e s t ã o ] | 4T
Assinale a alternativa que NÃO se refere aos erros 
mais frequentes de composição das páginas de 
Internet.

(A) Falta de estrutura de navegação melhor organizada.
(B) Texto muito comprido horizontalmente ocupando a 

largura inteira da tela.
(C) Botão com tamanho exagerado, transparente ou em 

JPG.
(D) Caminho de rato, onde se vê a continuidade dos 

espaços brancos no meio do texto, parecendo 
caminhos.

(E) Imagem de fundo com alternância de tons claros e 
escuros, dificultando a leitura.

(q u e s t ã o i 4l
Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.
A ____________________ limita-se ao trabalho,
normalmente executado por ____________, de
divulgação de fatos, de serviços ou produtos de
seus clientes à Imprensa. A _________________
envolve todo o trabalho de comunicação realizado 
para um cliente, desde a comunicação interna, 
relacionamento com a Imprensa, relações públicas 
etc.

(A) Assessoria de Imprensa / jornalistas / Assessoria de 
Comunicação

(B) Assessoria de Comunicação / jornalistas / Assessoria 
de Imprensa

(C) Assessoria de Imprensa / publicitários / Assessoria de 
Comunicação

(D) Empresa/ jornalistas / Assessoria de Comunicação
(E) Assessoria de Comunicação / Relações Públicas / 

Assessoria de Imprensa

(A) Títulos e entre títulos flutuantes, muito separado do 
texto.

(B) Títulos e entre títulos afundados, quase no final da 
página.

(C) Espaçamento excessivo entre as letras entre as 
palavras e colunas.

(D) Entrelinhamento excessivo.
(E) Falta de espaçamento (kernning) entre letras e 

palavras.

(QÜÈSTÃOlE
Em relação à Câmara Escura, analise as assertivas 
e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

I. A câmera escura é uma caixa, sala ou tenda 
onde a claridade de uma imagem externa 
passa por um pequeno orifício e se projeta 
sobre uma superfície, mas invertida.

CQUESTÃOI 4E
Em relação ao design, os jornais devem buscar 
características próprias. A seguir estão orientações 
para um bom design de capa de jornal. Sobre o 
assunto, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) A primeira página deve ter tantas notícias quanto for 
possível.

(B) Deve-se criar uma hierarquia dos elementos da página 
para navegação.

(C) Procure “abrir” as fotos e copiar o estilo de revista nas 
capas de jornal.

(D) Usar boas fotos, sem apresentar uma galeria com 
excesso de fotos e pequenos tamanhos.

(E) Use infografias simples, o “menos é mais”.

II. Sem uso de lentes quanto menor for o 
orifício, mais clara fica a imagem, mas 
menor a nitidez.

III. Sem uso de lentes, quanto maior for o 
orifício, mais nítida a imagem, mas mais 
escura.

IV. O uso da lente biconvexa junto ao orifício 
permite uma imagem clara sem perder sua 
nitidez.

(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.
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Assinale a alternativa que identifica o recurso 
utilizado em máquinas fotográficas e filmadoras 
digitais para correção da temperatura de cor das 
luzes amarelas e azuis. Este dispositivo pré-ajusta 
o equipamento em relação à iluminação e ao 
ambiente da fotografia ou filmagem.

(A) White Balance ou Balanço de Branco.
(B) Fotômetro.
(C) Diafragma.
(D) Obturador.
(E) Espelho.

(QUESTÃO ) |50^
Assinale a alternativa que apresenta uma regra 
equivocada para a usabilidade na WEB.

(A) É essencial que o usuário consiga discernir o que é 
prioritário e o que é secundário no site.

(B) Procure forçar seu internauta a acessar muitas páginas 
antes de encontrar a informação. Isto vai garantir mais 
visualizações de páginas.

(C) Evita-se a pirotecnia. O usuário deve ter tranquilidade 
para analisar a informação.

(D) O tempo para carregar as páginas deve ser curto.
(E) O texto deve ser o mais objetivo e conciso possível.

(QUESTÃO ) | 49 ;
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