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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E 

FORMAÇÃO DE CADASTRO-RESERVA EM CARGOS DE NÍVEL 

SUPERIOR E NÍVEL MÉDIO 

EDITAL No 1 DO CONCURSO PÚBLICO 1/2017 – CFM – NORMATIVO 

 

 
 

I N S T R U Ç Õ E S  
 
 Você receberá do fiscal: 

o um caderno de questões da prova objetiva e discursiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) 
alternativas de resposta cada uma e apenas 1 (uma) alternativa correta, e 1 (uma) questão discursiva; 

o uma folha de respostas personalizada da prova objetiva; e 
o uma folha de texto definitivo da prova discursiva. 

 Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado da folha de respostas da 
prova objetiva, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 

 

Esforços desafiam as impossibilidades. 
 

 Verifique se estão corretas a numeração das questões, a paginação do caderno de questões e a codificação da folha de respostas 
da prova objetiva e da folha de texto definitivo da prova discursiva. 

 Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva e discursiva e deve controlar o tempo, pois não haverá prorrogação  
desse prazo. Esse tempo inclui a marcação da folha de respostas da prova objetiva e o preenchimento da folha de texto definitivo da 
prova discursiva. 

 Somente 1 (uma) hora após o início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas da prova objetiva, a folha de texto 
definitivo da prova discursiva e o caderno de provas e retirar-se da sala. 

 Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva e discursiva 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos após o início da prova. 
 Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES a folha de texto definitivo da prova discursiva e a folha de respostas da prova 

objetiva devidamente assinada. 
 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente. 
 Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico ou de comunicação. 
 Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas. 
 Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES. 
 Não será permitida a utilização de lápis em qualquer etapa da prova. 
 

I N S T R U Ç Õ E S  P A R A  A  P R O V A  OB J E T I V A  E  D I S C U R S I V A  
 

 Verifique se os seus dados estão corretos na folha de respostas da prova objetiva e na folha de texto definitivo da prova discursiva. 
Caso haja algum dado incorreto, comunique ao fiscal. 

 Leia atentamente cada questão e assinale, na folha de respostas da prova objetiva, uma única alternativa. 
 A folha de respostas da prova objetiva e a folha de texto definitivo da prova discursiva não podem ser dobradas, amassadas, 

rasuradas ou manchadas e nem podem conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. 
 O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta, as respostas da prova objetiva para a folha de respostas e 

o texto definitivo da prova discursiva para a folha de texto definitivo. 
 A maneira correta de assinalar a alternativa na folha de respostas da prova objetiva é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica 

de tinta preta, o espaço a ela correspondente. 
 Marque as respostas assim: 
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P R O V A  O B J E T I V A  
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões de 1 a 8 

 

Textos 1 e 2 para responder às questões de 1 a 5. 
 

Texto 1 
 

 
 

 

1 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
7 

A cena apresentada pertence ao filme Jeca Tatu, estrelado
pelo ator e diretor brasileiro Mazzaropi. O personagem foi
criado por Monteiro Lobato em sua obra Urupês, que
contém 14 histórias baseadas no trabalhador rural paulista e
simboliza a situação do caipira brasileiro, abandonado pelos
poderes públicos às doenças, ao atraso econômico,
educacional e à indigência política. 

 

Texto 2 
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Prolongamento das campanhas sanitárias, as expedições
científicas do Instituto Oswaldo Cruz, no início do século 20,
permitiram um maior conhecimento das moléstias que
assolavam o País e possibilitaram a ocupação e a integração do
interior brasileiro ao litoral, mais desenvolvido. O Brasil é um
país doente, diziam os pesquisadores de Manguinhos. E
provavam. O retrato sem retoques da miséria, da desnutrição e
das moléstias de nosso povo, apresentado por eles em seus
relatórios, vinha jogar por terra o idealismo romântico de nossos
intelectuais, influenciando o movimento realista que surgia. 

Essa influência se fez sentir em maior grau em Monteiro
Lobato. Seu contato com as pesquisas de Manguinhos levaram
o criador de Emília, integrante da célebre turma do Sítio do
Picapau Amarelo, a alterar completamente a concepção de um
de seus famosos personagens, o Jeca Tatu, e engajar-se em
uma campanha pelo saneamento do País: “O Jeca não é assim:
está assim, e podemos mudar sua realidade.” 

Esse nome se generalizou no País todo como sinônimo
de caipira, homem do interior muitas vezes acusado de
preguiça, ignorância e acomodação. No prefácio à quarta
edição de Urupês, em 1918, Lobato declarou: “Eu ignorava
que eras assim, meu caro Jeca, por motivo de doenças
tremendas. Está provado que tens no sangue e nas tripas
todo um jardim zoológico da pior espécie. É essa bicharia
cruel que te faz papudo, feio, molenga, inerte.” 

Indignado com a situação da saúde no País, lançou-se
em uma vigorosa campanha jornalística em favor do
saneamento. Denunciou, sem medir as palavras, a realidade
nacional, em que, à época, 17 milhões de pessoas sofriam
com ancilostomose, três milhões com Chagas, dez milhões
com malária e outros tantos com bócio, o popular “papo”.  

Investiu contra os falsos patriotas que o criticaram por
expor nossa miséria. Associou a questão sanitária à economia do
País. Criticou os bacharéis e políticos, atribuindo-lhes a situação
caótica do Brasil. Censurou o descaso de nossas elites, e é
impressionante a atualidade de algumas de suas críticas.
Denunciou fraudes nos produtos consumidos pela população e
ironizou os poucos recursos concedidos à saúde pública. A
campanha acabou forçando o governo a dar atenção ao
problema, e o código sanitário foi remodelado, transformado
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em lei.  
Mas Lobato achava necessário mobilizar não apenas as 

elites que seus artigos jornalísticos alcançavam. Igualmente 
importante seria alertar e educar o povo, principal vítima da 
falta de saneamento. Escreveu então Jeca Tatu - a ressurreição,
mais conhecido como Jeca Tatuzinho, que serviu de inspiração 
para uma história em quadrinhos divulgada em todo o País por 
meio do Almanaque Biotônico Fontoura. Nessa narrativa, 
Jeca, considerado preguiçoso, bêbado e idiota por todos, 
descobria que sofria de amarelão, nome popular da 
ancilostomose. Tratava-se e transformava-se em um 
fazendeiro rico. 
 

Disponível em: <http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/
start.htm?infoid=1035&sid=7>. Acesso em: 8 jan. 2018, com adaptações.

 

QUESTÃO 1 ________________________  
 
Com base na leitura dos textos, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A situação da saúde, a ação social e o engajamento 

ideológico de escritores e de outros artistas estão 
associados à história brasileira há mais de um século. 

(B) Não há como confundir as doenças às quais o texto 
se refere com atitudes viciosas e (ou) com a ausência 
de valores morais dos habitantes/cidadãos. 

(C) A pesquisa científica na área da saúde é 
tradicionalmente um contexto que recebe apoio 
político e econômico na história brasileira. 

(D) Ações educacionais e político-econômicas devem agir 
dissociadamente, de modo a obterem resultados mais 
específicos nas respectivas áreas de abrangência. 

(E) A campanha de Lobato não tem elementos semelhantes 
na contemporaneidade brasileira do século 21. 

 

QUESTÃO 2 ________________________  
 
Ambos os verbos sublinhados no primeiro parágrafo do texto 2 
(linhas 3 e 4) são 
 
(A) intransitivos e, por isso, não precisam de complementos. 
(B) transitivos diretos e indiretos e, por isso, o primeiro é 

acompanhado por um objeto direto e o segundo por 
um objeto indireto. 

(C) transitivos diretos e, por isso, ambos são 
acompanhados dos respectivos objetos diretos. 

(D) transitivos diretos preposicionados e, por isso, ambos 
são acompanhados dos respectivos objetos diretos 
com preposição. 

(E) intransitivo e transitivo direto, respectivamente, e, 
por isso, o primeiro não tem complemento e o 
segundo é acompanhado de objeto direto. 

 

QUESTÃO 3 ________________________  
 
No segundo parágrafo do texto 2, o trecho “a alterar 
completamente a concepção de um de seus famosos 
personagens” (linhas 14 e 15) apresenta, respectivamente, a 
partícula “a” com as funções de 
 
(A) preposição e artigo. 
(B) pronome oblíquo e preposição.  
(C) preposição e preposição. 
(D) artigo e artigo. 
(E) artigo e pronome oblíquo. 
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QUESTÃO 4 _______________________  
 

Com base nos trechos “(...) situação do caipira brasileiro, 
abandonado pelos poderes públicos às doenças, ao atraso 
econômico, educacional e à indigência política.” (linhas de 5 
a 7 do texto 1) e “Mas Lobato achava necessário mobilizar 
não apenas as elites que seus artigos jornalísticos 
alcançavam.” (linhas 42 e 43 do texto 2), é correto inferir que 
 

(A) as elites e a população em geral tinham o mesmo 
acesso aos jornais que estavam em circulação no 
contexto da época. 

(B) os níveis educacionais, políticos e econômicos da elite e 
da população em geral sempre foram semelhantes na 
linha de desenvolvimento histórico brasileiro. 

(C) a expressão “poderes públicos” representa, no texto, o 
significado literal de “elites que seus artigos 
jornalísticos alcançavam”. 

(D) há correlação direta, no contexto brasileiro, entre 
doenças e atraso econômico, político e educacional.  

(E) a mobilização proposta por Lobato serviria apenas 
para provocar a rebelião da população adoecida e 
uma consequente instabilidade política. 

 

QUESTÃO 5 _______________________  
 

O trecho sublinhado no texto 2 (linhas 13 e 14) está isolado 
pela pontuação e exerce a função sintática de 
 

(A) adjunto adverbial. 
(B) adjunto adnominal. 
(C) complemento nominal. 
(D) aposto. 
(E) vocativo. 

 

Textos 3 e 4 para responder às questões de 6 a 8. 
 

Texto 3 
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Evolução dos mosquitos 
 

Os mosquitos surgiram provavelmente no Jurássico,
período em que os dinossauros dominavam a Terra e as
florestas tropicais eram mais quentes. Eles são dípteros, ou
seja, insetos que possuem um par de asas, como as moscas,
mas sua característica principal é que as fêmeas têm as
peças bucais alongadas, adaptadas para picar e sugar o
sangue de animais vertebrados. O primeiro fóssil conhecido
de mosquito data do período Cretáceo, tendo de 90 a 100
milhões de anos de idade. Ele pertence à espécie
Burmaculex antiquus, era uma fêmea e foi descoberto em
Myanmar (antiga Birmânia) em 1999, dentro de um
âmbar fossilizado. 

De acordo com estudos recentes sobre evolução, o Aedes
aegypti teria surgido na África e de lá se espalhado por todo o
globo. No Brasil, diversos estudos apontam para a existência
de dois grupos diferentes de Aedes aegypti, um deles
relacionado aos mosquitos do oeste da África e outro aos
mosquitos encontrados hoje no Quênia, leste da África,
introduzidos no país em diversas levas. Isso nos mostra, mais
uma vez, que o Aedes é um mosquito exótico, ou seja, ele não
é originário daqui, e chegou ao Brasil junto com o tráfico de
escravos no século 16, que trazia pessoas do Benin, da Costa
do Marfim, de Angola e de outros países daquele continente. 
 

Disponível em: <http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/
start.htm?infoid=1386&sid=7>. Acesso em: 8 jan. 2018, com adaptações.

 

Texto 4 
 

 
 

Disponível em: <http://www.diariodepernambuco.com.br/app 
/noticia/ciencia-e-saude/2017/01/24/internas_cienciaesaude,685697/surto-

de-febre-amarela-ja-e-o-pior-em-dez-anos.shtml>. Acesso em: 8 jan. 2018. 

 

QUESTÃO 6 ________________________  
 
Quanto ao emprego de palavras no texto 3, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) “Jurássico” (linha 1) e “Cretáceo” (linha 8) são dois 

termos científicos referentes a períodos de 
desenvolvimento sociológico do planeta Terra. 

(B) O adjetivo “dípteros” (linha 3) caracteriza os insetos  
que possuem duas asas, e o adjetivo “exótico” (linha 
20) está utilizado no sentido biológico: originário de 
outro bioma ou ecossistema. 

(C) As expressões “Burmaculex antiquus” (linha 10) e 
“Aedes aegypti” (linhas 13 e 14) estão grafadas em 
português, com uso da norma culta padrão. 

(D) A expressão “teria surgido na África” (linha 14) 
indica certeza na afirmação construída a respeito da 
origem do mosquito Aedes aegypti. 

(E) A expressão “diversos estudos apontam para a 
existência de dois grupos diferentes” (linhas 15 e 16) 
indica que não há nenhuma confluência nos 
resultados de pesquisas a respeito do mosquito 
realizadas no Brasil. 

 

QUESTÃO 7 ________________________  
 
Considerando-se a hipótese apresentada no texto a respeito 
da evolução dos mosquitos – a de que o mosquito Aedes 
aegypti tenha chegado ao Brasil em decorrência do comércio 
de escravos –, assinale a alternativa correta.  
 
(A) Deslocamentos e práticas de cunho político, social e 

econômico têm consequências apenas nesses âmbitos. 
(B) A escravidão deveria ter sido evitada no Brasil para 

prevenir a migração de espécies exóticas e nocivas 
para o nosso contexto.  

(C) Os escravos deveriam ser responsabilizados pelas 
epidemias atuais de dengue e zika vírus e pelas 
consequentes mortes. 

(D) Como os movimentos migratórios são fenômenos 
complexos, não há como avaliar com clareza todas as 
consequências futuras dessa dinâmica. 

(E) Os escravos deveriam ter passado por um processo de 
desinfecção antes de serem colocados nos navios 
negreiros, para evitar a vinda dos mosquitos junto 
com  eles. 
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QUESTÃO 8 _______________________  
 
A expressão “ou seja”, utilizada no primeiro parágrafo 
(linhas 3 e 4) e no segundo parágrafo (linha 20) do texto 3, 
pode, nas duas ocorrências, ser substituída, sem prejuízo de 
sentido nem de construção sintática, pelas expressões 
 
(A) isto é, quer dizer, em vez de. 
(B) no lugar de, ao contrário de, ao revés de. 
(C) isto é, quer dizer, no lugar de. 
(D) isto é, quer dizer, o que equivale a. 
(E) melhor dizendo, isto é, quer dizer. 

 
LEGISLAÇÃO APLICADA AO CFM 

Questões de 9 a 14 
 

QUESTÃO 9 _______________________  
 
A Resolução CFM no 1.998/2012 trata do Regimento Interno 
do Conselho Federal de Medicina. No que tange ao Conselho 
Pleno Nacional, órgão de assessoria política do CFM, 
assinale a alternativa correta.  
 
(A) O Conselho Pleno Nacional reunir-se-á de forma 

ordinária sempre que houver convocação de 2/3 
dos CRM. 

(B) As decisões tomadas no Conselho Pleno Nacional 
são aprovadas por maioria simples. 

(C) A primeira reunião anual do Conselho Pleno 
Nacional realizar-se-á, obrigatoriamente, na sede 
do CFM. 

(D) Em casos excepcionais, o Conselho Pleno Nacional 
poderá ser consultado quando da alteração do Código 
de Processo Ético-Profissional. 

(E) O Conselho Pleno Nacional é composto pelos 
conselheiros efetivos do CFM e pelos presidentes 
dos CRM ou por seus substitutos legais. 

 

QUESTÃO 10 ______________________  
 
Com relação ao sigilo profissional médico, previsto no 
Capítulo IX do Código de Ética Médica (Resolução CFM  
no 1.931/2009), assinale a alternativa correta.  
 
(A) O médico pode deixar de guardar o sigilo profissional 

na cobrança de honorários por meio judicial. 
(B) Ao médico é vedado revelar o sigilo profissional 

relacionado a paciente menor de idade, inclusive a 
seus pais ou representantes legais, desde que o menor 
tenha capacidade de discernimento, salvo quando a 
não revelação possa acarretar dano ao paciente. 

(C) O médico pode revelar fato de que tenha 
conhecimento em virtude do exercício da própria 
profissão, se o fato for de conhecimento público. 

(D) O médico deve prestar todas as informações a 
respeito das circunstâncias da morte do paciente sob 
seus cuidados para as empresas seguradoras e, 
inclusive, auxiliar prestando informações além das 
contidas na declaração de óbito. 

(E) O médico só pode fazer referência a casos clínicos 
identificáveis, em meios de comunicação em geral, 
se houver autorização do paciente. 

 
 

QUESTÃO 11 _______________________  
 
O Tribunal Superior de Ética está previsto na Resolução 
CFM no 1.998/2012. No que se refere ao referido órgão, 
assinale a alternativa correta.  
 
(A) As sessões do pleno serão abertas ao público em geral.  
(B) Em regra, o secretário-geral do CFM presidirá as 

sessões do Tribunal Superior de Ética. 
(C) As reuniões plenárias para julgamento de processos 

disciplinares serão realizadas com a presença da 
maioria dos respectivos membros. 

(D) Ao Tribunal Superior de Ética é defeso funcionar por 
meio de câmaras do CFM. 

(E) O voto de desempate no Tribunal Superior de Ética é 
de competência do conselheiro corregedor. 

 

QUESTÃO 12 _______________________  
 
Com base na Lei no 3.268/1957, é correto afirmar que, entre 
as atribuições do Conselho Federal, está a de 
 
(A) velar pela conservação da honra e da independência 

do Conselho. 
(B) publicar relatórios anuais dos próprios trabalhos. 
(C) fiscalizar o exercício da profissão de médico. 
(D) deliberar a respeito da inscrição e do cancelamento 

no quadro do Conselho. 
(E) votar e alterar o Código de Deontologia Médica. 
 

QUESTÃO 13 _______________________  
 
O Decreto no 44.045/1958 aprovou o Regulamento do Conselho 
Federal e dos Conselhos Regionais de Medicina. Considerando 
o citado regulamento, assinale a alternativa correta.  
 
(A) Os médicos denunciados que respondam a processos 

ético-profissionais devem ser obrigatoriamente 
representados por advogado. 

(B) O Conselho Federal de Medicina será composto por 
20 membros. 

(C) Nas eleições dos Conselhos Regionais de Medicina, 
o voto será facultativo. 

(D) Os médicos legalmente habilitados ao exercício da 
profissão devem dirigir o pedido de inscrição ao 
presidente do competente Conselho Regional 
de Medicina. 

(E) Os candidatos das eleições para os Conselhos 
Regionais de Medicina podem figurar em mais de 
uma chapa. 

 
Área livre 
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QUESTÃO 14 ______________________  
 
Acerca do Código de Processo Ético-Profissional previsto na 
Resolução CFM no 2.145/2016, assinale a alternativa correta.  
 
(A) Em regra, o julgamento das infrações 

ético-profissionais está vinculado ao julgamento da 
questão criminal referente aos mesmos fatos. 

(B) A competência para apreciar e julgar infrações éticas 
é do Conselho Regional de Medicina em que o 
médico esteja inscrito ao tempo da ocorrência do fato 
punível. 

(C) O Termo de Ajustamento de Conduta poderá ser 
admitido nos casos que envolvam lesão corporal e 
assédio sexual. 

(D) O processo ético-profissional pode ser extinto por 
desistência da parte denunciante. 

(E) A citação por edital não é admitida nos processos 
ético-profissionais. 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 

Questões de 15 a 18 
 

QUESTÃO 15 ______________________  
 
Em uma pesquisa com candidatos de um concurso no Distrito 
Federal, foram feitas as seguintes perguntas para que eles 
respondessem “sim” ou “não”: Gosta de estudar matemática? 
Gosta de estudar português? Entre os candidatos entrevistados, 
220 candidatos responderam “sim” à primeira pergunta;  
200 responderam “sim” à segunda; 75 responderam “sim” a 
ambas; e 90 responderam que não gostam de estudar nenhuma 
das duas matérias. Quantos candidatos foram entrevistados?  
 
(A) 435 
(B) 510 
(C) 420 
(D) 345 
(E) 585 
 

QUESTÃO 16 ______________________  
 
Na repartição de certa empresa, existem 3 assistentes 
administrativos. Durante todo o ano de 2017, cada um dos 
assistentes dessa repartição assumiu voluntariamente 
determinado valor em reais, a critério de cada um, para que 
fosse dividido de modo inversamente proporcional à quantidade 
de folhas desperdiçadas na elaboração de documentos.  
 

Assistente No erros 
A 2 
B 3 
C 5 

 

Sabendo-se que o montante arrecadado durante todo o ano de 
2017 foi de R$ 310,00 e que a quantidade de folhas 
desperdiçadas consta no quadro apresentado, o valor, em 
reais, que coube ao assistente administrativo que menos 
desperdiçou folhas de papel foi de 
 
(A) 60. 
(B) 120. 
(C) 155. 
(D) 160. 
(E) 150. 

 

QUESTÃO 17 _______________________  
 
Ao comprar uma calça e um par de tênis, que juntos 
custavam R$ 620,00, Miguel conseguiu o desconto de 25% 
no preço do par de tênis e de 20% no preço da calça. Ele 
percebeu que, após os descontos, os valores pagos pelos dois 
produtos ficaram iguais. 
 
Considerando essa situação hipotética, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) O preço do par de tênis, antes do desconto, era 

R$ 300,00. 
(B) O valor do desconto concedido para o par de tênis foi 

R$ 60,00. 
(C) O valor total conseguido com os descontos foi 

R$ 160,00. 
(D) O valor pago pela calça, após o desconto, foi 

R$ 240,00. 
(E) O valor pago pelos dois produtos foi R$ 520,00. 
 

QUESTÃO 18 _______________________  
 
Uma caixa d’água, na forma de um paralelepípedo retângulo 
cujas medidas são 0,120 dam de comprimento, 90 cm de 
largura e 1,35 m de altura, está com um terço da respectiva 
capacidade com água. O volume d’água, em metros cúbicos, 
que falta para deixar o reservatório completamente cheio é de 
 
(A) 1,458. 
(B) 0,972. 
(C) 0,486. 
(D) 2,187. 
(E) 0,786. 
 

Área livre 
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MICROINFORMÁTICA 
Questões de 19 a 22 

 

QUESTÃO 19 ______________________  
 

 
 
Considere hipoteticamente que João da Silva enviou um  
e-mail para seis pessoas, como mostra a imagem apresentada. 
Caso Fernanda Lima utilize o recurso “responder a todos” 
para esse e-mail, quantas pessoas receberão essa resposta? 
 
(A) 3 
(B) 5 
(C) 4 
(D) 2 
(E) 6 
 

QUESTÃO 20 ______________________  
 

[...] Os links podem estar associados à execução de 
programas maliciosos. Você pode verificar isso no momento 
de passar o mouse sobre o link. O endereço do objeto do link 
aparece no canto inferior esquerdo da tela, como é mostrado 
na Figura 4.18. 
 

 
 

Você também pode verificar, no finalzinho do link, 
se ele é direcionado para um arquivo. Algumas extensões 
podem indicar que o link é para um arquivo executável (um 
programa) ou um arquivo script. Provavelmente, é um vírus. 
 

Disponível em: <http://estudio01.proj.ufsm.br/cadernos/ifpe/tecnico_ 
sistemas_energia_renovavel/arte_informatica_basica.pdf>.  

Acesso em: 30 jan. 2018, com adaptações. 

 
Considerando as informações apresentadas, assinale a 
alternativa que indica uma das extensões citadas no último 
parágrafo do texto. 
 
(A) pdf 
(B) html 
(C) xls 
(D) png 
(E) scr 

QUESTÃO 21 _______________________  
 

 
 
A imagem apresentada mostra o preenchimento de uma planilha 
no Excel. Se o usuário pretende que o valor da soma dos 
processos apareça na célula B8, uma maneira de ele obter o 
valor correto, nessa célula, seria com a seguinte fórmula: 
 
(A) =SOMA(A2:B7) 
(B) =MEDIA(B2:B7) 
(C) =SOMA(B2+B7) 
(D) =SOMA(B2;B7) 
(E) =MEDIA(B2;B7) 
 

QUESTÃO 22 _______________________  
 

 
 
A imagem apresentada mostra parte da barra de ferramentas 
do Word em um arquivo em edição. Se o usuário pretende 
alterar a orientação do texto de “retrato” para “paisagem”, ele 
consegue fazer isso ao clicar com o mouse sobre a guia 
 
(A) Inserir. 
(B) Design. 
(C) Layout. 
(D) Referências. 
(E) Correspondências. 
 

Área livre 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões de 23 a 50 

 
Texto 5 para responder às questões 23 e 24. 
 

Embora muitas vezes seja lido como ficção, o novo 
jornalismo não é ficção. Ele é, ou deveria ser, tão fidedigno 
quanto a mais fidedigna reportagem, embora busque uma 
verdade mais ampla que a obtida pela mera compilação de fatos 
passíveis de verificação, pelo uso de aspas e observância dos 
rígidos princípios organizacionais à moda antiga. 
 
Talese, GAY. Fama & Anonimato. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. 

 

QUESTÃO 23 ______________________  
 

Quanto ao “novo jornalismo”, citado no trecho apresentado, 
é correto afirmar que se trata de um gênero de texto 
 

(A) que permite a apresentação dos fatos com riqueza de 
detalhes, descrição minuciosa dos personagens e 
percepções do autor. 

(B) adequado para releases acerca de entrevistas coletivas. 
(C) criado em decorrência do surgimento da internet. 
(D) que se tornou padrão da imprensa brasileira na 

década de 1980. 
(E) apropriado para trabalhos acadêmicos. 

 

QUESTÃO 24 ______________________  
 

Para ser classificado como “fidedigno”, conforme mencionado 
no texto, o material jornalístico deve 
 

(A) expressar a opinião pessoal do autor. 
(B) atender ao interesse da instituição responsável pelo 

veículo de comunicação. 
(C) ser escrito com o rigor técnico e ético estabelecido 

para o exercício profissional do jornalismo. 
(D) narrar os fatos na primeira pessoa do singular. 
(E) ser produzido por um repórter que tenha presenciado os 

fatos narrados. 
 

QUESTÃO 25 ______________________  
 

Assinale a alternativa que indica as características essenciais 
do texto jornalístico usado na mídia impressa, na televisão, 
no rádio e na web. 
 

(A) Erudição e frases longas. 
(B) Verbos no passado e vocabulário regional. 
(C) Ironia e estilo pessoal. 
(D) Clareza e precisão. 
(E) Enfoque otimista e nome da fonte da informação. 

 

QUESTÃO 26 ______________________  
 

Assinale a alternativa que corresponde ao gênero jornalístico 
mais adequado para a apresentação de um personagem pouco 
conhecido, mas relevante para a sociedade, como um cientista 
que acabou de fazer uma grande descoberta. 
 

(A) Nota em coluna social 
(B) Ensaio fotográfico em estúdio 
(C) Editorial 
(D) Resenha 
(E) Perfil 

 

QUESTÃO 27 _______________________  
 
Para facilitar a compreensão dos leitores, a edição de fatos 
jornalísticos de grande complexidade precisa incluir 
 
(A) textos longos e densos, sem subtítulos, com 

abundância de números e frases de efeito para 
prender a atenção do leitor. 

(B) divisões dos temas em retrancas, texto didático, 
imagens e recursos gráficos atraentes e explicativos. 

(C) destaque para a linha editorial do veículo 
de comunicação. 

(D) edições especiais exclusivas com artigos 
de especialistas. 

(E) distribuição das retrancas por ordem alfabética. 
 

QUESTÃO 28 _______________________  
 
Grandes coberturas jornalísticas exigem capacidade de 
planejamento dos editores. No caso específico de uma catástrofe 
com impacto direto na população (um surto de doença grave, 
por exemplo), a edição requer tratamento especial. Acerca desse 
tema, assinale a alternativa que apresenta a orientação mais 
apropriada para esse tipo de cobertura. 
 
(A) Levar ao público o noticiário factual apurado pelos 

repórteres, reforçado com opiniões de especialistas, 
alertas de risco, serviços, estatísticas, gráficos e 
histórico de casos semelhantes. 

(B) Organizar a edição em função das contradições 
observadas nas explicações das autoridades 
envolvidas no caso. 

(C) Privilegiar as imagens mais impactantes na ocupação 
do espaço disponível, com o objetivo de chocar o 
público. 

(D) Concentrar o trabalho da equipe na exploração 
emocional dos dramas das vítimas da tragédia. 

(E) Esperar as conclusões da investigação das causas da 
ocorrência do fato antes de tornar pública qualquer 
informação. 

 

QUESTÃO 29 _______________________  
 
Com relação ao processo de produção de notícias, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Com a possibilidade de checagem por meio de 

recursos da internet, os textos jornalísticos não são 
mais submetidos aos editores antes de serem 
publicados. 

(B) A produção de uma reportagem depende da 
apropriada apuração com diferentes fontes e 
checagem das informações. 

(C) Os recursos tecnológicos aboliram o cumprimento de 
prazos para a publicação de notícias.  

(D) Editoriais opinativos devem abordar sempre o 
mesmo tema que a manchete principal. 

(E) Entrevistas exclusivas são usadas em apenas uma 
plataforma digital de um veículo de comunicação, 
mesmo com disponibilidade de diferentes meios de 
propagação de informações. 
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QUESTÃO 30 ______________________  
 

Se uma fonte passa determinada informação de interesse 
público, mas também do próprio interesse, a boa técnica 
jornalística recomenda ao repórter que 
 

(A) despreze a informação. 
(B) publique rapidamente a informação, para não correr 

o risco de perder um furo jornalístico. 
(C) verifique a informação com outras fontes antes de 

torná-la pública, mesmo que isso demande mais 
tempo para divulgação. 

(D) divulgue a informação como a recebeu e acuse a 
fonte de vazamento. 

(E) espere alguns dias para publicar a informação, sem 
necessidade de checagem. 

 

QUESTÃO 31 ______________________  
 

Assinale a alternativa que indica um fenômeno da 
comunicação decorrente do surgimento da internet.  
 

(A) Aumento na circulação de jornais e revistas. 
(B) Valorização do papel do revisor nas redações. 
(C) Exigência do diploma de jornalista para o exercício 

da profissão. 
(D) Mudança no processo de produção de notícias, com 

mais interação entre o público e os meios 
de comunicação. 

(E) Utilização de fotos coloridas nas primeiras páginas 
dos jornais diários. 

 

QUESTÃO 32 ______________________  
 

Uma das consequências do incremento do jornalismo 
colaborativo proporcionado pela evolução tecnológica na 
última década é a (o) 
 

(A) concentração do poder de propor as pautas nas mãos 
dos editores. 

(B) sobrecarga de trabalho para os diagramadores. 
(C) multiplicação das fontes de informação para os 

veículos de comunicação e para o público. 
(D) aumento do uso de máquinas de fac-símile nas 

principais redações de jornal do Brasil. 
(E) fim da divisão por editorias nas redações. 

 

QUESTÃO 33 ______________________  
 

Os meios de comunicação institucional distribuem 
informações e recebem notícias de diferentes plataformas. 
Nesse contexto, é correto afirmar que  
 

(A) as inovações tecnológicas tornaram os veículos 
institucionais autônomos e independentes, sem 
conexão com outros meios. 

(B) o acompanhamento das redes sociais ajuda a monitorar 
a repercussão dos assuntos da área de interesse do 
veículo, o que permite tirar dúvidas dos usuários, 
corrigir erros e combater as fake news. 

(C) as polêmicas nas redes sociais impedem que haja 
interação proveitosa entre os veículos de comunicação 
pública e os usuários. 

(D) as repercussões negativas dos assuntos de interesse do 
veículo devem ser ignoradas. As positivas, propagadas. 

(E) o clipping de notícias torna-se desnecessário. 
 

QUESTÃO 34 _______________________  
 

No que concerne ao uso de fotografia nos diferentes meios, 
assinale a alternativa correta.  
 

(A) A manutenção de um banco de imagens com acervo 
diversificado e atualizado auxilia a edição de notícias 
e a interação com outras mídias. 

(B) Bancos de imagem tornaram-se obsoletos, pois hoje 
é possível a captação instantânea de fotos de todas as 
partes do planeta. 

(C) Imagens usadas em reportagens com pretensão de 
imparcialidade não devem receber tratamento para 
que não haja distorção da realidade. 

(D) A qualidade técnica exigida de uma foto para a primeira 
página de uma revista é a mesma necessária para a 
publicação no aplicativo Instagram. 

(E) A melhor imagem para a edição de uma reportagem é 
a mais recente, e a melhor foto para um perfil em 
rede social é a mais engraçada. 

 

QUESTÃO 35 _______________________  
 

A respeito da relação entre diagramação e fotografia nas 
publicações impressas, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Os espaços das páginas são preestabelecidos e não 
permitem ao diagramador exercitar a criatividade 
com imagens. 

(B) Os textos devem ser preservados e o tamanho das 
fotografias reduzido sempre que o espaço na página for 
insuficiente para contemplar todo o material produzido. 

(C) Fotos muito abertas nas páginas atrapalham a 
visualização e desencorajam os leitores. 

(D) A diagramação deve valorizar a qualidade e a 
mensagem das fotografias no desenho das páginas, 
sem sacrificar o projeto gráfico. 

(E) Cortes parciais em imagens dependem de autorização do 
autor. 

 

QUESTÃO 36 _______________________  
 

O profissional cuja atribuição consiste em fazer a checagem 
final da ortografia e da impressão na edição de um livro-
reportagem é o  
 

(A) diagramador. 
(B) autor. 
(C) designer gráfico. 
(D) revisor. 
(E) prefaciador. 

 

QUESTÃO 37 _______________________  
 

Na produção de uma publicação, cabe ao profissional 
responsável pela editoração   
 

(A) arquivar a documentação relacionada ao trabalho. 
(B) representar o autor e a editora em eventuais disputas 

judiciais. 
(C) fazer a divulgação do trabalho junto aos meios de 

comunicação. 
(D) controlar o estoque. 
(E) acompanhar as etapas do processo, desde a leitura e 

escolha dos originais até a revisão final, e participar 
das decisões relacionadas a edição, projeto gráfico e 
revisão. 
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QUESTÃO 38 ______________________  
 
Acerca dos critérios de noticiabilidade, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Não há vínculo entre as características da organização do 

trabalho nos órgãos de comunicação e os elementos da 
cultura profissional. 

(B) A seleção de uma notícia implica o reconhecimento 
de que um acontecimento é uma sucessão casual 
de coisas. 

(C) Os limites rígidos da duração dos noticiários e das 
respectivas dimensões fazem com que os dois ou três 
minutos das notícias maiores não sejam suficientes 
para se fornecer o contexto histórico ou geográfico 
da maior parte dos acontecimentos, propiciando que 
a atenção do telespectador passe a centrar-se no que 
acontece e não nos objetivos ou causas profundas do 
acontecimento. 

(D) Cada veículo de comunicação destaca-se pelo 
respectivo conceito particular de notícia. 

(E) Um meio de informação deve trabalhar com 
fenômenos idiossincrásicos. 

 

QUESTÃO 39 ______________________  
 
Com relação a agenda setting, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Há a tendência de as pessoas incluírem ou excluírem 

dos próprios conhecimentos aquilo que os mass media 
incluem ou excluem do próprio conteúdo. 

(B) Descreve o poder de persuasão dos jornais, da 
televisão e dos outros meios de comunicação. 

(C) Trata-se de estratégia de formação da opinião e reúne 
ações de marketing e jornalismo. 

(D) Organiza e apresenta informações sem ordem de 
prioridade, permitindo ao receptor o trabalho de 
hierarquização das informações. 

(E) Trata-se de hipótese inserida na teoria da 
comunicação, desenvolvida por profissionais de 
relações públicas e gradualmente assimilada por 
estudiosos do jornalismo. 

 

QUESTÃO 40 ______________________  
 
Considerando as teorias e os conceitos da comunicação, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Signo é um elemento da linguagem que dispõe de 

significado próprio e independente. 
(B) Em vez de transmissão, fluxo ou intercâmbio de 

mensagens, o que ocorre em um processo de 
comunicação é a reconstituição das ideias e das 
intenções de um comunicador por um intérprete. 

(C) A neutralidade por parte das mídias é um valor absoluto e 
consagrado nos estudos pós-Segunda Guerra. 

(D) O significado a que se pode chegar na interpretação 
(recodificação) necessariamente corresponde ao que 
o emissor teria criado na codificação. 

(E) Teóricos da comunicação buscaram, na astrologia 
antiga, os primeiros estudos a respeito do signo, 
reposicionando-o nas pesquisas contemporâneas. 

 

 
 

QUESTÃO 41 _______________________  
 

A respeito de newsmaking, assinale a alternativa correta. 
 

(A) O nível hierárquico de indivíduos envolvidos no 
acontecimento noticiável, seja ou não de uma 
instituição governamental, não constitui um dos 
critérios substantivos do valor-notícia, em um 
ambiente transparente e democrático. 

(B) Valor-notícia, segundo Wolf, é definido pelo grau de 
aceitação mensurado pós-publicação por intermédio de 
ferramentas como a pesquisa de opinião. 

(C) O caráter de exclusividade não interfere na seleção 
de fatos noticiáveis. 

(D) Significatividade é um dos critérios substantivos para 
se definir o que é notícia. 

(E) Notícias acerca de países considerados de menor 
expressão política e econômica recebem o mesmo 
destaque que aquelas relativas a países considerados 
poderosos. 

 

QUESTÃO 42 _______________________  
 
Instituído na Constituição de 1988, o Conselho de 
Comunicação Social (CSS) tem como atribuição a realização 
de estudos, pareceres, recomendações e outras solicitações 
que lhe forem encaminhadas pelo Congresso Nacional a 
respeito do tema da comunicação social no Brasil. Em 
relação ao CSS, assinale a alternativa correta. 
 

(A) É o órgão que delibera quanto à outorga de 
concessão de canais de rádio e televisão no Brasil, 
bem como à renovação das concessões. 

(B) É formado por 15 membros titulares e 15 suplentes, 
indicados pelos partidos políticos, observando-se a 
proporcionalidade das bancadas. 

(C) Foi instituído em dezembro de 1991, obedecendo à 
Lei no 8.389/1991, de autoria da deputada
Luiza Erundina. 

(D) Reúne diretores e proprietários de canais de rádio e 
de TV para formular leis e demais proposições 
quanto à comunicação no País. 

(E) É um órgão auxiliar do Congresso Nacional, na 
forma do artigo 224 da Constituição Federal. 

 

QUESTÃO 43 _______________________  
 

Acerca da Comunicação Social, objeto do Capítulo V da 
Constituição Federal, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e 
que tenham sede no País podem ser proprietárias de 
empresa jornalística e de radiodifusão. 

(B) A publicação de veículo impresso de comunicação 
segue o mesmo rito de licenciamento que o das 
emissoras de rádio e TV. 

(C) A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de maioria simples dos 
deputados federais, em votação secreta. 

(D) Ao Conselho de Comunicação Social, órgão 
consultivo do Senado, compete outorgar e renovar 
concessão, permissão e autorização para o serviço de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens. 

(E) Os meios de comunicação social podem, indiretamente, 
ser objeto de monopólio, especialmente se o respectivo 
sócio majoritário for detentor de cargo eletivo. 
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QUESTÃO 44 ______________________  
 
Com base no Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Prevê, no artigo 18, penas que vão de multa a 

cassação de registro profissional para os jornalistas 
que descumprirem o código. 

(B) Trata-se de um conjunto de leis que normatizam 
preceitos do Capítulo V da Constituição Federal. 

(C) Destaca que não cabe ao jornalista defender a 
soberania nacional. 

(D) Prevê que apurações, apreciações e julgamentos das 
transgressões ao código devem ocorrer nas comissões 
de ética dos sindicatos, tendo a Comissão Nacional de 
Ética como segunda e última instância. 

(E) Após decisão do Conselho Nacional de Ética, o 
jornalista que estiver sendo processado poderá 
recorrer junto à diretoria da Federação Nacional dos 
Jornalistas (Fenaj). 

 

QUESTÃO 45 ______________________  
 
De acordo com o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Atualizações pontuais, promovidas em 2016, 

abordam questões como assédio sexual e derrubam 
restrições ao uso do Photoshop. 

(B) O jornalista deve rejeitar alterações nas imagens 
captadas que deturpem a realidade, sempre informando 
ao público o eventual uso de recursos de 
fotomontagem, edição de imagem, reconstituição de 
áudio ou quaisquer outras manipulações. 

(C) O jornalista pode tentar obstruir e criar empecilhos 
para organização da categoria, legítima e 
democraticamente constituída. 

(D) O jornalista tem liberdade para criar a própria tabela 
de preços por serviços que vier a prestar. 

(E) O capítulo dedicado às relações profissionais prevê 
que as práticas de assédio sexual e (ou) moral devem 
ser comunicadas à polícia imediatamente. 

 

QUESTÃO 46 ______________________  
 
Com relação à responsabilidade social da mídia, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Abreviação de marketing e ativismo nas redes sociais, 

o termo Mars constitui um conjunto de princípios 
concebidos para auxiliar o combate a
fake news. 

(B) Quando uma empresa apoia um projeto via Lei 
Rouanet, está praticando uma das modalidades de 
responsabilidade social. 

(C) Accountability é um processo de transparência no 
qual veículos de comunicação expõem relatórios das 
respectivas faturas publicitárias. 

(D) A chegada das redes sociais praticamente forçou as 
grandes empresas de comunicação a aderirem ao 
accountability. 

(E) Cunhado por Bertrand, o termo Mars é a sigla que 
corresponde a “meios para assegurar a responsabilidade 
social da mídia”. 

 

QUESTÃO 47 _______________________  
 
No que se refere à evolução dos meios e das tecnologias da 
comunicação, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Uma das características da evolução das tecnologias 

da comunicação é a divergência dos meios, criando 
uma profusão de canais, ferramentas e formas de 
organização em rede. 

(B) Sociedade da informação é o termo atribuído ao 
surgimento das empresas chamadas gigantes da 
tecnologia, como Google e Facebook. 

(C) As novas tecnologias da comunicação alteraram 
profundamente os processos de apuração, produção e 
distribuição de notícias. 

(D) A chamada pirâmide invertida foi um dos primeiros 
pilares do jornalismo a serem aniquilados pela 
evolução dos meios de comunicação. 

(E) A revolução informacional alterou profundamente a 
forma de se estruturar uma notícia, abolindo o uso do 
tradicional lead. 

 

QUESTÃO 48 _______________________  
 
A respeito da cibercultura, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Cunhado pelo teórico Wilson Gibson, o termo 

cibercultura designa uma miríade de inovações e 
práticas relativas ao universo da informação. 

(B) Questões ligadas à identidade, à privacidade e à 
formação de rede não são abarcadas pelo estudo da 
chamada cibercultura. 

(C) O surgimento da comunicação todos – todos, em 
oposição ao um – quebrou a homogeneidade de 
conceitos até então consagrados, corroendo os 
fundamentos da cibercultura. 

(D) O fenômeno da cibercultura foi detectado a partir da 
crescente quantidade de tempo gasto pela família 
norte-americana da classe média em meios 
cibernéticos de comunicação. 

(E) Pierre Lévy define o ciberespaço como o espaço de 
comunicação aberto pela interconexão mundial dos 
computadores e das memórias dos computadores. 

 
Área livre 
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QUESTÃO 49 ______________________  
 
No que tange às teorias e aos conceitos de comunicação, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) A constatação da existência de uma sociedade de massa 

invalidou os fundamentos da teoria hipodérmica. 
(B) O conceito de sociedade de massa remonta aos anos de 

escravidão, quando pessoas das diversas tribos africanas 
eram vistas como um grupo homogêneo. 

(C) O fenômeno das comunicações de massa é um dos 
principais elementos que contextualizam a 
teoria hipodérmica. 

(D) Pierre Lévy elaborou o modelo que tem base nas 
perguntas “quem / diz o que / através de que canal / 
com que efeito?” 

(E) A unidade estímulo / resposta vai de encontro à 
teoria hipodérmica. 

 

QUESTÃO 50 ______________________  
 
Considerando a responsabilidade social da mídia, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A evolução das tecnologias da comunicação e da 

informação torna inegável a necessidade da volta da 
exigência do diploma superior para a prática 
profissional do jornalismo. 

(B) A atribuição aos meios de comunicação de papel 
preponderante no processo de construção do espaço 
público e democrático é um mito superado pelos 
pensadores contemporâneos. 

(C) O modelo de radiodifusão comercial, no qual 
empresas atuam com liberdade na montagem da 
própria programação e na captação de anunciantes, é 
o que apresenta resultados mais significativos no 
tocante à preservação da cultura local e da identidade 
nacional. 

(D) A concentração da propriedade dos meios de 
comunicação é uma forma de assegurar a atuação 
democrática desses meios. 

(E) No modelo de mercado livre, o Estado cria um 
ambiente em que as empresas dos meios de 
comunicação gozam de plena liberdade para operar 
comercialmente. 

 
Área livre 
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P R O V A  D I S C U R S I V A  
 

 
Orientações para a elaboração do texto da prova discursiva. 
 
 A prova é composta por 1 (uma) questão discursiva. 
 A prova deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente. 
 A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada nem conter, em outro local que não o 

apropriado, nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova. 
 A detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição de texto definitivo acarretará anulação da 

prova do candidato. 
 A folha de texto definitivo é o único documento válido para a avaliação da prova discursiva. 
 O espaço para rascunho, contido no caderno de provas, é de preenchimento facultativo e não valerá para avaliação da prova 

discursiva. 
 A resposta da questão deverá ter extensão mínima de 20 (vinte) linhas e máxima de 30 (trinta) linhas. 
 

QUESTÃO DISCURSIVA 

 
Leia, com atenção, o texto a seguir. 
 

O Brasil precisa parar de tratar inauguração de hospital ou anúncio de projetos miraculosos como a única política pública 
de saúde e começar a reconhecer que essa é uma responsabilidade transversal de todas as partes do governo e da sociedade. E não 
só o atendimento médico-hospitalar é saúde. Em muitos casos, o fato de o paciente ser atendido em um hospital indica, antes, um 
fracasso da política de atenção prévia. O ideal não é ter leitos suficientes para atender todos os pacientes com dengue, por 
exemplo, mas sim ter ações de prevenção para que as pessoas não contraiam a doença, em primeiro lugar, e essas ações precisam 
ir além do escopo estrito de atuação do Ministério da Saúde, ensinando a lidar com temas fundamentais, como alimentação, 
higiene, riscos das drogas, saúde sexual, trânsito, questões ambientais e de saneamento, prevenção ao suicídio e à violência etc.  

 
Disponível em: <https://oglobo.globo.com/opiniao/saude-alem-do-hospital-21735528#ixzz53zbdAGcJ>. Acesso em: 8 jan. 2018, com adaptações. 

 
Com base em seus conhecimentos acerca do assunto, e considerando que o texto apresentado tem caráter meramente motivador, 
redija um texto dissertativo e (ou) descritivo que indique como o Conselho Federal de Medicina pode auxiliar no 
desenvolvimento de ações de saúde além do hospital. 
 

Área livre – Rascunho na página seguinte 
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RASCUNHO
 

1  

  

  

  

5  

  

  

  

  

10  

  

  

  

  

15  

  

  

  

  

20  

  

  

  

  

25  

  

  

  

  

30  
 



ERRATA 
 

Questão: 

16 Prova Tipo “A” 

15 Prova Tipo “B” 

18 Prova Tipo “C” 

17 Prova Tipo “D” 
 
 

Onde se lê: 
 

Assistente No erros 
A 2 
B 3 
C 5 

 

 
Leia se: 
 

Assistente 
No de folhas 

desperdiçadas 
A 2 
B 3 
C 5 
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