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Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a 
que cada um deles esteja vinculado, marque, no cartão-resposta, para cada item: o campo designado com o código C, caso 
julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.  
 

A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. 
Para as devidas marcações, use o cartão-resposta, único documento válido para a correção da sua prova objetiva. 
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O ano de 2018 é crucial para a comunidade internacional impulsionar o programa de erradicação da epidemia de 
tuberculose (TB) até 2030 como parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.  

Em setembro, os Estados-membros da ONU se encontrarão em Nova Iorque para a Reunião de Alto Nível das Nações 
Unidas sobre Tuberculose para mostrar liderança política e compromisso de erradicar a doença até 2030. 

Alguns dos principais desafios relacionados ao tema, incluída a necessidade de equidade e a garantia de que os grupos 
vulneráveis tenham acesso aos serviços de tratamento da tuberculose, serão abordados no encontro, assim como a necessidade 
de disponibilizar o teste e o tratamento da TB nos serviços de atenção primária e a necessidade urgente de mobilização de 
recursos. 

Em preparação para esse evento histórico — a primeira reunião de alto nível sobre o tema — líderes de todo o mundo se 
encontraram em Nova Deli, na Índia, nos dias 14 e 15 de março, para a Conferência Fim da TB. 

“Vamos garantir que os compromissos para acabar com a tuberculose sejam cumpridos. O cumprimento das metas exigirá 
inovações, bem como novas ideias de implementação. A Índia está empenhada em apoiar os países vizinhos na luta contra a 
doença”, disse J. P. Nadda, ministro da Índia para a Saúde e o Bem-Estar da Família. 

Em 2016, o déficit estimado de financiamento para os programas de erradicação da TB era de US$ 2,3 bilhões. Além disso, 
houve uma queda de US$ 1,2 bilhão nas pesquisas científicas sobre TB. A necessidade urgente de aumentar os investimentos em 
inovação será destacada na preparação para a Reunião de Alto Nível como parte dos esforços para obter diagnósticos e 
tratamentos do século XXI e uma vacina contra tuberculose. 

“Líderes em todo o mundo precisam aproveitar essa oportunidade, assumir compromissos ousados e tomar a decisão de 
acelerar a resposta para o fim da tuberculose. As ações que seguirão os compromissos deverão ser ousadas e tomadas por 
ministérios da Saúde, outros ministérios, setor privado, sociedade civil e comunidades”, disse Isaac Folorunso Adewole, ministro 
da Saúde da Nigéria. 

A tuberculose existe há milhares de anos e ainda representa um grave risco à saúde. A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) estimou que, em 2016, cerca de 1,3 milhão de pessoas morreram de tuberculose e que outras 400 mil pessoas infectadas 
por HIV morreram devido à coinfecção TB/HIV. 

“Não vamos eliminar a tuberculose com apenas uma decisão de cima para baixo. Devemos trabalhar juntos para capacitar 
as comunidades para apoiar a luta contra a TB. Esse movimento deve ir muito além da comunidade médica”, disse Soumya 
Swaminathan, vice-diretora-geral da OMS. 

As pessoas que vivem com HIV são particularmente afetadas pela tuberculose. Um em cada 10 casos de tuberculose ocorre 
entre pessoas infectadas por HIV e uma em cada quatro mortes por TB está associada ao HIV. Apesar de ser evitável e curável, a 
tuberculose foi a nona principal causa de morte em todo o mundo em 2016. 

“Muitas pessoas ainda não têm acesso ao tratamento. Precisamos olhar para as estratégias para aumentar o acesso aos 
cuidados, particularmente para aqueles que estão mais marginalizados e que não têm acesso a eles”, disse Tim Martineau,  
diretor-executivo adjunto do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS). 

O UNAIDS e a Parceria Stop TB têm uma colaboração de longa data, trabalhando em conjunto para defender, monitorar e 
apoiar programas para pessoas e países afetados pelas epidemias conjuntas globais de TB e HIV. 
 

Internet: <https://nacoesunidas.org> (com adaptações). 

 
No que diz respeito ao texto e a seus aspectos linguísticos, julgue os itens que se seguem. 
 
1 No texto, que se caracteriza como dissertativo-argumentativo, defende-se a ideia de que não se erradica a tuberculose sem 

antes combater o HIV.  
2 De acordo com o texto, em 2016, houve, no Brasil, uma queda substancial de investimento nas pesquisas científicas sobre 

tuberculose.  
3 Na linha 6, a expressão verbal “serão abordados” está flexionada no plural porque concorda, por proximidade, com “serviços 

de tratamento da tuberculose”. 
4 A oração “que seguirão os compromissos” (linha 19) está empregada em sentido restritivo, o que se evidencia pela ausência 

de vírgulas para isolá-la. 
5 Estaria mantida a correção gramatical do texto caso fosse inserida uma vírgula após “TB” (linha 29), dada a extensão do 

sujeito da oração. 
6 O vocábulo “têm” (linha 31) é acentuado graficamente de acordo com a regra de acentuação gráfica das palavras oxítonas 

terminadas em –em, tais como também, alguém, ninguém. 
7 À linha 32, o pronome pessoal “eles” está empregado em referência a “cuidados”. 
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Considerando a correção gramatical e a coerência das 

substituições propostas para vocábulos e trechos destacados 

do texto, julgue os itens a seguir. 

 

8 “se encontrarão” (linha 3) por encontrarão-se 

9 “incluída” (linha 5) por incluindo-se 

10 “tenham” (linha 6) por obtessem 

11 “O cumprimento das metas” (linha 11) por A consecução 

dos objetivos 

12 “para obter” (linha 16) por para a obtenção de 

13 “há” (linha 22) por faz 

14 “morreram” (linha 23) por morreu 

 ____________________________________________________  

Julgue os itens subsequentes, no que se refere à correção 

gramatical e à coerência da proposta de reescrita para cada 

um dos trechos destacados do texto. 

 

15 “Além disso, houve uma queda de US$ 1,2 bilhão nas 

pesquisas científicas sobre TB.” (linhas 14 e 15): 

Ademais, houveram US$ 1,2 bilhão a menos nas 

pesquisas científicas sobre TB. 

16 “Apesar de ser evitável e curável” (linha 29): Embora 

evitável e curável 

17 “Muitas pessoas ainda não têm acesso ao tratamento” 

(linha 31): Muitas pessoas não têm ainda acesso ao 

tratamento 

18 “para aqueles que estão mais marginalizados” (linha 32): 

para àquelas pessoas que estão mais marginalizadas 

 ____________________________________________________  

Julgue os seguintes itens, considerando a correção gramatical 

dos trechos apresentados e a adequação da linguagem à 

correspondência oficial. 

 

19 Em complemento às informações prestadas no ofício  

n.º 054/2018/CRM-PR, informamos Vossa Senhoria de 

que a elaboração do relatório de auditoria é de 

responsabilidade da Auditoria Contábil deste Conselho. 

20 Ao cumprimentar à Vossa Senhoria, apresentamo-lo, os 

resultados das auditorias realizadas nas clínicas médicas 

indicadas na denúncia. 

 ____________________________________________________  

A) Se Jorge estuda muito, então ele faz boa prova. 

B) Se Jorge não faz boa prova, o professor é ruim. 

C) Se Jorge faz boa prova, sua mãe está feliz. 

D) Se sua mãe está feliz, Jorge está tranquilo. 

 

Considerando as proposições acima apresentadas, julgue os 

itens que se seguem. 

 

21 Se o professor não é ruim, Jorge faz boa prova. 

22 Se a mãe de Jorge não está feliz, então o professor é 

ruim. 

23 Se o professor é ruim, então Jorge estuda muito. 

24 Se Jorge não estuda muito, então ele não está tranquilo. 

Três pedreiros e dois aprendizes trabalham quatro 

horas por dia, durante dois dias, para construir quatro muros 

de 8 m cada. Cada aprendiz, inicialmente, tem produtividade 

igual à metade daquela de um pedreiro e, depois de 20 h de 

trabalho, dobra sua produtividade, que passa a ser igual à de 

um pedreiro. Suponha-se que os aprendizes comecem o 

trabalho sem qualquer experiência. 

 

Com base nessa situação hipotética, julgue os próximos itens. 

 

25 Depois de 20 h de trabalho, o aprendiz aumenta sua 

produtividade em 200%. 

26 Um pedreiro constrói 1 m de muro em 1 h. 

27 Para se construir dois muros de 40 m, com uma equipe 

de dois pedreiros e dois aprendizes, em cinco dias, são 

suficientes 5 h de trabalho por dia. 
 

RASCUNHO 
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Dispõe-se de quinze voluntários para formar uma 
banca constituída por seis avaliadores a fim de dar parecer 
para um processo. O parecer da banca deve, 
obrigatoriamente, possuir assinatura de um médico, de um 
engenheiro e de um advogado. O diagrama mostra a 
quantidade de profissionais de cada área. 
 

 
 

Sabe-se que Armando e Cláudio são médicos e não são 
engenheiros nem advogados, Amanda é profissional das três 
áreas, Bruno e Luiz são engenheiros e advogados e três 
pessoas que não aparecem no diagrama não são profissionais 
das áreas citadas.  
 
Com base nesse caso hipotético, julgue os itens 
subsequentes. 
 
28 Escolhendo-se aleatoriamente entre os voluntários, a 

probabilidade de a banca ser formada pelos seis 
engenheiros é maior que 1%. 

29 Se Amanda estiver na banca, então existem 
14!

5!
 

possibilidades para completá-la. 
30 Se Luiz e Bruno estão na banca e Amanda não está, 

então, escolhendo-se os demais participantes 
aleatoriamente, a probabilidade de haver pelo menos 
um médico na banca é maior que 50%. 

 

RASCUNHO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos itens que avaliem conhecimentos de informática, a 

menos que seja explicitamente informado o contrário, 

considere que: todos os programas mencionados estejam em 

configuração-padrão, em português; o mouse esteja 

configurado para pessoas destras; expressões como clicar, 

clique simples e clique duplo refiram-se a cliques com o 

botão esquerdo do mouse; teclar corresponda à operação de 

pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a 

apenas uma vez. Considere também que não haja restrições 

de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos 

programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos 

mencionados. 

 

Julgue os itens seguintes quanto ao Microsoft Word 2013, ao 

sistema operacional Windows 8 e aos conceitos de redes de 

computadores. 

 

31 No Word 2013, a função Espaçamento entre Parágrafos, 

disponível na guia Design, permite definir o 

espaçamento simples em todo o documento. 

32 A barra de tarefas do Windows 8 está localizada na parte 

de baixo da área de trabalho e não pode ser mudada 

para outro local, pois é considerada como um objeto fixo 

desse sistema operacional. 

33 No Windows 8, ao clicar no relógio, localizado no canto 

inferior direito da tela, é possível ver um calendário 

mensal e também alterar as configurações de data e 

hora. 

34 Em uma rede do tipo cliente-servidor, o servidor é 

responsável por executar ações solicitadas pelos 

clientes. 

35 Uma rede doméstica, contendo dois computadores 

interligados ponto a ponto, não pode ser classificada 

como uma rede do tipo LAN. 

 ____________________________________________________  
No que diz respeito ao programa de correio eletrônico 

Microsoft Outlook 2016, aos procedimentos de segurança da 

informação e às noções de vírus, julgue os itens a seguir. 

 

36 Uma das ferramentas existentes no programa de correio 

eletrônico Microsoft Outlook 2016 é o Assistente de 

Agendamento, que tem a função de ajudar o usuário a 

encontrar o melhor horário para uma determinada 

reunião, verificando, inclusive, a disponibilidade dos 

respectivos destinatários. 

37 No Outlook 2016, não é permitido mover mensagens da 

guia Prioritário para a guia Outros, pois as mensagens 

daquela guia possuem determinadas características que 

as impedem de serem movidas. 

38 Após a definição e a implementação do nível de 

segurança da informação para uma organização, não há 

necessidade de se realizar melhorias futuras, como, por 

exemplo, incrementá-lo, já que a proteção da 

informação estará garantida. 

39 Elaborar um planejamento estratégico de segurança da 

informação é um procedimento que pode ser realizado 

por uma organização com o objetivo de definir políticas, 

responsabilidades e escopo dos recursos a serem 

protegidos. 

40 O Backdoor, um tipo específico de vírus muito poderoso, 

não utiliza o e-mail como forma de invasão. 
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES 

Em relação à legislação aplicável ao Conselho Federal de 

Medicina (CFM) e ao Conselho Regional de Medicina (CRM), 

julgue os itens a seguir. 

 

41 É vedado aos médicos militares participarem de eleições 

no CRM em que estiverem inscritos, quer como 

candidatos, quer como eleitores. 

42 Os médicos militares, no exercício de atividades  

técnico-profissionais decorrentes de sua condição 

militar, não estão sujeitos à ação disciplinar dos 

Conselhos Regionais de Medicina nos quais estiverem 

inscritos, e sim à da Força Singular a que pertencerem. 

43 Na primeira reunião ordinária do CFM, será eleita a sua 

diretoria, composta de presidente, vice-presidente, 

secretário-geral, primeiro, segundo e terceiro 

secretários, tesoureiro e corregedor-geral. 

 ____________________________________________________  

Quanto à Lei n.º 9.656/1998, julgue os itens de 44 a 49. 

 

44 Operadora de plano de assistência à saúde é pessoa 

jurídica que opere produto, serviço ou contrato de 

prestação continuada de serviços ou cobertura de custos 

assistenciais, por prazo indeterminado, com a finalidade 

de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, 

pela faculdade de acesso e atendimento por 

profissionais ou serviços de saúde, livremente 

escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, 

visando à assistência médica, a ser paga integral ou 

parcialmente às expensas da operadora contratada, 

mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, 

por conta e ordem do consumidor. 

45 Entre outros requisitos, para obter a autorização de 

funcionamento, as operadoras de planos privados de 

assistência à saúde devem apresentar descrição de  

suas instalações e dos equipamentos destinados à  

prestação de serviços, demonstrar a viabilidade  

econômico-financeira dos planos oferecidos e 

especificar a área geográfica coberta pelo plano. 

46 O CFM poderá determinar a suspensão temporária  

da comercialização de plano ou produto caso  

identifique qualquer irregularidade contratual, 

econômico-financeira ou assistencial. 

47 O Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) é órgão 

colegiado integrante da estrutura regimental do 

Ministério da Saúde que tem como uma de suas 

competências estabelecer e supervisionar a execução de 

políticas e diretrizes gerais do setor de saúde 

suplementar. 

48 Os administradores e membros dos conselhos 

administrativos das operadoras respondem 

solidariamente pelos prejuízos causados a terceiros, 

exceto em relação aos acionistas, cotistas e cooperados, 

pelo descumprimento de normas e pela falta de 

constituição e cobertura das garantias obrigatórias. 

49 O processo administrativo de apuração de infrações, 

antes de aplicada a penalidade, excepcionalmente 

poderá ser suspenso se a operadora ou prestadora de 

serviço assinar termo de compromisso de ajuste de 

conduta perante a diretoria colegiada, que terá eficácia 

de título executivo extrajudicial, obrigando-se a cessar a 

prática de atividades objeto da apuração. 

 ____________________________________________________  

Com base no Código de Ética Médica, julgue os itens 

subsequentes. 

 

50 Nenhuma disposição estatutária de hospital ou de 

instituição, pública ou privada, limitará a escolha, pelo 

médico, dos meios cientificamente reconhecidos a 

serem praticados para o estabelecimento do diagnóstico 

e da execução do tratamento, salvo quando em 

benefício do paciente. 

51 O médico responsabilizar-se-á, em caráter pessoal e 

nunca presumido, pelos seus atos profissionais, 

resultantes de relação particular de confiança e 

executados com diligência, competência e prudência. 

52 A natureza da atuação profissional do médico 

caracteriza relação de consumo. 

53 A procriação medicamente assistida e a sistemática 

ocorrência de embriões supranumerários somente se 

justificam se o médico tiver por objetivo criar embriões 

para investigação ou por finalidade de escolha de sexo 

ou eugenia. 

54 É vedado ao médico revelar fato de que tenha 

conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, 

salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento, 

por escrito, do paciente. 

55 O médico pode participar de anúncios de empresas 

comerciais de qualquer natureza, valendo-se de sua 

profissão. 

56 O médico portador de doença incapacitante para o 

exercício profissional, apurada pelo CRM em 

procedimento administrativo com perícia médica, terá 

seu registro cancelado, podendo solicitar nova inscrição 

caso não perdure sua incapacidade. 
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Quanto ao Código de Processo Ético Profissional, julgue os 

itens seguintes. 

 

57 A competência para instaurar sindicância e processo 

ético-profissional e para apreciar e julgar as infrações 

éticas é do CRM em que o médico esteja inscrito ao 

tempo da ocorrência do fato punível. 

58 O relatório conclusivo da sindicância será levado à 

apreciação da câmara de sindicância, podendo propor 

conciliação quando pertinente. 

59 A conciliação entre as partes não será admitida nos casos 

que envolvam lesão corporal de natureza grave, assédio 

sexual ou óbito do paciente. 

60 O termo de ajustamento de conduta é sigiloso e 

necessariamente deve ser firmado nos autos da 

sindicância que tenha, no polo ativo, a figura do 

denunciante. 

 ____________________________________________________  

A partir do que estabelece o Regimento Interno do CRM‐PR, 

julgue os itens a seguir. 

 

61 Os médicos devidamente registrados no CRM-PR 

poderão participar de sessões, que não de julgamento, 

sem direito à voz ou voto e após agendamento prévio 

com a diretoria. 

62 Verificadas seis faltas consecutivas ou doze intercaladas 

e não justificadas, os cargos dos conselheiros  

faltosos serão considerados como vagos e eles 

automaticamente desligados. 

 ____________________________________________________  

Com relação às Resoluções do CFM, julgue os itens  

de 63 a 66. 

 

63 Ao médico estrangeiro, portador de visto temporário, 

que venha ao Brasil na condição de cientista, professor, 

técnico ou simplesmente médico, sob regime de 

contrato, é proibida a inscrição nos Conselhos Regionais 

de Medicina para o exercício de suas atividades 

profissionais. 

64 O estrangeiro, detentor de visto temporário na condição 

de estudante, que tiver concluído o curso de medicina 

em faculdade brasileira somente poderá inscrever-se no 

CRM e exercer legalmente a profissão se obtiver o visto 

permanente. 

65 O cidadão estrangeiro nascido em um dos  

países-membros do Mercosul que tenham assinado e 

ratificado o Acordo de Livre Residência com o Brasil 

poderá exercer a medicina em território brasileiro, 

ficando desobrigado de outras exigências caso 

apresente o visto de permanência. 

66 No caso de afastamento do médico diretor técnico do 

estabelecimento de saúde, deverá o cargo ser 

imediatamente ocupado por seu substituto e as 

substituições comunicadas ao CRM trimestralmente. 

 ____________________________________________________  

No que se refere à Resolução CFM n.º 2.152/2016, que 

regulamenta a Comissão de Ética Médica, julgue os itens que 

se seguem. 

 

67 Independentemente do número de médicos nas 

instituições, é obrigatória a constituição de Comissão de 

Ética Médica. 

68 A apuração interna no âmbito da Comissão de Ética 

Médica, por se tratar de procedimento sumário de 

esclarecimento, não está sujeita às regras do 

contraditório e da ampla defesa. 

69 A Comissão de Ética Médica deve emitir juízo de valor a 

respeito dos fatos que apurar mediante relatório 

circunstanciado.  

70 Os médicos envolvidos em fatos a serem apurados, 

convocados nas apurações internas, que 

deliberadamente se recusarem a prestar 

esclarecimentos à Comissão de Ética Médica ficarão 

sujeitos a procedimento administrativo no âmbito do 

respectivo CRM. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

A proposta de uma linguagem absolutamente 

transparente, por trás da qual se apresentasse o fato íntegro 

para que o leitor produzisse o seu julgamento, conduziu os 

jornalistas a uma atitude de indagação e lhes deu, em certas 

circunstâncias, o poder de buscar o seu próprio ponto de 

equilíbrio, desenvolvendo um conceito de verdade extraído 

dos fatos, com o extraordinário poder de convencimento dos 

próprios fatos. 

 
Adelmo Genro Filho. O segredo da pirâmide – para uma teoria marxista  

do jornalismo. Porto Alegre: Tchê, 1987, p. 80 (com adaptações). 

 

Considerando o texto acima como referência inicial, julgue  

os itens a seguir. 

 

71 A objetividade é encarada no jornalismo como requisito 

para reduzir as manipulações do texto a partir de um 

compromisso com a realidade material do fato, 

transcrita por um texto direto e transparente. 

72 A adoção de um texto transparente, comprometido a 

apresentar o fato como ele é, está na base do ideal de 

imparcialidade defendido na própria concepção do 

jornalismo moderno.  

73 Os ideais de objetividade e imparcialidade no jornalismo 

levaram a um conceito próprio de “verdade alternativa”, 

que se manifesta a partir das versões e dos 

enquadramentos escolhidos para se apresentar o fato. 

 ____________________________________________________  

No que se refere aos chamados estudos fundadores da 

ciência da comunicação, julgue os itens de 74 a 77. 

 

74 Em Apocalípticos e Integrados, Humberto Eco 

apresenta os estudos iniciais da comunicação a partir da 

análise da cultura de massa junto às tecnologias, 

divididos entre os que condenam os meios de 

comunicação de massa (devido à alienação e a novas 

formas de violência) e os que os absolvem (pela 

democratização da cultura). 

75 A teoria hipodérmica vê a propaganda como o único 

meio de suscitar a adesão das massas, que, enquanto um 

alvo amorfo, obedecem cegamento a estímulos 

oferecidos em busca de reações desejáveis,  

tornando-se, assim, manipuláveis. 

76 No contexto da Mass Communication Research, 

pesquisadores independentes criticaram o avanço da 

propaganda comercial nos Estados Unidos, alertando, 

pelo viés crítico, para os efeitos da manipulação e 

influência do público pelos que têm acesso aos meios de 

comunicação de massa. 

77 Na concepção de indústria cultural, enquanto momento 

de mercadorização da cultura, previu-se a aproximação 

entre os processos de produção industrial e de criação 

artística, colocando, para a cultura de massa, as 

vanguardas artísticas do nosso tempo. 

 ____________________________________________________  

As grandes redes de informação e comunicação, com 

seus fluxos “invisíveis”, “imateriais”, formam “territórios 

abstratos”, que escapam às antigas territorialidades. A lógica 

pesada das redes imprime sua dinâmica integradora, ao 

mesmo tempo que produz novas segregações, novas 

exclusões, novas disparidades. 

 
Armand Mattelart e Michèle Mattelart. História das 

teorias da comunicação. 9.ª ed. São Paulo: Loyola, 
2006, p. 168-170 (com adaptações).  

 

Tendo a temática abordada no texto como referência inicial, 

julgue os itens subsequentes. 

 

78 A partir da ampliação da conectividade, possibilitada 

pelas tecnologias da comunicação, a ideia de aldeia 

global surge como explicação para um fenômeno de 

aproximação geográfica e cultural, em um cenário de 

trocas e certo espírito de fraternidade. 

79 A partir dos anos 1960, o vertiginoso crescimento de 

redes mundiais de comunicação e a acelerada adoção de 

sistemas computacionais e tecnologias digitais criaram a 

utopia de uma sociedade mais democrática, devido ao 

barateamento e à ampliação do acesso à informação. 

80 O paradigma sociotécnico da sociedade em rede 

privilegia aspectos econômicos e políticos, mostrando 

que o mundo passa a se organizar em torno de redes 

globais de capital, gerenciamento e informação, pouco 

vulnerável a reorganizações das relações sociais, 

econômicas e de poder. 
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Não é demais lembrar que todo código deontológico é 

resultado de um processo de discussão coletiva, de definição 

de limites para o grupo ao qual é dirigido e de sinalização 

dessas balizas para os demais agrupamentos sociais com os 

quais se têm relação. Assim, nenhuma regra de conduta ética 

é fruto de uma única cabeça. A comunidade identifica um 

papel social para sua atuação, projeta boas práticas, pontua 

atitudes condenáveis, demarca limites, observa prioridades, 

elenca valores que sustentem suas tomadas de decisão em 

situações de dilema ético, enfim, negocia um conjunto que 

ajudará a compor um modelo de atuação na área de sua 

competência. 

 
Rogério Christofoletti. Para uma abordagem virtuosa do jornalismo.  
In: Em Questão. Porto Alegre, v. 18, n.º 1, p. 93 - 107, jan./jun. 2012. 

 

Considerando a relação entre o processo descrito no texto e 

a formulação do código deontológico dos jornalistas, julgue 

os próximos itens. 

 

81 O papel social do jornalismo foi definido no século XVIII, 

no contexto do Iluminismo, e permanece o mesmo até 

hoje: contribuir para o esclarecimento da sociedade. 

Assim, a definição de boas práticas na área leva isso em 

consideração acima de tudo. 

82 No caso do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, o 

processo de discussão coletiva, que pode levar a 

alterações no referido Código, só pode ocorrer em 

congresso nacional da categoria mediante proposta 

subscrita por, no mínimo, dez delegações 

representantes de sindicatos de jornalistas. 

 ____________________________________________________  

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, no dia 17 de 

julho de 2009, que jornalista não precisa ter diploma para 

exercer a profissão. Por 8 votos a 1, o STF derrubou a 

exigência do diploma de jornalismo. Essa obrigatoriedade 

tinha sido imposta por um decreto-lei de 1969, época em que 

o País era governado pela ditadura militar. 

 

Internet: <http://politica.estadao.com.br> (com adaptações). 

 

A respeito da regulamentação da profissão de jornalista após 

a decisão do STF em 2009, julgue os itens de 83 a 85. 

 

83 O registro profissional de jornalista, emitido pelo 

Ministério do Trabalho, não é mais fornecido a partir da 

apresentação de diploma de nível superior desde a 

decisão do STF, descrita no texto.   

84 Mesmo sem a exigência do diploma de nível superior, 

para o exercício da função de jornalista, mantém-se 

necessário o registro profissional emitido pelo 

Ministério do Trabalho. 

85 As revogações da Lei de Imprensa e da exigência do 

diploma de jornalismo, ambas feitas pelo STF em 2009, 

foram justificadas por apresentar incompatibilidade com 

a atual ordem constitucional. 

 ____________________________________________________  

Com base no Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, 

julgue os seguintes itens. 

 

86 É dever de todo jornalista ouvir o maior número de lados 

envolvidos antes da divulgação de um fato, exceto no 

exercício da assessoria de imprensa, dadas as 

especificidades da área. 

87 O referido código orienta que os jornalistas não devem 

exercer funções em redação de veículo de comunicação 

e em assessoria de imprensa ao mesmo tempo, mesmo 

que em jornadas alternadas, dado o conflito de 

interesses. 

 ____________________________________________________  

Acerca da regulamentação do sistema de radiodifusão no 

Brasil, julgue os itens que se seguem. 

 

88 Tramita na Câmara dos Deputados projeto de lei que 

propõe a flexibilização do horário da Voz do Brasil, 

alterando o Código Brasileiro de Telecomunicações de 

1962, que obrigava a transmissão às dezenove horas. 

89 Compete ao Conselho de Comunicação Social, órgão 

auxiliar do Congresso Nacional criado pela Lei  

n.º 8.389/1991, a outorga de concessão pública de 

radiodifusão, assim como a análise e definição pela não 

renovação de tais outorgas quando for o caso.  

90 De acordo com a atual legislação, os prazos de 

concessão, permissão e autorização serão de dez anos 

para serviços de rádio e de quinze anos para televisão, 

podendo ser renovados por períodos sucessivos e iguais, 

assim como definido pelo Código Brasileiro de 

Telecomunicações de 1962.  

 ____________________________________________________  

Dentro da amplitude do conceito de “comunicação pública”, 

há um entendimento que a relaciona com a “comunicação 

científica”. Considerando essa informação, julgue os itens 

subsequentes. 

 

91 A comunicação científica é voltada aos pares, em um 

processo de divulgação que interessa às pessoas que 

trabalham e(ou) investigam, por não ser compreendida 

pelo público em geral. 

92 No campo da saúde pública, o uso pedagógico da 

comunicação deve servir para a melhoria da qualidade 

de vida da população, considerando o papel social da 

ciência na sociedade. 
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No que se refere à técnica de pesquisa de opinião pública, 

julgue os próximos itens. 

 

93 Na área da comunicação, na busca por canais de 

interação com o público, a pesquisa junto à opinião 

pública tem caráter quantitativo e tratamento 

estatístico, ficando impossibilitada de uma análise 

qualitativa.  

94 A opinião pública é definida como a opinião da maioria a 

respeito de um determinado assunto, portanto tal 

técnica, a partir de um tratamento estatístico, apresenta 

a opinião consensual daquele grupo. 

 ____________________________________________________  

Quanto à atividade de assessoria de imprensa na 

comunicação para os diferentes meios, julgue os itens  

a seguir. 

 

95 No planejamento de uma coletiva de imprensa, deve-se 

estabelecer um tempo de duração, incluindo 

apresentação e espaço para perguntas e respostas, para 

que não seja cansativa para o entrevistado e seja 

satisfatória para os entrevistadores. 

96 Recebe o nome de press release a pasta ou o envelope 

preparado pela assessoria de imprensa, a ser entregue a 

jornalistas, contendo dados, informações, pesquisas, 

estatísticas, pen drive ou CD, bloco de anotações, entre 

outros itens que se façam necessários para determinada 

divulgação. 

97 A “sala de imprensa”, espaço criado em sites de 

diferentes organizações, é voltada para a divulgação de 

releases e demais materiais de interesse, atraindo os 

jornalistas e dispensando outras estratégias para envio 

desses materiais. 

98 Um comunicado de pauta para a mídia eletrônica 

corresponde a um vídeo-release ou a um rádio-release, 

já editado em formato de reportagem e incluindo 

sonoras dos entrevistados (sugeridos pela assessoria de 

imprensa). 

99 Em uma situação de crise de imagem, a decisão por 

convocar uma coletiva de imprensa deve ser tomada 

pelo comitê gestor da crise, considerando que todas as 

informações sobre o episódio já foram levantadas, os 

entrevistados estão preparados e a coletiva é 

fundamental para o esclarecimento. 

100 Entre as etapas de planejamento de uma coletiva de 

imprensa, da organização à avaliação, estas tarefas 

devem ser realizadas na seguinte ordem: construção do 

mailing; convite; follow-up; e clipping.  

Acerca de gêneros e formatos jornalísticos, julgue os itens 

que se seguem. 

 

101 Nota, notícia, reportagem e entrevista são formatos 

jornalísticos que correspondem ao gênero informativo, 

produzidos a partir de técnicas que visam à objetividade 

e à imparcialidade.  

102 É comum para a assessoria de imprensa exercer a função 

de ghostwriter para seu assessorado, como, por 

exemplo, na elaboração de artigos e editoriais, formatos 

que correspondem ao gênero opinativo dentro do 

jornalismo.  

103 O formato de texto jornalístico utilizado para descrever 

uma personalidade e sua história de vida, seja ela 

conhecida do público ou não, funcionando até mesmo 

como uma homenagem, recebe o nome de crônica. 

104 Para a realização de uma entrevista jornalística de 

qualidade, recomenda-se conversar primeiramente com 

o entrevistado a respeito do assunto que será abordado 

para que ele passe a se preparar e, na condução da 

entrevista em si, evitar o uso de perguntas que possam 

ter respostas binárias, como “sim” ou “não”.  

 ____________________________________________________  

CNJ vai decidir se cartórios podem reconhecer 

uniões poliafetivas 

 

A Corregedoria Nacional de Justiça, que integra o 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), analisou, no dia 24 de 

abril de 2018, a questão do reconhecimento, por 

Tabelionatos de Notas, de uniões estáveis de mais de duas 

pessoas, popularmente conhecidas como “uniões 

poliafetivas”. 

A análise foi motivada por representação feita pela 

Associação de Direito de Família e Sucessões (Adfas) em 

2016. A entidade pleiteia que haja uma regulamentação 

quanto à vedação da lavratura de escrituras públicas de 

reconhecimento desse tipo de união pelos cartórios 

brasileiros. 

 

Internet: <www.gazetadopovo.com.br> (com adaptações). 

 

Tomando por base o texto acima, julgue os seguintes itens. 

 

105 Observa-se no texto a utilização de um lead clássico que, 

na apresentação do fato ao leitor, privilegiou as 

informações “quem”, “quando” e “o que”. 

106 No sub-lead do texto, encontra-se uma 

complementação do lead, com destaque para a 

motivação da análise do CNJ acerca das uniões 

poliafetivas. 

107 O título da notícia não atende os quesitos para se 

caracterizar como um texto informativo, uma vez que 

trata de um fato no futuro. 
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Quanto às técnicas jornalísticas no exercício da assessoria de 

comunicação, julgue os itens subsequentes. 

 

108 A redação do release, por se tratar de uma divulgação 

por parte da fonte, e não de uma reportagem 

jornalística, dispensa o uso de lead e da técnica da 

pirâmide invertida. 

109 Os houseorgans são ferramentas de comunicação 

voltadas para o público interno de uma organização e, 

mesmo após a Internet, sua produção dá-se apenas em 

duas modalidades: como um jornal/revista impresso ou 

para publicação em mural. 

110 No exercício laboratorial de media training, simulam-se 

perguntas, como poderiam ser feitas por jornalistas em 

uma entrevista, e recomenda-se a utilização de um 

briefing para preparar a fonte com subsídios para 

respondê-las. 

 ____________________________________________________  

A respeito dos critérios de seleção, redação e edição da 

notícia, julgue os itens de 111 a 115. 

 

111 O valor-notícia corresponde ao elemento contido em um 

fato que dá a ele potencial de ser noticiado, enquanto 

critérios de noticiabilidade se referem a condições de 

produção da notícia, o que envolve as características do 

veículo de comunicação. 

112 Entre as chamadas teorias do emissor, nos estudos do 

jornalismo, o modelo do gatekeeper é apresentado 

como um filtro selecionador que opera no momento da 

revisão e da edição da notícia. 

113 Entre os valores-notícia que tornam um fato científico 

noticiável em um veículo voltado para o público leigo, 

podem ser citados descobertas, invenções e progresso, 

enquanto itens que destacam o conhecimento humano. 

114 Os valores-notícia podem ser agrupados em dois 

grandes grupos: os valores de construção (que operam 

no momento da pauta e da apuração) e os valores de 

seleção (que operam no momento da redação e da 

edição da notícia). 

115 Se o objetivo é facilitar a compreensão do fato que está 

sendo noticiado, a edição do texto jornalístico deve 

dispensar o uso de recursos de infografia, uma vez que 

estes privilegiam números e dados, que são, 

naturalmente, de difícil entendimento do público não 

especializado. 

 ____________________________________________________  

Com relação ao processo gráfico no jornalismo, julgue os 

itens seguintes. 

 

116 O processo de editoração corresponde à adequação do 

texto jornalístico ao formato de apresentação, seja na 

plataforma impressa, seja na audiovisual ou multimídia, 

unindo os esforços de editores de arte e texto. 

117 No processo editorial, a etapa de preparação de originais 

entende que a estrutura e o conteúdo do texto já foram 

revisados, portanto esta etapa trata da arte final, 

cabendo a ela somente uma última revisão ortográfica. 

 ____________________________________________________  

No desenvolvimento do jornalismo impresso, forma e 

conteúdo se tornaram indissociáveis, reconhecendo que o 

aspecto visual tem grande importância na atração do olhar do 

leitor e no estabelecimento até mesmo de um vínculo afetivo 

com ele. Assim, o planejamento gráfico integrou-se por 

completo ao fazer jornalístico. Acerca do projeto gráfico de 

um jornal, julgue os próximos itens. 

 

118 Ao enviar um produto gráfico para impressão, é 

necessário, antes, fazer a indicação da marca de corte, 

ou seja, a delimitação do número de cores que irá 

compor o layout, diferenciando texto e imagem. 

119 Como recurso de diagramação no jornalismo impresso, 

o intertítulo funciona para quebrar o texto em blocos 

chamados de retrancas, facilitando a leitura e retendo a 

atenção do leitor. 

120 Na editoração, a palavra ou sílaba que sobra sozinha na 

última linha de um parágrafo é chamada de “viúva” e 

pode ser caracterizada como um erro gráfico. 
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PROVA DISCURSIVA 

 Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, 
transcreva o texto para a folha de texto definitivo da prova discursiva, no local apropriado, pois não serão avaliados 
fragmentos de texto escritos em locais indevidos. 

 Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de 30 linhas será desconsiderado. Também será 
desconsiderado o texto que não for escrito na folha de texto definitivo. 

 O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Em caso de rasura, passe um 
traço sobre o conteúdo a ser desconsiderado e prossiga o registro na sequência. Não será permitido o uso de corretivo. 

 O espaço destinado à transcrição de texto da folha de texto definitivo não poderá ser assinado, rubricado nem conter 
nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova. Será admitida a assinatura apenas 
no campo apropriado. 

 A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. A folha para rascunho neste 
caderno é de preenchimento facultativo e não servirá para avaliação. 

 ______________________________________________________________________________________________________________  

 

Há um novo ator no cenário informativo brasileiro que nos obriga a adotar ótica diferenciada 

na análise do jornalismo e da identidade dos jornalistas. Setores da sociedade civil e do Poder Público 

trazem à esfera midiática um novo tipo de emissor de informações. São meios mantidos por atores 

sociais até então considerados apenas como fonte de informação. Jornais de grande circulação, 

emissoras de rádio, TV, ou mesmo programas especiais são disponibilizados à sociedade por 

corporações, organizações não governamentais e mesmo por movimentos sociais, influenciando o 

conteúdo da agenda apresentada à opinião pública. 

 

Internet: <www.bocc.ubi.pt> (com adaptações). 

 

 

Considerando que o texto acima tenha caráter exclusivamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema. 

 

O jornalismo corporativo no Brasil em 

tempos de mídias sociais 

 

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos: 

 

a) a atividade jornalística no mercado chamado de extra-redação; 

b) a ampliação do debate público a partir da maior profissionalização das fontes e da perda do monopólio dos jornalistas 

como mediadores; e 

c) as mídias sociais como ferramentas de comunicação para organizações dos diferentes setores e portes. 

 

 

 

  


	Capa_CRM-PR.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14




