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escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 
XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas 

no caderno não serão levadas em consideração. 
XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares. 
 

Boa Prova!

LEIA COM  ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1  

31  26

2  

32  27  

3  

33  28

4  

34  29 

5 

35 30 

6       

36       

7  

37  

8 

38 

9  

39  

10  

40  

11  

41  

12  

42  

13  

43  

14  

44  

15  

45  

16  

46  

2117  

47  

2218  

48  

2319  

49  

2420  

50  

25  



RASCUNHO



1IBFC_102

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 
Minhas

maturidade
Circunspecção, siso, prudência.

(Mario Prata)

 É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. 
Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai 
amadurecer.
 Quando um homem descobre que não é necessário 
escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou 
um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para 
escovar os dentes com tanta pressa.
 E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-
se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.
 [...]
 Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como 
nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a 
culpa a lhe desviar a atenção.
 É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.
 Homem maduro não bebe, vai à praia.
 Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de 
quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.
 Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais 
de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.
 Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles 
imaturos.
 O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o 
quê?
 Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma 
opinião, ele já foi assim.
 [...]
 Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com 
mania de apagar as luzes da casa.
 O homem maduro faz palavras cruzadas!
 Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.
 A maturidade faz com que ele não possa mais fazer 
algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. 
Um homem maduro não pode fazer isso.
 O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com 
as pessoas imaturas.
 Depois de um tempo, percebe que está começando é a 
sentir inveja dos imaturos.
 Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto 
começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais 
depressa ainda.
 O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.
 Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia 
de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso 
fica marcado, de modo descontraído, principalmente 
porque: 
a)  há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos. 
b)  é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros. 
c)  o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais 

depressa. 
d)  os imaturos sentem inveja da vida dos maduros. 
e)  os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro. 

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda 
prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi 
empregada uma figura de estilo que se caracteriza, 
sobretudo:
a)  pela comparação implícita entre objetos concretos.
b)  por uma associação lógica de uma parte que remete ao 

todo.
c)  pela tentativa de suavização de uma ideia considerada 

ilógica.
d)  pelo emprego de palavras que apontam para sentidos 

contrários.
e)  pela atribuição de características humanas a seres 

inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o 
amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser 
classificado morfologicamente como: 
a)  verbo.
b)  adjetivo. 
c)  substantivo. 
d)  advérbio.
e)  pronome. 

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, 
se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período 
em que se encontra um valor semântico de: 
a)  condição. 
b)  concessão. 
c)  consequência. 
d)  conformidade. 
e)  causa. 

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa 
daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a 
função sintática de: 
a)  adjunto adnominal. 
b)  predicativo do sujeito. 
c)  adjunto adverbial. 
d)  objeto direto. 
e)  complemento nominal. 

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 
6 e 7 seguintes: 

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir 
inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por: 
a)  isolar uma oração subordinada adverbial. 
b)  marcar a presença de um aposto explicativo. 
c)  separar orações coordenadas assindéticas. 
d)  indicar a presença de um vocativo. 
e)  acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor 
inferir a seguinte postura do maduro. 
a)  sempre sentiu inveja dos imaturos.
b)  acha que a vida dos imaturos é pior.  
c)  nunca desejou a vida dos imaturos. 
d)  espera que sua vida madura melhore. 
e)  acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não 
concorda com o termo “maturidade”, mas com as 
ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria 
um exemplo dessa característica a seguinte atitude 
descrita no texto: 
a)  “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a 

culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
b)  “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” 

(5º§)
c)  “Nada como a maturidade para perceber que 

os intelectuais de esquerda estão, finalmente, 
acabando.”(8º§)

d)  “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um 
homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)

e)  “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspecção”, também presente no 
subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de: 
a)  precaução. 
b)  animação. 
c)  dedicação. 
d)  organização. 
e)  limitação.
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10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já 
é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe 
desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida 
que retoma a seguinte ideia: 
a)  desviar. 
b)  maduro.
c)  culpa. 
d)  capaz. 
e)  sessão. 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, 
chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) 
gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de 
vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente 
um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram 
pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas 
que gostam somente de basquete é de:
a)  35
b)  45
c)  15
d)  55
e)  25

12) Mara leu 
5
1

 
das páginas de um livro numa semana.  

 Na segunda semana, leu mais 
3
2

 
de páginas. Se ainda  

 faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total 
de páginas do livro é de:
a)  300
b)  360
c)  400
d)  450
e)  480

13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto 
de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou 
o valor de R$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta 
centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem 
desconto, é igual a:
a)  R$ 118,27
b)  R$ 125,00
c)  R$ 120,00
d)  R$ 130,00
e)  R$ 115,00

14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8%  e a proposição Q: 
Se ¾ do salário de João é R$ 720,00, então o salário de 
João é maior que R$ 1000,00. Considerando os valores 
lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
a)  o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é 

verdade
b)  o valor lógico da disjunção entre as duas proposições e 

falso
c)  o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições 

é verdade
d)  o valor lógico do condicional,  P então Q, é falso
e)  o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi 
cancelada” de acordo com a lógica proposicional é 
equivalente à frase:
a)  Se o atleta não venceu a corrida, então  a prova foi 

cancelada
b)  Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
c)  Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi 

cancelada
d)  Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi 

cancelada
e)  Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu 

a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que 
aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares –EBSERH, determina as regras 
para composição do Conselho de Administração. 
Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
a)  O Conselho de Administração é o órgão de orientação 

superior da EBSERH, sendo composto por 10 membros, 
nomeados pelo Ministro de Estado da Educação

b)  O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência 
do Conselho, ainda que interinamente

c)  Dentre os membros que comporão o Conselho de 
Administração, quatro membros serão indicados pelo 
Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o 
Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas 
ausências e impedimentos

d)  Dentre as indicações realizadas um membro será 
indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, 
sendo reitor de universidade federal ou diretor de 
hospital universitário federal

e)  O prazo de gestão dos membros do Conselho de 
Administração será de três anos, contados a partir da 
data de publicação do ato de nomeação, podendo ser 
reconduzidos por igual período

17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 
determina que  a EBSERH, respeitado o princípio da 
autonomia universitária, poderá prestar os serviços 
relacionados às suas competências mediante contrato 
com as instituições federais de ensino ou instituições 
congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais 
são as instituições congêneres. Analise as alternativas 
abaixo e assinale a que aponta corretamente essa 
especificação.
a)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 

desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde 
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS

b)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas e privadas que 
desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na 
área da saúde e que prestem serviços no âmbito do 
Sistema Único de Saúde - SUS

c)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas e privadas que 
incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área 
da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema 
Único de Saúde - SUS

d)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições privadas que incentivem 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde 
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS

e)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e 
que prestem serviços no âmbito nacional e internacional
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18) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – determina as competências 
da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência 
Executiva. Considerando as atribuições que lhe são 
determinadas, assinale a alternativa INCORRETA.
a)  Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-

Presidente Executivo, na preparação, na análise e no 
despacho do expediente

b)  Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo 
na preparação de documentos para apresentação 
em eventos internos e externos à EBSERH, com a 
participação da Coordenadoria de Comunicação Social, 
quando for necessário

c)  Manter em bom funcionamento a gestão interna do 
Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, 
quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu 
funcionamento, independentemente de articulação com 
os demais órgãos da Presidência

d)  Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões 
de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência 
Executiva, quando for necessário 

e)  Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência 
e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência 
Executiva

19) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas 
competências legais determina expressamente a 
sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em 
Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e 
Comissões e Comitês e especifica a composição de 
cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a 
alternativa INCORRETA.
a)  Comitê Gestor de Segurança da Informação e 

Comunicação
b)  Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas 

da Sede
c)  Comitê de Gestão de Riscos e Crises
d)  Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos 

Hospitais Universitários
e)  Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e 

Transparência 

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de 
dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSERH – 
o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente 
e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho 
serão tomadas, respeitando o quórum expressamente 
determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta 
o quórum correto.
a)  As deliberações do Conselho serão tomadas por 

maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada 
a presença da maioria absoluta de seus membros

b)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
simples de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria absoluta de seus membros

c)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
simples de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria qualificada de seus membros

d)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria simples de seus membros

e)  As deliberações do Conselho serão tomadas por 
maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada 
a presença da maioria simples de seus membros

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante 
na organização do Sistema Único de Saúde. Um de 
seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu 
entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade 
de resposta às doenças emergentes e endemias. 
Considerando essas doenças, assinale a alternativa 
que contém aquela que não foi citada nessa prioridade 
pactuada:
a) Dengue
b) Tuberculose
c) Hanseníase
d) Malária
e) Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do 
Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta:
I. O texto da lei abrange participação, no âmbito de 

competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em 
estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e 
agravos potenciais à saúde existentes no processo de 
trabalho.

II. O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as 
tecnologias provocam à saúde. 

III. O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos 
trabalhadores, de requerer ao órgão competente a 
interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o 
ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco 
iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.

a) I, II e III são corretas
b) Apenas I e II são corretas
c) I, II e III são incorretas
d) Apenas I é correta
e) Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência é um dos princípios do 
SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: 
o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e 
serviços de saúde se inicia:
a) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas 

Unidades de Saúde da Família
b) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas 

Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de 
Saúde

c) Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência 
ou Emergência apenas

d) Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos 
os serviços de Atenção psicossocial

e) Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente 
pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os 
determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, 
segundo seu nível de abrangência, desde uma camada 
mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: 
idade e sexo) até a camada mais distal, em que se 
situam:
a) Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da 

sociedade 
b) Redes sociais e comunitárias
c) Fatores étnicos e genéticos
d) Condições de vida e trabalho
e) Comportamento e os estilos de vida individuais



4 IBFC_102

25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional 
de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, 
instituições e movimentos organizados em número 
suficiente para compor o Conselho, a representação 
será:
a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
b) Definida pelo Poder Legislativo
c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, 

promovida de maneira ampla e democrática
d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em 

caráter temporário, no qual constam os prazos para que 
a representação seja substituída para aquela, prevista 
na Resolução 453 de 2012

e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Em sua obra “Introdução à Comunicação Empresarial”, 
Juarez Bahia propõe que o processo informativo, a 
partir da sociedade industrial, evoluiu para um processo 
cultural que requer níveis de participação ou interação. 
Dentro dessa ótica podem-se considerar os seguintes 
princípios:
I. A palavra comunicação (do latim communicare) quer 

dizer partilhar, associar, tornar comum.
II. A comunicação de massa – basicamente dirigida a 

um público amplo, heterogêneo e anônimo – requer 
vínculos técnicos, desde uma economia de mercado a 
fontes organizadas.

III. A comunicação de massa atua para satisfazer uma 
audiência, mas também para desempenhar funções 
intermediárias, mediadoras ou esclarecedoras no 
processo de controle social.

IV. Os meios de informação se tornam mais eficientes, 
quando atuam de maneira dissociada e independente, 
cada qual priorizando suas especificidades.

 Estão corretas as afirmativas:
a)  I e II
b)  II e IV
c)  III
d)  I, II e III
e)  I, II e IV

27) No jornalismo corporativo, as peças empresariais 
difundem de maneira global o pensamento e a ação 
da organização. Por sua vez, o acesso do empresário 
a qualquer veículo de comunicação deve considerar 
direitos e deveres comumente praticados nas relações 
da sociedade com a mídia.

 Como base no texto acima, é INCORRETO afirmar que:
a) Cada veículo - jornal, revista, rádio, televisão - segue 

uma linha editorial - conjunto de princípios morais ou 
éticos que justificam as suas posições políticas ou 
ideológicas. É em torno dessa linha que a redação e 
cada funcionário do veículo se guiam para elaborar toda 
matéria a ser publicada

b)  Legalmente, todo e qualquer cidadão tem o direito de 
resposta quando se considerar ofendido ou atingido por 
uma publicação. Trata-se de princípio constitucional, 
e o veículo é obrigado a acolher uma retificação, 
um esclarecimento ou uma réplica no interesse do 
conhecimento da verdade pela opinião pública

c)  Seja a empresa, como expressão coletiva, seja o 
empresário, nas suas relações com os jornalistas e 
outros profissionais da informação, devem ter em conta 
que são basicamente intermediários entre o emissor 
e o público. São os editores que decidem sobre a 
publicação, mediante critérios éticos, não cabendo nem 
à empresa nem ao empresário violar, por meio de tráfico 
de influência, tais princípios

d)  É importante que tanto a empresa quanto o empresário 
saibam que a publicação de uma notícia, qualquer 
que seja o meio, obedece a um complexo sistema de 
edição, no qual cada profissional desempenha uma 
função diferente, não lhe cabendo influir sozinho na 
decisão de publicar. Uma assessoria de imprensa 
pode e deve atuar no sentido de orientar a empresa 
ou o empresário e ajudá-lo a compreender o que é 
informação, publicidade, relações públicas, lobby, etc

e)  Por tratar-se de organismos sujeitos à economia 
de mercado, os veículos devem considerar o poder 
econômico e os interesses da organização promotora 
da informação como critérios fundamentais para a 
publicação e validação das matérias

28) Segundo Nilson Lage, o _______________ é o sistema 
simbólico composto de manchas, traços, ilustrações e 
letras - pequenos desenhos abstratos que se repetem e 
combinam caprichosamente. É ele que deve ser capaz 
de fazer o veículo reconhecido pelo consumidor mesmo 
sem ler o título.

 Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna.
a) Projeto Gráfico
b)  Sistema Linguístico
c)  Sistema Analógico
d)  Projeto Editorial
e)  Sistema de Pauta
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29) As restrições que se aplicam à linguagem jornalística 
são relacionadas com os registros de linguagem, 
o processo de comunicação e os compromissos 
ideológicos. Em se tratando de registros de linguagem, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta:
I. A língua nacional é um conjunto homogêneo, no qual não 

se abrigam usos regionais ou discursos especializados.
II. A linguagem formal é mais durável e tende a preservar 

usos linguísticos do passado. Imposta pelo sistema 
escolar é uma espécie de segundo idioma que 
aprendemos e que pode servir como índice de ascensão 
social.

III. A linguagem coloquial é espontânea, de raiz materna, 
reflete a realidade comunitária, regional, imediata; 
alguns de seus cometimentos são passageiros, outros 
terminam por se formalizar, incorporando-se à literatura 
e à escola. 

Estão corretas as afirmativas:
a) I e II
b)  II e III
c)  III
d)  I, II e III
e)  I e III

30) __________________________ é, à primeira vista, 
a matéria jornalística que não se situa em campo de 
conhecimento preestabelecido, como a política, a 
economia ou as artes. Eventos sem classificação, mas 
ainda assim notáveis por alguma relação interior entre 
seus termos. É como um conto, não depende de nada 
exterior, nem passado.

 Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna.
a) Síntese
b)  Retórica
c)  Coup de chance
d)  Casualidade
e)  Fait divers

31) Criar e manter um blog, mediar chats, escrever em um 
fórum, enfim, todas as tarefas que envolvem a criação 
de textos para os produtos online podem ser chamadas 
de _________________.

 Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna.
a)  Ciberjornalismo
b)  Redação online
c)  Hypertextuality
d)  New jornalism
e)  Desterritorialização

32) A hipertextualidade abre possibilidades para uma 
nova forma de redação, o que se convencionou 
chamar de Escrita “Não-linear”. Em se tratando de 
hipertextualidade, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta.
I. Um hipertexto é um bloco de diferentes informações 

digitais interconectadas.
II. Ao utilizar nós ou elos associativos (os chamados links), 

o hipertexto permite que o leitor decida e avance sua 
leitura do modo que quiser, sem ser obrigado a seguir 
uma ordem linear.

III. A Internet permite que o leitor salte de um lugar para 
outro - seja na mesma página, em páginas diferentes, 
línguas distintas, países distantes etc.

Estão corretas as afirmativas:
a)  I e II
b)  I, II e III
c)  III
d)  II e III
e)  I e III

33) Diversos são os termos e jargões que se incorporaram 
ao dia a dia do jornalismo com a chegada da Internet. 
Dentre eles: ________________ que são também 
conhecidos com Diários online; ______, que é o 
endereço usado para a localização de um arquivo ou 
página na internet; e _________, que representa os 
métodos de transmissão de informações incluindo 
texto, imagem e som.

 Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas.
a)  Chats – Bone – Hipermídia
b)  Blogs – URL – HTML
c)  Blogs – URL – Hipermídia
d)  Chats – Bone – HTML
e)  Blogs – HTML – Hipermídia

34) Para Nilson Lage, o processo de produção de uma 
notícia pode ser representado em três fases distintas: 
a seleção dos eventos, a ordenação deles e a sua 
nomeação. Em termos da ordenação dos eventos, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta:
I. A atenção do interlocutor fixa-se a partir do evento mais 

importante ou interessante.
II. Os eventos posteriores ou anteriores ao principal vão 

aparecer em ordem determinada pela motivação do 
principal, transformados em circunstâncias dele, como 
se fossem explicações.

III. A ordenação dos eventos na estrutura da notícia deve 
levar em conta a cronologia dos mesmos e não seu grau 
de relevância.

IV. O contato do interlocutor dá-se pela noção de 
atemporalidade dos eventos dos quais a notícia trata.

Estão corretas as afirmativas:
a)  I e IV
b)  III e IV
c)  III
d)  II, III e IV
e)  I e II

35) Define-se por _______________ a abertura da notícia. 
Trata-se do primeiro parágrafo da notícia em jornalismo 
impresso, o relato do seu fato mais importante.

 Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna.
a)  Suíte
b)  Lead
c)  Pauta
d)  Manchete
e)  Intertítulo
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36) Segundo Elizabeth Corrêa, qualquer forma narrativa 
para o meio digital deve incorporar as características-
chave da comunicação nos meios digitais, a saber:
I. a hipertextualidade, definida como a capacidade de 

interconectar diversos textos digitais entre si.
II. a multimedialidade , capacidade, outorgada pelo suporte 

digital, de combinar na mesma mensagem pelo menos 
um dos seguintes elementos: texto, imagem e som.

III. a interatividade, que refere-se à possibilidade do usuário 
interagir com a informação disponibilizada no meio digital.

Estão corretas as afirmativas:
a)  I e II
b)  II e III
c)  III
d)  I, II e III
e)  I e III

37) Para Giacomini Filho, a comunicação social pode ser 
unidirecional, quando o emissor informa o receptor 
por intermédio de um agregado de meio e mensagem, 
ou bidirecional, quando há, também, um retorno do 
receptor que alcance o emissor. Porém, é sabido 
que o atual estágio da comunicação extrapola esses 
limites básicos, assumindo um aspecto interativo. 
Nesta configuração, o receptor extrapola a interação 
com o meio e mensagem iniciais para outros meios e 
mensagens, de forma a configurar e reconfigurar essa 
relação. A esse fenômeno dá-se o nome de:
a) Interatividade midiática
b)  Interatividade social
c)  feedback
d) Reciprocidade
e)  Complementaridade

38) O Dicionário de Comunicação define 
__________________ como o veiculo impresso ou 
eletrônico, periódico, de comunicação institucional, 
dirigido ao público interno (funcionários e seus 
familiares) e, menos comumente, a determinados 
segmentos do público externo diretamente ligados à 
organização.

 Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna.
a)  Data Sheet
b)  House Organ
c)  Relatório Institucional
d)  Folder
e)  E-marketing

39) Característica fundamental do Jornalismo Digital, a 
_____________________ possibilita a interconexão de 
textos, permitindo ao profissional de imprensa apontar 
para “várias pirâmides invertidas da notícia”, bem como 
para outros sítios relacionados ao assunto noticiado.

 Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna.
a)  Interatividade
b)  Dirigibilidade
c)  Multimedialidade
d)  Personalização
e)  Hipertextualidade 

40) O diafragma tem seu funcionamento baseado no olho 
humano: quando há muita luz, a íris deve ____________ 
e, consequentemente, obterá mais profundidade de 
campo na imagem. Quando houver pouca luz no 
ambiente, a íris deve _________________, resultando 
em menor profundidade de campo na imagem.
a)  fechar - ser aberta
b)  abrir - permanecer estática
c)  fechar - permanecer estática
d)  permanecer estática - fechar
e)  abrir- ser fechada

41) O ponto central da teoria é que a alienação é mais 
do que uma descrição de emoções ou um aspecto 
psicológico individual. É a consequência do modo 
capitalista de organização social que assume novas 
formas e conteúdos em seu processo dialético de 
separação e reificação da vida humana. Toda a vida das 
sociedades nas quais reinam as condições modernas 
de produção se anuncia como uma imensa acumulação 
de espetáculos. Tudo o que era diretamente vivido se 
afastou numa representação.

 Diante do exposto, assinale a alternativa que contempla 
a Teoria descrita acima e seu criador:
a)  Teoria Hipodérmica – Lasswell
b)  A Sociedade do Espetáculo - Lasswell
c)  A Sociedade do Espetáculo – Guy Debord
d)  Teoria Hipodérmica – Guy Debord
e)  Estruturalismo - Sausurre

42) Ao estudar as características do jornalismo 
desenvolvido para a Web, Bardoel e Deuze apontam 
quatro elementos: interatividade, customização de 
conteúdo, hipertextualidade e multimidialidade.

 Diante do exposto, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta:
I. A interatividade presente na notícia online possui a 

capacidade de fazer com que o leitor/usuário sinta-se 
parte do processo, podendo interagir com a notícia de 
diferentes maneiras como troca de e-mails entre leitores 
e jornalistas, participação em fóruns, exposição de 
comentários, entre outras.

II. A customização do conteúdo, também denominada 
de personalização ou individualização, consiste na 
existência de produtos jornalísticos configurados de 
acordo com os interesses individuais do usuário, que 
permitem a pré-seleção dos assuntos de interesse.

III. A hipertextualidade, característica específica do 
jornalismo online, traz a possibilidade de interconectar 
textos através de links, apontando para originais de 
relises, outros sites relacionados ao assunto, ou outros 
textos que possam levantar os ‘prós’ e os ‘contras’ do 
assunto em questão.

IV. No contexto do webjornalismo, multimidialidade, trata-
se da adoção de formas alternativas de interação, 
nas quais surge a figura do repórter cidadão e dos 
informantes online na narração do fato jornalístico.

Estão corretas as afirmativas:
a)  I e IV
b)  III e IV
c)  I,II e III
d)  II, III e IV
e)  I e II

43) Edwin L. Shuman batizou de ________________ a 
técnica de redação de uma notícia começando pelo 
bloco com os dados mais importantes – a resposta às 
perguntas “o quê”, “quem”, “onde”, “como”, “quando” 
e “por quê” – seguido de informações complementares 
organizadas em blocos decrescentes de interesse.

 Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna.
a)  Pirâmide Invertida
b)  Pirâmide de prioridades
c)  Pirâmide de Maslow
d)  Data Setting
e)  Ordenação 
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44) A teoria afirma o princípio de que vemos as coisas 
sempre dentro de um conjunto de relações e de que tal 
fato contribui para alterar nossa percepção, como, por 
exemplo, nos fenômenos de ilusão de óptica.

 O texto refere-se à:
a)  Teoria Estruturalista
b)  Teoria Geral da Gestalt
c)  Teoria Hipodérmica
d)  Teoria Funcionalista
e)  Teoria da Mass Media

45) O jornalismo busca na comunicação de massa 
os fundamentos que deram origem aos gêneros 
jornalísticos. Lasswell define os fundamentos 
iniciais, relacionando para a comunicação de massa 
três atividades: detecção prévia do meio ambiente, 
correlação das partes da sociedade em reação a esse 
meio e transmissão da herança social de uma geração 
a outra.

 Diante do exposto, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta:
I. A detecção prévia compreende a coleta e a distribuição 

de mensagens sobre os acontecimentos do meio 
ambiente.

II. Os atos de correlação das partes em reação ao meio 
incluem atividades de seleção e interpretação de 
mensagens, pois nem tudo o que ocorre é objeto de 
interesse da comunicação de massa.

III. A transmissão da herança social relaciona-se com o 
sistema educacional.

 Assinale a alternativa correta.
a)  I e II
b)  II e III
c)  III
d)  I, II e III
e)  I e III

46) Em se tratando de Jornalismo Empresarial, Derriman 
aponta diversas vantagens da adoção de um boletim 
interno. Dentre os benefícios esperados na implantação 
desse tipo de veículo por uma organização empresaria, 
NÃO é correto afirmar:
a)  Melhor compreensão das diretrizes da gerência, o que, 

por sua vez, promove a lealdade e o espírito de equipe
b)  Maior compreensão do negócio, conduzindo à maior 

eficiência
c)  Oferta de um meio de comunicação aos empregados 

dos êxitos da companhia e dos benefícios do emprego 
que ela oferece

d)  Maior sentimento de união e “pertença” entre os 
empregados e as unidades da empresa

e)  Eliminação de outras políticas de reconhecimento e 
incentivo motivados pela alienação da massa promovida 
por um veículo de amplo alcance

47) _______________ é o relato objetivo e imparcial de um 
acontecimento ou situação. Extrapola a notícia, amplia 
a informação, detalha o acontecimento e acrescenta ao 
corpo da matéria um contexto explicativo. Seu propósito 
primordial é o de relatar, de maneira explicativa, um 
acontecimento ou uma situação.

 Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna.
a)  Lauda
b)  Cobertura
c)  Reportagem
d)  Lead
e)  Gatekeeping

48) Em seus estudos, Berlo afirma que é possível definir 
processo como qualquer fenômeno que apresente 
contínua mudança no tempo. Para o autor, o 
processo comunicacional apresenta um conjunto de 
características bastante próprias.

 Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta.
I. Toda a comunicação humana tem alguma fonte, uma 

pessoa ou um grupo de pessoas com uma razão para 
empenhar-se em comunicação, cujo objetivo tem de ser 
expresso em forma de mensagem.

II. Chama-se decodificador ao elemento do processo 
responsável por captar as ideias da fonte e pô-las num 
código, exprimindo o objetivo da fonte em forma de 
mensagem.

III. O canal é o intermediário, o condutor de mensagens, 
cuja escolha é fator de grande relevância para a 
efetividade da comunicação.

IV. As fontes e os receptores de comunicação devem ser 
sistemas similares, pois se não o forem, não pode haver 
comunicação.

Estão corretas as afirmativas:
a)  I e IV
b)  III e IV
c)  I,II e III
d)  I, III e IV
e)  I e II

49) Para Jenkins, vivemos uma nova era, na qual a 
mídia tradicional e a mídia alternativa, inovadora, se 
confundem ou, mais ainda, se combinam, cooperam, 
criando uma nova cultura informacional. As noções 
de difusor e receptor se confundem e o indivíduo não 
mais espera passivamente pelas notícias, mas passa 
ele mesmo a disseminar informações em tempo real, 
se valendo das tecnologias digitais e gadgets mais 
modernos. 

 A ideia exposta no parágrafo acima remete ao conceito 
de:
a)  Interdependência
b)  Convergência
c)  Dissonância
d)  Complementaridade
e)  Ampliação

50) No campo dos estudos da Comunicação, define-se o 
conceito de agenda-setting. Segundo Wolf, o público dá 
importância a acontecimentos enfatizados pelos meios 
de comunicação de massa, que colocam na ordem do 
dia os assuntos que merecem ser discutidos.

 Avalie as afirmativas referentes ao tema:
I. Em consequência da ação dos jornais, da televisão 

e de outros meios de informação, o público sabe ou 
ignora, realça ou negligencia elementos específicos dos 
cenários públicos. As pessoas incluem ou excluem de 
seus conhecimentos aquilo que o mass media inclui ou 
exclui de sua pauta.

II. Os mass media, descrevendo e precisando a realidade 
exterior, apresentam ao público uma lista daquilo sobre 
o que é necessário ter uma opinião e discutir. Trata-se 
de “conhecimento” por empréstimo, fornecido pelos 
mass media.

III. Nas sociedades industriais, é virtualmente impossível 
para o indivíduo ter acesso a todos os temas sobre os 
quais precisa ter alguma opinião. Os mass media se 
encarregam, portanto, de oferecer “pacotes” que se 
caracterizam pela simplificação/redução dos temas, de 
modo a se tornarem assimiláveis em escala industrial.

Estão corretas as afirmativas:
a)  I e II
b)  II e III
c)  I, II e III
d)  I
e)  I e III
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