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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

ANALISTA ADMINISTRATIVO - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
I.

Nesta prova, você encontrará 10 (dez) páginas numeradas sequencialmente, contendo 60 (sessenta) questões
objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 5
(cinco) questões, Noções de Informática 5 (cinco) questões, Legislação Aplicada ao SUS 5 (cinco) questões,

nesse sentido.

registradas neste Caderno não serão levadas em consideração.
X.
XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO
Assinatura do Candidato:

Nome:
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RASCUNHO
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LÍNGUA PORTUGUESA
a) Enquanto o primeiro texto apresenta uma sequência de

Leia com atenção os dois textos a seguir para
[Texto 1]
Sesc São Paulo.

por eles enquanto tema.

d) O sentido de contradição entre os textos pode ser pensado
Nós, criação, trabalho e
cidadania

4) Assinale a alternativa que indica o sentido correto do
emprego do termo “para” no trecho: “Trabalhar para
a) Conclusivo.
c) Explicativo.
d) Concessivo.
e) Alternativo.
5) Assinale a alternativa correta que contenha a expressão
mais condizente com a interpretação sobre trabalho
é no dicionário.

I.

Os dois textos pactuam do mesmo ponto de vista

II.

Os dois textos lidos em sequência geram uma relação

III. Os dois textos lidos em sequência geram uma relação
humanas designadas como
utilitário

I está correta.
I e II estão corretas.
II está correta.
II e III estão corretas.
III está correta.

o tempo
É

Assinale a alternativa que apresenta a sequência

tipológica narrativa.

c) O [texto 1] apresenta uma sequência explicativa
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Leia com atenção a reportagem abaixo para responder

10) De acordo com as regras de concordância verbal e

Adaptado

psicólogo na escola para atendê-los.

ensino, tem necessidade de apoio psicológico.

idade escolar.

à
A atuação permanente de psicólogos nas escolas

adolescentes convive no seu cotidiano.

Nacional.
A pesquisa ouviu 258.680 estudantes, de 11 a 21

RACIOCINIO LÓGICO
11) Considerando que os símbolos

é

, ,

e

representem

somente se”, respectivamente, análise os seguintes testes
( ) (32-3×12= -4 12+15=27)
18-9=9 )

7) A partir da interpretação do texto acima, assinale a
internacionais

e

que

sustenta

os

argumentos

Nacional.

( ) (13 +12= 9 1+1=3)
Assinale a alternativa que apresenta a sequência

como de orientação vocacional.

ções “João recebe uma promoção no emprego” e
“João compra um carro novo”, considere a proposi-

e dividi-se igualmente pela escuta de pessoas do sexo
estudantes da rede de ensino privado por compreender
das pessoas que não podem pagar pelo ensino.

I

8) Assinale a alternativa que preencha correta e
respectivamente as lacunas do trecho a seguir,
respeitando o sentido pretendido pelo texto e a

verdadeira e A é verdadeira.
e B é verdadeira.

de que as escolas apoiem no desenho do futuro deles’,
destaca Tatiana Klix, diretora da Porvir, uma plataforma
que produz conteúdos de apoio a educadores, que
alternativa incorreta

Assinale a alternativa que apresenta a negação das
a) Camila não é médica e Ana não é dentista
c) Se Camila não é médica então Ana não é dentista
d) Camila é médica se e somente se Ana é dentista
e) Se Camila é médica então Ana é dentista

preposição.
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14) Considerando o conjunto de números inteiros de três
representa que:
B3
B3 e a célula A2
célula A2
d) tanto o valor de B3, como o valor de A2, tem valores
matematicamente iguais
A2
Software:

resultam em valores lógicos verdadeiros e quais

Assinale

a

alternativa

que

preencha

correta

e

( ) A negação da negação de uma proposição, resulta na
própria proposição.

( )(

>

corretamente uma das principais funcionalidades dos

De acordo com as sentenças apresentadas, assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta de cima
e) monitoramento do processamento da CPU
LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
16) Em relação às Ferramentas de Busca, analise as

atendimentos e internações domiciliares no âmbito do
a) Na modalidade de assistência de atendimento e
internação domiciliares incluem-se, principalmente,
entre outros necessários ao cuidado integral dos

internação domiciliares incluem-se os procedimentos
Assinale a alternativa que apresenta a sequência

entre outras áreas para este tipo de cuidado
c) O atendimento e a internação domiciliares serão

17) Atualmente a maioria dos hospitais possuem redes de
d) O atendimento e a internação domiciliares só poderão
formatos comuns em redes de computadores são:
e) O atendimento e a internação domiciliares só poderão

c) AAN - BAN - CAN
e) 1AN - 2AN - 3AN
IBFC_155
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discorre sobre a participação popular no Sistema

diretamente no processo saúde-doença e ditam o
sociais referem-se aos fatores sociais, culturais,
étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que
determinantes sociais da saúde, assinale a alternativa

Assinale a alternativa que
respectivamente as lacunas

preencha

correta

e

da Vida
foi criada a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) de
ações para promoção da segurança do paciente e

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH
Serviços Hospitalares (EBSERH), é tratado sobre a auditoria
interna, que é vinculada ao Conselho de Administração,
do ocorrido

ocorrido
partir do ocorrido
instâncias como: usuários, trabalhadores, gestores,
diferentes entidades da sociedade civil (como Organizações

Assinale a alternativa que apresenta a sequência
a) V, V, V

também é indicado aos membros dos conselhos de

Assinale
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
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da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH),
sobre os compromissos de conduta, os princípios éticos
compromissos de conduta, assinale a alternativa incorreta

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
tradução para o português) ganhou destaque após a
publicação de um artigo do autor Chris Anderson sobre
no Marketing Digital e no comércio online da internet,
intitulado de “A cauda longa — do mercado de massa
apresenta exatamente a que se refere esse termo e o

internamente no desenvolvimento de suas atividades

direito de proteção às ideias e criação desenvolvidas
internamente ou em parceria e inclui sua marca,
outros
aspectos éticos e morais de conduta, pois se norteiam com
e) Deve-se proteger a marca e a propriedade intelectual
pessoais

Serviços Hospitalares (EBSERH) baliza os princípios e
valores requeridos pela empresa, sob responsabilidade

exclusivamente atingir poucas coisas que não geram

demanda
locutor) do discurso linguístico, a linguagem possui
a mesma intenção: de interagir com o receptor da

CEE, pelos canais de comunicação indicados na
intranet e internet, sendo assegurado parcial sigilo e

de Jakobson, a linguagem possui seis funções, sendo a
linguagem publicitária sobretudo de “função conativa”,
mas que pode também apresentar a “função poética”,

Assinale a alternativa que apresenta a sequência
sentimentos do autor
textos literários, por exemplo, os poemas. Entretanto,
interação entre o locutor (emissor) e o interlocutor (receptor),
Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), com
poderes para deliberar sobre todos os negócios

de convencer o receptor da mensagem, por exemplo,

texto publicitário a persuasão é alcançada através de algumas
ocorridos e serão divulgadas exclusivamente no Diário

designar
5. Invocação de uma autoridade.

que necessário

a) Apenas as técnicas 1, 2, 3 e 4
c) Apenas as técnicas 3, 4 e 5
d) Apenas as técnicas 1, 2 e 5
e) As técnicas 1, 2, 3, 4 e 5

União
Nacional
IBFC_155
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forma como as pessoas descobrem as empresas, se
relacionam com elas e consomem seus produtos e

reservado o direito de dar ou não crédito à agência,
vista. Excetuem- se os casos em que a matéria não se
deve ser dado aviso com 90 dias de antecedência.
necessariamente, a mesma concedida às agências

entidades mencionadas nos artigos 2, 3, 4, 5 e 6 destas

da ABP ou suas similares estaduais. É proscrita por

propaganda da entidade.

propaganda para o cliente e promove negócios para os
a ela pagam comissão.

respectivo pagamento.
Sobre o tópico que trata das “Normas”, do Código
a) Os incisos I, II, III, IV e V estão corretos
c) Apenas os incisos I, II, III e IV estão corretos
d) Apenas os incisos II, IV e V estão corretos
e) Apenas os incisos I, II e III estão corretos

de Propaganda desde quando ele foi aprovado pelo

é o mesmo que parar o relógio para economizar

complementar o Código de Ética, apresentado ao
mercado publicitário durante evento na sede da APP, em

Assinale a alternativa que apresenta por quem foi dita

a) Os incisos I, II, III, IV e V estão corretos
c) Apenas os incisos I, III e IV estão corretos
d) Apenas os incisos II, IV e V estão corretos
e) Apenas os incisos II, III e IV estão corretos
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40)
de Defesa do Consumidor (CDC), é considerada
publicidade abusiva:

do negócio. A maior parte das empresas tem como
A respeito de como evitar campanhas abusivas e evitar
que elas tragam problemas para a sociedade, assim
como para a empresa que a organizou, assinale a
alternativa incorreta

É o ato de propagar uma mensagem atendendo aos

exemplo
para entender se elas compreendem a divulgação de
maneira minimamente parecida

atingir os propósitos do negócio. A maior parte das

criação das suas estratégias. É o ato de propagar

algum dano às crianças

41) Assinale a alternativa que não representa um elemento

vender um produto, divulgar uma ideia ou atrair mais
e) Decupagem, transcrição
pensamentos e doutrinas, geralmente religiosas,

não faz

suas estratégias. É o ato de propagar uma mensagem

marca, por exemplo
qualidade da impressão

e doutrinas, geralmente religiosas, ideológicas ou

com o processo de impressão propriamente dito, em
o ato de propagar uma mensagem atendendo aos

exemplo

aproximar

os

seus

produtos

e

serviços

dos

4 Ps, conhecidos também como Mix ou Composto de

a) Produto, Preço, Praça e Promoção

em publicidade e Marketing, se refere à divulgação de
algo que está para acontecer, seja uma campanha,
a

curiosidade,

antecedendo

uma

campanha

de

Assinale a alternativa que apresenta o nome desse
a) slogan
target
c) teaser
d) budget
e) recall
IBFC_155
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46) Relacione o nome da estruturta de mídia externa às
Havan de Ribeirão Preto não tem a réplica da Estátua da
Liberdade como ocorre em várias unidades espalhas
( ) Triedo.
( ) Outdoor.

Em cidades como São Paulo-SP e Ribeirão Preto-SP a
proibição de propaganda em áreas externas da cidade

( ) Painel luminoso.

cidades, um tipo de propaganda continua presente nas
de veiculação de anúncios publicitários em mobiliário

madeira.

urbano – conjunto de elementos autorizados a ocupar

II. Painel de estrutura metálica no qual se prende uma
lona com a propaganda impressa. A iluminação da arte

o espaço público mediante concessão e instalados

III. Painel de estrutura metálica no qual se prende uma lona
II. lixeiras; caixas de correio.
III. relógios de rua.

Sobre elementos de mobiliário urbano, assinale a
a) I, II e III apenas

estrutura na qual se encaixam peças triangulares
que giram a cada 7 segundos por um mecanismo

c) II, III e IV apenas
d) I e V apenas

mesmo tempo. A desvantagem do é que, diante do

e) I, II, III, IV e V
Assinale a alternativa que apresenta a sequencia
espalhou por cidades dos Estados Unidos placas com

a) II, V, I, III e IV
c) IV, III, II, V e I
d) V, IV, III, II e I
e) I, II, III, IV e V

usuários do Twitter começassem a especular se os

novas parcerias que o serviço de streaming fez com
grandes nomes da comédia, como Jerry Seinfeld, Ellen

47) Assinale a alternativa que contém os principais
componentes da linguagem audiovisual:

Sobre a ação acima, assinale a alternativa que
apresenta o nome da estratégia utilizada por empresas

c) Outdoor
d) Teaser
e) Banner
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Um importante sócio da empresa chegou a dizer que

50) A briga pela liderança de mercado já colocou marcas
mundialmente famosas, rivalizando não apenas na
busca pelos consumidores, mas publicamente na

da pirataria, limitação de público, pois as Havaianas
estavam constantemente associada a um produto
voltado apenas para pessoas humildes e além disso,

- um da própria marca e um da Coca-Cola - sentados lado
a lado em um restaurante. Em determinado momento, os

é o meio que permite que o anunciante entre na
mente do consumidor para provar e estabelecer
o posicionamento da marca transmitindo a sua
mensagem diferenciadora (baseada no produto e/ou
de ordem emotiva e psicológica)

O motorista da Pepsi devolve a Coca-Cola ao novo amigo,
mas o da Cola-Cola, não... Criado pela agência BBDO e

Em outro comercial a Coca-Cola recorreu a justiça e
Pepsi mostrava um menino em frente a uma máquina

pela empresa Alpargatas para que as Havaianas
se transformassem em um dos maiores cases de

Coca-Cola, o menino usa as duas embalagens como
Assinale a alternativa que apresenta a estratégia

empresa.

a) posicionamento
de produtos, atualmente são mais de 500 itens. Até

c) comparação

de cores.
III. A partir dos anos 2000, a marca começa seu processo

de operação em 11 deles: Estados Unidos, Portugal,

51) Considerando o uso de
no marketing digital
e os efeitos do “boca-a-boca em massa”, em grande
as marcas:

V. A empresa investiu na grande variedade de preços,
partindo de modelos tradicionais, a preços populares,

audiência certa; Expandir o alcance da marca, antes
limitado pelo uso de meios tradicionais.
II. Criar buzz
estimular a expectativa;
.

Assinale a alternativa que apresenta as ações tomadas
a) I, II e IV apenas

entre
através de recomendação.

c) I, III, IV e V apenas
d) I, II, III e IV apenas
e) I, II, III e V apenas

(mais um meio) à

a) I, II, III e V, apenas
c) II, IV e V, apenas
d) I, II, IV e V, apenas
e) I, II, III, IV e V

Assinale a alternativa que preencha corretamente a
a) Caráter comercial
visual, entre outros
c) Textos relativamente curtos, persuasivos e atrativos

empresarial para designar o orçamento periódico
inseridas variáveis de custos, receitas e despesas,
de tipos
e) Estrutura de tipos de empresas
IBFC_155
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54) Utilizado com frequência, diagramado de acordo com
as características do formato de determinado tipo de
veículo, podendo ser em jornal ou revista, muita vezes

58) O

Conselho

Nacional

de

Autorregulamentação

que altera as regras relacionadas às denúncias de

e que pode aparentar ser uma matéria de conteúdo
Assinale a alternativa que preencha corretamente a

partes envolvidas no caso. Assim, as marcas e agências

d) Teaser
e) Suite

III. Com a nova resolução os denunciantes seguem

55) Enquadramento é a ação de selecionar determinada

anonimamente uma reclamação no site do Conar.
IV. Com a nova resolução o acesso aos dados do
reclamação no site do Conar, continua sendo necessário
porém, não serão mais anexadas ao processo e serão

para o processo de reclamação.
a) I e II apenas
Autorregulamentação (CBARP) obriga, em linha com
o Código de Defesa do Consumidor, anunciantes
e agências a fornecerem as comprovações fáticas,

c) II e III apenas
d) I, III e V apenas
e) I, II, IV e V apenas

comparações e descrições veiculadas, sempre que
Na campanha “Danoninho para uma alimentação
saudável” o CONAR decidiu pela alteração da peça

as peças publicitárias passam a seguir algumas novas
incorreta
a)

e um copo de leite não apresentava comprovação

para crianças e adolescentes
não podem ter apelo sensual nem cenas,

equivalente a meio copo de leite.

do produto
maior poder de sedução
d)

impede o uso da imagens de crianças no comercial.
Assinale a alternativa correta que apresenta esse(s)

impressa, deverão ser inseridas advertências do tipo

a) I apenas
a venda e o consumo do produto são indicados apenas
para maiores de 18 anos

c) I e III apenas
d) I, II e III
e) II e III apenas

60) _____ é uma curta mensagem utilizada em publicidade

57) Assinale a alternativa que apresenta a fase em que

expressando a história, a psicologia, o conceito da
Assinale a alternativa que preencha corretamente a

c) Produção
d) Intervalo
e) Pós-produção
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