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• De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na folha de respostas, 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 a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.

• Nos itens que avaliam conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos
os programas mencionados estão em configuração padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras, que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse e que teclar corresponde
à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não há restrições
de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS GERAIS
Texto para os itens de 1 a 11

Nas últimas décadas, o aumento dos índices de1

criminalidade e a atuação de organizações criminosas

transnacionais colocaram a segurança pública entre as

principais preocupações da sociedade e do Estado brasileiros.4

A delinquência e a violência criminal afetam, em maior ou

menor grau, toda a população, provocando apreensão e medo

na sociedade, e despertando o sentimento de descrença em7

relação às instituições estatais responsáveis pela manutenção da

paz social.

No projeto Segurança Pública para o Brasil, da10

Secretaria Nacional de Segurança Pública, aponta-se como

principal causa do aumento da criminalidade o tráfico de

drogas e de armas. A articulação entre esses dois ilícitos13

potencializa e diversifica as atividades criminosas. Homicídios

dolosos, roubos, furtos, sequestros e latrocínios estão,

frequentemente, associados ao consumo e venda de drogas e à16

utilização de armas ilegais.

Mundialmente, o tripé integrado por narcotraficantes,

terroristas e contrabandistas de armas atua em conjunto ou de19

forma complementar, constituindo uma grave ameaça à

sociedade e aos Estados nacionais. A globalização favoreceu

a expansão geográfica dos crimes transnacionais, cujos agentes22

utilizam as facilidades comerciais, as comunicações e os

múltiplos meios de transportes para encobrir suas atividades

ilícitas.25

Em razão da complexidade, da amplitude e do poderio

das redes criminosas transnacionais, a solução para a

criminalidade depende de decisões político-econômico-sociais28

e, concomitantemente, de ações preventivas e repressivas de

órgãos estatais. Nesse contexto, as operações de inteligência

são instrumentos legais de que dispõe o Estado na busca pela31

manutenção e proteção de dados sigilosos.

A Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), órgão

central do Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN), deve34

assumir a missão de centralizar, processar e distribuir dados e

informações estratégicas para municiar os órgãos policiais

(federais, estaduais e municipais) nas ações de combate ao37

crime organizado. Além disso, a ABIN é responsável por

manter contato com os serviços de inteligência parceiros, para

favorecer a troca de informações e a cooperação multilateral.40

Cristina Célia Fonseca Rodrigues. A atividade operacional em benefício da segurança

pública: o combate ao crime organizado. In: Revista Brasileira de Inteligência.

Brasília: ABIN, n.o 5, out./2009. Internet: <www.abin.gov.br> (com adaptações).

Com relação às ideias do texto, julgue os itens seguintes.

1 Considerando-se que as operações de inteligência são
instrumentos legais disponíveis ao Estado, é correto inferir que
os serviços de inteligência prescindem das formalidades legais
para a obtenção de dados sigilosos.

2 O argumento de que a criminalidade é intensificada pela
associação do narcotráfico com o contrabando de armas
reforça a ideia central do texto, que pode ser expressa nos
seguintes termos: os serviços de inteligência são
imprescindíveis para a redução da criminalidade no mundo.

3 De acordo com o texto, o processo de globalização é o
principal responsável pelo aumento dos índices de
criminalidade no Brasil.

4 Infere-se do texto que as autoridades do Estado devem valer-se
dos serviços de inteligência para combater o crime organizado.

5 Depreende-se da leitura do texto que uma das razões para o
descrédito das instituições responsáveis pela segurança pública
é a corrupção existente entre seus membros.

6 Das informações do texto conclui-se que o intercâmbio de
dados e informações entre agências de inteligência coíbe a
expansão de redes criminosas.

Com referência às estruturas linguísticas empregadas no texto,
julgue os itens subsequentes.

7 A substituição da expressão “ao crime organizado” (R.37-38)
por à criminalidade alteraria o sentido original do texto, mas
não prejudicaria a correção gramatical do período.

8 Estaria gramaticalmente correto o emprego da preposição a
antes de “toda a população” (R.6) — a toda a população —
visto que a forma verbal “afetam” (R.5) apresenta dupla
regência.

9 A supressão das vírgulas que isolam a expressão “da Secretaria
Nacional de Segurança Pública” (R.10-11) alteraria o sentido
do texto, visto que estaria subentendida a existência de, pelo
menos, mais um projeto denominado Segurança Pública para
o Brasil.

10 Na linha 31, a preposição “de” empregada antes de “que” é
exigência sintática da forma verbal “dispõe”; portanto, sua
retirada implicaria prejuízo à correção gramatical do período.

11 A substituição do termo “estratégicas” (R.36) por estratégicos

não causaria prejuízo à correção gramatical nem ao sentido do
texto.
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Os itens a seguir são excertos adaptados do texto A atividade

operacional em benefício da segurança pública: o combate ao

crime organizado (op. cit.). Julgue-os no que se refere à correção

gramatical e à coerência das ideias.

12 A globalização do crime e as perspectivas de crescimento das

organizações criminosas transnacionais com ampliação de

redes de atuação e constantes inovações no modo de ação

exige dos Estados nacionais atividades coordenadas a nível de

segurança pública.

13 Para combater, eficientemente, as diversas modalidades de

crimes transnacionais é preciso penetrar na hierarquia

compartimentalizada das organizações criminosas para

conhecer seus objetivos e ligações e antecipar suas ações.

14 Os crimes transnacionais proliferam à velocidade altíssima, por

conseguinte, beneficiam-se do avanço das telecomunicações,

razão porque a inteligência torna-se essencial para o combate

dos mesmos.

15 Os dados e as informações reunidas pelas operações de

inteligência possibilitam a identificação e a compreensão das

características, da estrutura, das formas de financiamento e do

modo de operação das organizações criminosas e de seus

componentes.

Considere que, em um órgão de inteligência, o responsável por

determinado setor disponha de 20 agentes, sendo 5 especialistas em

técnicas de entrevista, 8 especialistas em reconhecimento

operacional e 7 especialistas em técnicas de levantamento de

informações, todos com bom desempenho na tarefa de

acompanhamento de investigado. A partir dessas informações,

julgue os itens a seguir.

16 Considere que uma das técnicas de acompanhamento de

investigado que se desloque por uma rua retilínea consista em

manter um agente no mesmo lado da via que o investigado,

alguns metros atrás deste, e dois outros agentes do lado oposto

da rua, um caminhando exatamente ao lado do investigado e

outro, alguns metros atrás. Nessa situação, há 10 maneiras

distintas de 3 agentes previamente escolhidos se organizarem

durante uma missão de acompanhamento em que seja utilizada

essa técnica.

17 Há mais de 270 maneiras distintas de o responsável pelo setor

organizar uma equipe composta por 1 especialista em

entrevista, 1 em reconhecimento operacional e 1 em

levantamento de informações, para determinada missão.

18 Se, para cumprir determinada missão, for necessário fazer,

simultaneamente, reconhecimento operacional em 3 locais

diferentes, então o responsável pelo setor terá 340 maneiras

distintas de compor uma equipe da qual façam parte 3 agentes

especialistas para essa missão, sendo um especialista para cada

local.

RASCUNHO
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Um entrevistador obteve de um suspeito a seguinte
declaração: “Ora, se eu fosse um espião, então eu não amaria o meu
país, pois eu amo o meu país, ou sou um traidor da pátria, já que
não é possível acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Agora, se
eu não fosse um traidor da pátria, então eu amaria o meu país.
Logo, eu não sou um espião e amo o meu país.”

Considerando a lógica sentencial apresentada, julgue os itens
subsequentes.

19 O argumento do suspeito é um argumento válido.

20 A negação da conclusão do argumento utilizado pelo suspeito
é equivalente à seguinte proposição: “eu sou um espião ou não
amo o meu país”.

Acerca do uso de ferramentas, técnicas e aplicativos para a Internet
e intranet, julgue os itens que se seguem.

21 A utilização dos padrões de correio eletrônico implica a
geração automática, pelo IMAP (Internet message access

protocol), de uma assinatura digital, que pode ser verificada
pelo destinatário.

22 A troca de mensagens eletrônicas entre cidades
geograficamente distantes não pode ser realizada por meio de
uma intranet, em razão das características dos protocolos de
email usados em uma rede corporativa.

Com relação ao ambiente Microsoft Office, julgue os próximos
itens.

23 Uma planilha criada no Excel 2007 e armazenada em arquivo
no formato xlsx pode ser exportada para o padrão XML, por
meio do próprio Excel 2007.

24 Um documento criado no Word 2003 pode ser aberto no Word
2007 e salvo no formato docx.

Julgue o item abaixo, a respeito de mecanismos de segurança da
informação, considerando que uma mensagem tenha sido
criptografada com a chave pública de determinado destino e
enviada por meio de um canal de comunicação.

25 A mensagem criptografada com a chave pública do destinatário
garante que somente quem gerou a informação criptografada
e o destinatário sejam capazes de abri-la.

Com base na Lei n.º 9.883/1999, que instituiu o SISBIN e criou a
ABIN, julgue os seguintes itens.

26 Os atos administrativos, no âmbito da ABIN, que viabilizem
aquisições de bens e serviços cuja publicidade possa
comprometer o êxito das atividades sigilosas da agência devem
ser publicados em extrato, cabendo ao gestor utilizar, nesses
casos, recursos orçamentários sigilosos. 

27 O controle e a fiscalização externos da atividade de
inteligência são exercidos pela Comissão Mista de Controle de
Órgãos de Inteligência do Congresso Nacional, criada junto
com a ABIN. Integram-na os presidentes das Comissões de
Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, os líderes da maioria e
minoria na Câmara dos Deputados e no Senado Federal e o
presidente do Tribunal de Contas da União.

De acordo com o que dispõe o Decreto n.º 4.376/2002 sobre a

organização e funcionamento do SISBIN, julgue os próximos itens.

28 Exige-se, nas reuniões do conselho consultivo do SISBIN

presença de, no mínimo, dois terços de seus membros.

29 As unidades da Federação podem compor o SISBIN, mediante

ajustes específicos e convênios e aprovação necessária do

conselho consultivo instituído pelo referido decreto.

Considerando os direitos, as obrigações e as competências dos

ocupantes de cargos e funções da ABIN, julgue os itens que se

seguem com base no disposto na Lei n.º 11.776/2008 e no Decreto

n.º 6.408/2008.

30 A cessão dos titulares de cargos integrantes do quadro de

pessoal da ABIN só é permitida para os casos previstos em

legislação específica ou investidura em cargo de natureza

especial ou do grupo de direção e assessoramento superiores

(DAS), nos níveis 4, 5 e 6, ou equivalentes.

31 A propriedade intelectual criada por qualquer agente público

em decorrência do exercício de suas atribuições ou na

condição de representante da ABIN pertence exclusivamente

à União, determinação que não abrange a produção intelectual

dos alunos de cursos ministrados pelo órgão, nem patentes

requeridas por ex-servidor da ABIN depois de decorrido

um ano após a extinção do seu vínculo empregatício.

Julgue os próximos itens com base no que estabelece o Código

Penal sobre falsidade documental e crimes praticados por

funcionário público.

32 O funcionário que inserir ou facilitar, alterar ou excluir

indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou

bancos de dados da administração pública com o fim de obter

vantagem indevida para si ou para outrem, ou para causar dano

está sujeito a pena de reclusão de dois a doze anos, e multa,

devendo, ainda, as penas ser aumentadas de um terço até a

metade se a modificação ou alteração resultar em dano para a

administração pública ou para o administrado.

33 A omissão, em documento público, de declaração que dele

deveria constar, ou a inserção de declaração falsa ou diversa da

que deveria ter sido escrita, com o fim de prejudicar direito,

criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato jurídico

relevante, sujeita o funcionário público a pena de reclusão de

um a cinco anos e multa, se o documento for público; e de um

a três anos e multa, se o documento for particular. A pena será

aumentada em um sexto se a falsificação ou alteração for de

assentamento de registro civil.
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Julgue os próximos itens, relativos à salvaguarda de dados,
informações, documentos e materiais sigilosos de interesse da
segurança da sociedade e do Estado no âmbito da administração
pública federal.

34 Os equipamentos e sistemas utilizados para a produção de
documentos com grau de sigilo secreto, confidencial e
reservado só podem integrar redes de computadores que
possuam sistemas de criptografia e segurança adequados à
proteção dos documentos e que sejam física e logicamente
isoladas de qualquer outra.

35 Os titulares de órgãos ou entidades públicos encarregados da
preparação de planos, pesquisas e trabalhos de
aperfeiçoamento ou de novo projeto, prova, produção,
aquisição, armazenagem ou emprego de material sigiloso são
os responsáveis pela expedição das instruções adicionais que
se tornarem necessárias à salvaguarda dos assuntos a eles
relacionados.

36 Os órgãos e entidades públicos e as instituições de caráter
público, para dar conhecimento de minuta de contrato cujo
objeto seja sigiloso ou cuja execução implique a divulgação de
desenhos, plantas, materiais, dados ou informações de natureza
sigilosa devem exigir dos interessados na contratação a
assinatura de termo de compromisso de manutenção do sigilo.

37 A preparação, impressão ou, se for o caso, reprodução de
documento sigiloso efetuada em tipografias, impressoras,
oficinas gráficas ou similares devem ser acompanhadas por
pessoa oficialmente designada para tanto, sendo ela
responsável pela garantia do sigilo durante a confecção do
documento e pela eliminação de notas manuscritas, tipos,
clichês, carbonos, provas ou qualquer outro recurso que possa
dar origem a cópia não autorizada do todo ou parte. 

Acerca da Política de Segurança da Informação (PSI) nos órgãos e
entidades da administração pública federal, instituída pelo Decreto
n.º 3.505/2000, julgue os seguintes itens.

38 Os membros do Comitê Gestor da Segurança da Informação só
podem participar de processos, no âmbito da segurança da
informação, de iniciativa do setor privado, caso essa
participação seja julgada imprescindível para atender aos
interesses da defesa nacional, a critério do Comitê Gestor e
após aprovação do Gabinete de Segurança Institucional da
Presidência da República.

39 Entre os objetivos da PSI, insere-se o estímulo à participação
competitiva do setor produtivo no mercado de bens e de
serviços relacionados com a segurança da informação,
incluindo-se a fabricação de produtos que incorporem recursos
criptográficos.

40 Cabe à Secretaria de Defesa Nacional, assessorada pelo
Comitê Gestor da Segurança da Informação e pelo
Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da
ABIN, estabelecer normas, padrões, níveis, tipos e demais
aspectos relacionados ao emprego dos produtos que
incorporem recursos criptográficos, de modo a assegurar-lhes
confidencialidade, autenticidade e integridade, assim como a
garantir a interoperabilidade entre os sistemas de segurança da
informação.

Julgue os itens seguintes, acerca da segurança pública e das Forças
Armadas.

41 As corporações consideradas forças auxiliares e reserva do
Exército subordinam-se aos governadores dos estados, do
Distrito Federal e dos territórios.

42 Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, os
aspectos relativos à legalidade da imposição de punição
constritiva da liberdade, em procedimento administrativo
castrense, podem ser discutidos por meio de habeas corpus.

43 É permitido a um estado da Federação criar instituto geral de
perícias estadual e inseri-lo no rol constitucional dos órgãos
encarregados do exercício da segurança pública.

Com referência a aspectos constitucionais, julgue os itens que se
seguem.

44 Embora seja da competência da União legislar sobre defesa
territorial, na hipótese de ocorrência de omissão legislativa
acerca desse tema, aos estados-membros é concedida
autorização constitucional para o exercício da competência
legislativa suplementar.

45 A soberania popular é exercida, em regra, por meio da
democracia representativa. A Constituição Federal brasileira
consagra, também, a democracia participativa ao prever
instrumentos de participação intensa e efetiva do cidadão nas
decisões governamentais.

Julgue os itens subsequentes, a respeito dos poderes e atos
administrativos.

46 A revogação de um ato revogador não restaura,
automaticamente, a validade do primeiro ato revogado.

47 Considere a seguinte situação hipotética.
Um município estabeleceu que somente seriam concedidos
alvarás de funcionamento a restaurantes que tivessem instalado
exaustor de fumaça acima de cada fogão industrial. Na
vigência dessa determinação, um fiscal do município atestou,
falsamente, que o restaurante X possuía o referido
equipamento, tendo-lhe sido concedido o alvará. Dias após a
fiscalização, a administração verificou que não havia no
referido estabelecimento o exaustor de fumaça. 
Nessa situação hipotética, considera-se nulo o alvará, dada a
inexistência de motivo do ato administrativo.

48 A licença é um ato administrativo que revela o caráter
preventivo da atuação da administração no exercício do poder
de polícia.

No que se refere ao regime jurídico dos servidores públicos civis da
administração federal, julgue os itens a seguir.

49 O servidor público removido de ofício, no interesse da
administração, pode alegar a garantia da inamovibilidade para
permanecer no local onde exerce suas funções.

50 Afasta-se a responsabilidade penal do servidor público que
pratique fato previsto, na legislação, como contravenção
penal, dada a baixa lesividade da conduta, subsistindo a
responsabilidade civil e administrativa.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Do ponto de vista da estrutura, a notícia se define, no jornalismo

moderno, como o relato de uma série de acontecimentos a partir do

fato mais importante ou interessante. Com relação a esse assunto,

julgue os itens a seguir.

51 A notícia institucional pode ser utilizada como ferramenta para

o exercício da accountability em organizações públicas,

privadas e do terceiro setor.

52 Um acontecimento, para tornar-se público, realiza um trajeto

que passa por duas instâncias de grupos ou indivíduos: news

promoters e news consumers.

53 Uma vez que não pressupõe o ordenamento cronológico e

temporal dos fatos, a notícia não se propõe somente a

narrá-los, mas, antes de tudo, a expô-los em ordem crescente

de importância.

54 O processo de produção da notícia pode ser dividido em três

etapas: seleção dos eventos, etapa em que o narrador escolhe

omitir fatos ou citar os mais relevantes; ordenação, etapa em

que o narrador organiza os acontecimentos, conferindo-lhes

valores diferenciados de acordo com a ordem em que serão

citados; e nomeação, etapa em que o narrador traduz os

sintagmas nominais, verbais e circunstanciais em linguagem

adequada ao consumo da notícia.

A Internet trouxe mudanças substanciais para o jornalismo,

alterando suas rotinas de produção, linguagens e estratégias de

relacionamento com o público. No que se refere ao jornalismo

digital e a suas características, julgue os itens de 55 a 61.

55 Com o advento do jornalismo digital, aumentaram os turnos

em que o editor se faz presente na redação, devido à dinâmica

ininterrupta de fechamento das notícias.

56 No jornalismo veiculado pela Internet, os hiperlinks

possibilitam o acesso a recursos multimídia como vídeos,

áudios e infográficos que acompanham o texto da notícia.

57 Os critérios (news values) empregados para selecionar os fatos

que poderão virar notícia no jornalismo impresso são os

mesmos utilizados pelos portais jornalísticos da Internet,

apesar das diferenças de condição, produção e veiculação.

58 O jornalismo digital trata, em grande parte, de fatos

programados, que serão veiculados em tempo o mais próximo

possível do tempo real do acontecimento. Nesse processo, o

repórter que estiver na rua presenciando o desdobramento dos

fatos tem o poder de decidir se estes irão se transformar em

notícia ou não.

59 Do mesmo modo como, no telejornalismo, a pauta precisa

trazer um planejamento pormenorizado do que será noticiado,

no jornalismo veiculado na Internet, a pauta deve ser elaborada

com muito rigor, apresentando orientações detalhadas que

guiem o trabalho do repórter.

60 O fechamento permanente de matérias em portais jornalísticos

na Internet e a necessidade constante de publicação e

atualização de conteúdos promoveram o aumento da

visibilidade de novos atores e novos cenários políticos. Em

uma ordem reversa, houve um endurecimento das linhas

editoriais e a diminuição na quantidade de selecionadores

(gatekeepers) envolvidos nos processos de produção das

notícias para a Internet.

61 O rádio via Web democratiza a produção e o acesso à

informação jornalística, uma vez que não é necessário qualquer

tipo de autorização do governo para que uma emissora

radiofônica divulgue conteúdo pela Internet.

O gestor da comunicação em uma organização deve formular

estratégias de relacionamento com diferentes stakeholders, entre

eles, os colabores e seus familiares. A respeito da comunicação

interna e das ferramentas utilizadas para sua execução, julgue os

itens subsequentes.

62 A comunicação interna, área mais abrangente do

endomarketing, proporciona os melhores resultados junto ao

público interno.

63 Para otimizar os gastos com a comunicação institucional, o

gestor pode produzir um mesmo veículo para os públicos

interno e externo, tendo, contudo, o cuidado de incluir encartes

direcionados a cada um dos públicos na publicação.

64 O informativo, publicação que traz notícias curtas e tem

circulação diária ou semanal, é voltado ao público interno de

uma organização, podendo também ser distribuído a outros

stakeholders ligados a problemas circunstanciais da

organização.

65 Entre as vantagens das emissoras de TV corporativas, está o

fato de conseguirem atingir amplo público interno de maneira

simultânea, utilizando-se de modelos de comunicação de massa

similares aos adotados pelas emissoras de TV abertas.

66 As pesquisas de clima são valiosos instrumentos para auferir de

que maneira o público interno incorpora e reproduz os valores

culturais da organização, além de prospectarem informações

que poderão ser utilizadas na formatação de canais mais

eficientes de comunicação interna.

67 O endomarketing envolve ações de marketing voltadas para o

público interno de uma organização, como, por exemplo,

campanhas de vacinação sazonais e de economia e reciclagem

de recursos.
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Com relação às características das assessorias de imprensa e suas

estratégias de relacionamento com a mídia, julgue os próximos

itens.

68 O momento ideal para entrega do press kit é depois da coletiva,

de modo que sua distribuição não interrompa a fala do

entrevistado.

69 O envio de material informativo (releases) é apropriado em

situações em que o objetivo seja atingir o maior número de

veículos de comunicação possível, como em campanhas

voltadas à população, divulgação de balanços de empresas de

capital aberto ou lançamento de programas públicos. Contudo,

quando a informação é opinativa, como, por exemplo, uma

análise feita por especialista em determinado assunto, o ideal

é que o assessor de imprensa recorra às colunas especializadas.

70 Caso uma assessoria tenha organizado um evento, e o

comparecimento da imprensa tenha sido baixo, não será

aconselhável ligar para as redações e oferecer novas

oportunidades de entrevistas com o assessorado, visto que tal

atitude poderá expor a fonte em excesso, desgastando sua

imagem pública.

71 O assessor de imprensa deve fazer um acompanhamento

(follow up) constante para verificar se o material informativo

(releases) enviado foi transformado em pautas ou publicado

pelos veículos.

72 O assessor de imprensa deve manter uma rotina regular de

contatos administrativos e operacionais com as redações. Isso

significa manter-se atualizado acerca dos nomes e funções dos

jornalistas, seus telefones, endereços e endereços eletrônicos,

além de conhecer os horários de fechamento e interesses

editoriais da redação e identificar as pessoas responsáveis pela

seleção das pautas em cada veículo.

73 As assessorias de imprensa devem buscar promover entrevistas

coletivas com frequência e regularidade, visto que, ao reunir

jornalistas de vários veículos ao mesmo tempo, as coletivas

potencializam as chances de produção de notícias por

diferentes mídias.

74 O press kit, ferramenta importante produzida pela assessoria de

imprensa, pode ser entregue em formato eletrônico — gravado

em mídias digitais — ou impresso, acondicionado em uma

pasta, acompanhado ou não de brinde. Sua função principal é

prover o repórter de material jornalístico finalizado, que pode

ser reproduzido na íntegra pelos veículos de comunicação.

Tendo como base a legislação sobre comunicação atualmente em

vigor no país, julgue os itens seguintes.

75 A Constituição Federal de 1988 garante ao cidadão brasileiro

o direito de publicar, sem exigência de qualquer tipo de

licença, veículos impressos de comunicação. 

76 Apesar de ocorrer frequentemente na mídia a divulgação de

informações obtidas com o uso de câmeras escondidas ou

microfones ocultos, essa atitude não tem respaldo no Código

de Ética dos Jornalistas Brasileiros ou em qualquer outro

instrumento legal.

77 O jornalista brasileiro tem o direito, segundo o seu código de

ética, de aceitar um salário abaixo do piso salarial da categoria,

desde que a carga horária diária de trabalho seja flexível ou

inferior àquela fixada pela entidade de classe. 

78 A Constituição Federal de 1988 limita a autoridade do Poder

Executivo de outorgar e renovar concessões, permissões e

autorizações para radiodifusão de sons e imagens, uma vez que

a validade legal de tais atos depende, em última instância, de

deliberação do Congresso Nacional. 

79 A inviolabilidade da correspondência e o sigilo das

comunicações telegráficas, de dados e telefônicas são garantias

fundamentais do cidadão brasileiro. Tais garantias só poderão

ser suspensas mediante autorização judicial para fins

processuais penais.

80 De acordo com o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros

em vigor, não cabe ao jornalista que for vítima ou testemunha

de assédio moral no trabalho fazer a denúncia. Tal atribuição

é de responsabilidade da comissão de ética instalada no local

onde o jornalista trabalhe ou no sindicato estadual da

categoria.

Editorial, crônica e coluna são gêneros jornalísticos presentes em

diferentes mídias. José Marques de Melo afirma que tais gêneros

possuem formatos variados em todo o mundo. A respeito do

editorial e de outros gêneros no jornalismo brasileiro, julgue os

itens a seguir.

81 O termo coluna é empregado com frequência para designar

uma seção fixa de uma publicação, que pode trazer, por

exemplo, comentários, crônicas, resenhas, notas ou

textos-legendas.

82 A impessoalidade é uma característica do editorial, cujo texto

não é assinado pelo redator. Nesse caso, deve-se utilizar a

terceira pessoa do singular ou a primeira pessoa do plural.

83 No rádio e na televisão, o editorial é utilizado com

regularidade, especialmente em momentos de crise ou

conturbação social. Nessa situação, uma vez que é lido por um

apresentador, o texto pode ser escrito na primeira pessoa do

singular.
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O texto jornalístico possui alguns princípios universais que guiam
a redação e a veiculação das notícias. Entretanto, cada mídia requer
técnicas particulares, que conduzem a linguagens específicas.
Acerca das técnicas de redação do texto jornalístico, da sua
linguagem e adequação, julgue os itens subsecutivos.

84 Em lide declaratório, o jornalista deve manter a fala do
entrevistado exatamente como ele a proferiu, utilizando
somente o discurso direto, como no exemplo seguinte: O Papa
Bento XVI denunciou hoje as “ideologias terroristas”, que
espalham a violência em nome de Deus, e afirmou que elas
“devem ser desmascaradas”.

85 A nota-coberta em TV, produzida com a locução do repórter
gravada por telefone, é utilizada quando as imagens gravadas
em outros locais não chegam à redação a tempo de serem
editadas antes de serem levadas ao ar.

86 O lide narrativo, comum em editorias especializadas, como as
de ciência e tecnologia e as de política, segue um modelo que
tem sua origem na estrutura tradicional dos contos.

87 No rádio, para informar os desdobramentos de um fato, o
jornalista necessita usar advérbios de tempo no início da
matéria para situar o ouvinte acerca de quando ocorreu o fato
que originou os desdobramentos. Estaria correta, portanto, a
seguinte redação para um lide hipotético: Resultado de ontem
da Mega-Sena será anulado pela Caixa.

88 Nas matérias jornalísticas televisivas, não é recomendável
começar o VT com sonoras dos entrevistados. Por sua vez, o
encerramento do VT deve, preferencialmente, trazer somente
uma locução do repórter.

89 No jornalismo impresso, o lide é o primeiro parágrafo da
notícia, embora possa haver outros lides no corpo do texto,
fenômeno que pode ser observado especialmente nas notícias
apresentadas em portais jornalísticos da Internet.

90 Quando o sujeito é o mais importante no lide, o texto deve
seguir a ordem direta, como no seguinte exemplo:
Duzentos mil hectares de matas foram queimados por
fazendeiros do Pará que pretendem criar gado na margem
direita do rio Araguaia.

A eficácia da comunicação nas organizações depende da definição
de objetivos e da capacidade dos gestores de perceber o ambiente
em que ela ocorre e os atores envolvidos no processo. Julgue os
itens de 91 a 95, acerca da comunicação como ferramenta
de gestão.

91 As organizações estruturadas e geridas em rede compartilham
da ideia de que é preciso distribuir e dividir com todos o
conhecimento sobre a comunicação, sob a perspectiva de que
a comunicação é problema de todos. Tal modelo rompe com o
gueto da comunicação integrada, que, supostamente, resolve os
problemas do setor, mas, em verdade, trabalha dissociada do
todo organizacional.

92 A comunicação popularmente denominada rádio-peão ou
rádio-corredor é um exemplo de comunicação informal
ascendente, que só se torna danosa de fato em organizações
com baixo grau de relacionamento entre lideranças e
subordinados.

93 Os fluxos de comunicação diagonais permitem maior agilidade

e menor grau de ruído, uma vez que são menos burocráticos e

permitem que subordinados se dirijam diretamente a suas

chefias.

94 Entre os modelos de relações públicas e assessoramento de

comunicação tem-se o de persuasão, também chamado de

modelo de duas vias, que é considerado o mais efetivo e viável

para o alcance das metas de relacionamento entre as

assessorias e a mídia.

95 No modelo matricial de gestão, as concepções burocráticas da

organização — em que o assessor de comunicação trabalha

junto da diretoria, no topo da pirâmide — são deixadas de

lado. Os assessores são chamados a participar de estruturas

provisórias, centradas em projetos específicos, que englobam

equipes multidisciplinares integradas por representantes de

outras áreas da organização.

Julgue os itens subsequentes, relativos aos produtos elaborados

pelas assessorias de imprensa para o relacionamento com a mídia.

96 O publieditorial produzido pelas assessorias possui

características semelhantes às dos editoriais de empresas

jornalísticas, como redação em terceira pessoa e abordagem de

tema atual. A única diferença é que a organização paga pelo

espaço do veículo em que ele é publicado.

97 O boletim, também chamado de comunicado, pode ser

distribuído à imprensa com declaração, posicionamento oficial

ou esclarecimento sobre assunto relevante e de grande interesse

público.

98 Os artigos são uma maneira eficiente de divulgar a opinião das

organizações sem a necessidade de comercialização de espaço

nos veículos de comunicação. Para tanto, é preciso que a

redação do artigo — geralmente executada por um

ghost-writer — esteja adequada às oportunidades de tamanho

e abordagem oferecidas pelo veículo.

99 A posição da organização a respeito de tema polêmico ou

complexo pode ser expressa por meio de um informativo, que

pode ser distribuído tanto à imprensa como também a

empregados e dirigentes, para orientá-los em momentos de

crise.

100 A utilização contemporânea de mala direta digital para envio

de releases não é uma medida eficiente para aumentar o grau

de aproveitamento das informações neles contidas. Para que

isso ocorra, é mais proveitoso que o assessor personalize o

release de acordo com o interesse de cada editoria a ser

alcançada.
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Para que determinadas ações de comunicação sejam consideradas

de comunicação pública, alguns requisitos devem ser atendidos.

Acerca de comunicação pública, julgue os itens que se seguem.

101 As ações de comunicação do chamado terceiro setor não se

enquadram na categoria de comunicação pública quando

envolvem a captação de recursos privados, ainda que com

finalidades públicas.

102 Sempre que direcionadas para campanhas de benemerência, as

ações de comunicação decorrentes da captação de recursos

públicos para fins privados podem ser classificadas como

ações de comunicação pública.

103 A finalidade não lucrativa é o fator que unifica os segmentos

do marketing governamental, do marketing político e do

marketing de mercado sob o rótulo de comunicação pública.

Considerando a importância das pesquisas de opinião, tanto como

instrumentos de averiguação quanto de intervenção, julgue os itens

subsequentes.

104 Quanto mais homogênea a população pesquisada, menor é o

erro amostral e, consequentemente, maior o nível de confiança.

105 As pesquisas de opinião são capazes de retratar tendências,

mas não podem ser tomadas como a própria opinião pública.

106 Não havendo restrições quanto aos procedimentos

metodológicos adotados, a única forma de se contestar uma

pesquisa de opinião é por meio da realização de outra pesquisa.

107 Público-alvo é a amostra focal que, uma vez apreendida em

suas tendências, possibilita a projeção ampla e generalizada

dos resultados de uma sondagem de opinião.

Em relação às implicações legais que o conceito de propriedade

cruzada dos meios de comunicação teve no Brasil, julgue os itens

seguintes.

108 A adequação brasileira ao conceito de propriedade cruzada

possibilitou ao legislador organizar, mediante regulamentação

constitucional, a complementaridade entre canais privados,

estatais e públicos.

109 A impossibilidade de um concessionário se beneficiar ao

mesmo tempo de um canal para radiodifusão privada e de

outro para radiodifusão pública é uma das implicações da

receptividade, no Brasil, do conceito de propriedade cruzada.

Julgue os próximos itens, referentes aos procedimentos de edição

online.

110 Em um nível básico de complexidade de imagem, a veiculação

imediata de flagrantes requer, no estágio tecnológico atual,

apenas um celular e os meios suficientes para o envio da cena

captada, mesmo em forma bruta e em baixa resolução.

111 Uma taxa de compressão entre 20:1 e 25:1, pelo método JPEG,

aplicada a uma imagem fotográfica permite que ela seja

visualizada na Internet sem perdas notáveis de qualidade.

112 A principal vantagem de se editarem imagens em uma ilha de

edição não linear está na possibilidade de se montarem

instantaneamente, em uma mesma sequência, uma tomada feita

em meio analógico e outra feita em meio digital. Além disso,

permite-se, com seu uso, a publicação imediata da imagem

editada, tanto em meio analógico quanto em suporte do tipo

web.

O ambiente da esfera informacional proporcionado pela Internet

apresenta possibilidades técnicas já prontas para apresentação

imediata de conteúdos. A respeito desse assunto, julgue os itens a

seguir.

113 Ferramentas gratuitas disponíveis na Web permitem recortar

trechos de um vídeo e adicionar-lhe trilhas sonoras, legendas

e efeitos visuais básicos.

114 Templates são modelos de documentos sem conteúdo, mas

com apresentações visuais e instruções de como e onde os

conteúdos a serem publicados podem ser inseridos e

atualizados.

O assessoramento de comunicação e imprensa em órgãos públicos,

embora adote procedimentos e técnicas básicos da atividade

comuns a todos os setores, requer alguns enfoques e cuidados

específicos. Com relação a esse tipo de assessoramento, julgue os

itens seguintes.

115 As inserções publicitárias com vistas à divulgação promocional

de autoridades de governo, para que tenham amparo legal,

devem ser previstas nos planos anuais de comunicação de cada

órgão público. Nesses planos, devem constar as previsões

orçamentárias e os briefings das campanhas a serem realizadas

no ano fiscal a que se referem.

116 O assessor de um órgão público, mais do que buscar elevados

níveis de aceitação social e legitimidade para sua organização

e para seu assessorado, deve observar aspectos como lealdade

e eficiência para com o cidadão, o qual é investido de direitos

de contribuinte, usuário e fiscal da coisa pública.
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Um dos papéis do assessor de imprensa é estabelecer relações de

confiança com profissionais de imprensa. Para isso, há alguns

procedimentos institucionalizados. A esse respeito, julgue os itens

subsecutivos.

117 O off-the-record, ou simplesmente off, é a condição pela qual,

no Brasil, uma informação é prestada a um jornalista por um

assessor de imprensa ou por uma fonte — oficial ou não —

para simples conhecimento, ou seja, mediante o compromisso

de que não será publicada.

118 Embargo é a condição mediante a qual uma informação é

prestada aos jornalistas durante uma cobertura, com o

compromisso de que não será divulgada até determinado

momento. Essa antecipação objetiva facilitar o trabalho das

redações no fechamento das edições.

Julgue os itens que se seguem, referentes a noções de comunicação

visual para veículos impressos.

119 Produtores de conteúdo e designers recomendam que se utilize

a maior variedade possível de tipos, formatos e cores em uma

página de jornal, de modo a evitar a monotonia e facilitar a

legibilidade, especialmente quando há textos longos.

120 O recurso folha de estilos, muito útil na produção para suportes

digitais, não apresenta a mesma funcionalidade no

planejamento gráfico para impressões em papel, uma vez que,

nesse caso, a formatação automática implica perdas de

qualidade, exigindo configurações específicas em cada

situação.

Considerando as relações entre mídia, contemporaneidade e

publicização da informação, julgue os itens subsequentes.

121 Jornalistas sempre formaram um público estratégico,

destinatário das atenções dos jornalistas de assessoria de

comunicação e imprensa. No entanto, essas relações interpares

se viram redimensionadas a partir da Web 2.0, especialmente

no que se refere a cadastros para envio e recebimento de

informações e links de produtos e serviços.

122 As tecnologias digitais proporcionaram multiplicidade de

acesso às informações, ampliação de espaços de interação e

novas configurações para a produção das notícias. Essas

mudanças implicaram reconfiguração das práticas

comunicacionais nas organizações e, nesse contexto,

diminuição da relevância das mídias lineares (TV, rádio e

mídia impressa).

Com relação aos fundamentos que regem a redação jornalística,

julgue o item abaixo. 

123 A redação de uma reportagem deve ser estruturada de acordo

com os critérios da pirâmide invertida e a sua abertura deve

conter, necessariamente, respostas às perguntas do lide

jornalístico: O quê? Quem? Quando? Como? Onde? e Por

quê?

A respeito do conceito, função e operacionalidade da infografia,

especialmente no que se refere ao jornalismo, julgue os próximos

itens. 

124 A infografia surgiu com o webjornalismo, quando a

representação gráfica deixou de ser estática e incorporou

recursos tutoriais, como, por exemplo, a animação.

125 Uma infografia deve conter, basicamente, título, texto, corpo

e fonte. Deve, ainda, responder às questões básicas de

construção da notícia e conter elementos de uma narração.

Considerando que uma pauta institucional deve levar em conta os

valores e a notícia presentes no processo de construção da notícia,

ou newsmaking, julgue os itens seguintes. 

126 Os acontecimentos são considerados suficientemente

interessantes, significativos e relevantes para serem

transformados em notícias constituem os valores/notícias.

127 A comunicação eficaz da pauta institucional independe das

necessidades da mídia.

128 A pauta deve levar em conta a noticiabilidade de um assunto,

definida como a capacidade que a mídia tem de reconhecer o

tema como de interesse público.

Uma forma de comunicação nas organizações é a chamada

comunicação gerencial, que reúne os papéis, as cartas internas e os

memorandos dentro de uma organização. No que se refere a esse

tipo de comunicação, julgue os itens subsequentes. 

129 As organizações formadas por um público interno

diversificado demandam da comunicação empresarial o uso de

linguagem heterogênea, que permite diferentes aproximações.

130 A função de laço na comunicação empresarial é a responsável

por capturar os clientes da empresa, aproximando-os da

instituição por meio do reconhecimento dos seus valores.

131 A comunicação empresarial, ao convocar os participantes de

uma instituição para atuar no jogo organizacional, funciona

como um alerta.
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Em relação ao conceito de comunicação interna, julgue os itens a

seguir.

132 O entretenimento, como palavras cruzadas, quadrinhos,

curiosidades e adivinhações, é percebido como desperdício de

tempo nas mensagens de uma publicação interna.

133 Os termos comunicação interna e endomarketing são

sinônimos.

134 Entre os canais de comunicação interna estão jornais e revistas,

os quais têm como uma das suas principais vantagens o fato de

trazerem um retrato muito convincente da instituição.

Considerando que, no paradigma funcionalista da teoria da

comunicação, pode-se destacar a preocupação social com os meios

de comunicação de massa, em razão das funções que eles

desempenham na sociedade, julgue os itens que se subseguem.

135 A disfunção narcotizante explica a apatia da audiência dos

meios de massa nas sociedades modernas.

136 Uma das funções da mídia é a de atribuir status a pessoas,

organizações e movimentos sociais. Por exemplo, o apoio de

um veículo de comunicação a um candidato, em uma eleição,

tende a conferir legitimidade a ele.

No que se refere aos aspectos fundamentais da tradição teórica e

da produção da chamada Escola de Frankfurt, julgue os itens

subsequentes.

137 Na história das teorias da comunicação, uma linha de pesquisa

que se afasta das conclusões da Escola de Frankfurt, ainda que

trate da indústria cultural, conceito comum às duas tradições,

é a Teoria Culturológica, com destaque para o trabalho de

Edgar Morin.

138 O uso de clichês e de best-sellers na produção de bens

culturais não é estudado pelos autores dessa tradição

intelectual. 

139 A indústria cultural visa ao entretenimento e à diversão,

enquanto a arte produz inquietação.

140 A indústria cultural opera por uma lógica que leva à

mistificação da audiência, porque os bens culturais produzidos

pelas grandes corporações privam o público daquilo que

prometem a ele.

Em relação aos Estudos Culturais, uma linha de pesquisa ligada a

Stuart Hall e seu principal texto, Codificação/Decodificação,

julgue os itens seguintes.

141 Uma pessoa que tenha um alcoólatra na família tende a

decodificar as publicidades de cerveja de modo hegemônico,

na acepção de Stuart Hall, que divide a decodificação em três

tipos: hegemônica, oposicionista e negociada.

142 De acordo com os estudos de Stuart Hall, a denotação de um

termo corresponde ao seu sentido mais fixo, ao passo que a

conotação remete a um contexto, uma cultura.

143 Um acontecimento jornalístico qualquer só pode ser

transmitido e ter significado sob a forma de discurso na

acepção dada ao termo de narrativa ideológica do mundo.

144 A televisão se presta à produção de discursos ideológicos

porque a codificação da mensagem é naturalizada, escondendo

do receptor o processo de mediação.

Acerca das teorias do jornalismo, julgue os itens subsequentes.

145 Para a perspectiva construcionista, a linguagem é clara e,

portanto, capaz de dar, a partir de sua neutralidade, relatos

objetivos sobre os acontecimentos.

146 Um argumento que pode ser arrolado em defesa da teoria

construcionista é que o jornalismo é fruto de uma empreitada

constrangida por fatores organizacionais — interesses da

empresa, limitações orçamentárias e modus operandi da mídia

em questão, por exemplo.

147 A teoria do espelho na produção jornalística é considerada

ingênua por não levar em conta as mediações culturais

envolvidas no processo. 

148 O gatekeeper confere ao profissional do jornalismo grande

poder dentro da sociologia dos emissores, pois cabe a ele

decidir quais assuntos serão publicados, operando assim como

um filtro a partir de valores/notícia acordados.

149 Um pressuposto da teoria construcionista do jornalismo é que

o sentido de realidade advém da percepção de mundo proposta

pelos meios de comunicação. 

150 O desenvolvimento de um código de ética profissional é parte

do ethos jornalístico e foi um dos fatores — junto com a

profissionalização da atividade e o advento dos cursos

superiores — que permitiram à prática discutir sua função

social.
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PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova, faça o que se pede, usando 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 além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha assinatura

ou marca identificadora fora do local apropriado.

O Congresso Nacional, por meio da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência,

promoverá, no prazo de uma semana, um seminário em que serão discutidas as atividades de inteligência

no Brasil. Na véspera da abertura do seminário, o diretor-geral da ABIN proferirá palestra sobre a missão

do órgão, que consiste em planejar, executar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de

inteligência do país.

Dados informativos relacionados ao evento:

Título do seminário: Atividades de Inteligência no Brasil: Contribuições para a Soberania e para a

Democracia.

Convidados: autoridades governamentais, parlamentares, acadêmicos, pesquisadores e profissionais da área

de inteligência. 

Data/local: 8, 9, 10 de dezembro de 2010, das 9 horas às 17 horas, diariamente, no auditório da Câmara

de Deputados, no Congresso Nacional, em Brasília-DF.

Palestra do Sr. Marco Antônio da Silva, oficial de inteligência, diretor-geral da ABIN, em 7 de dezembro, na

OAB/DF (auditório), situada no Setor de Autarquias Sul, quadra 5, Edifício Libertas, às 10 h. 

O oficial de Inteligência Silva atuou, como professor, na Academia de Polícia Civil da Secretaria de Segurança

Pública do Governo do Distrito Federal, no Curso Superior de Polícia e na Escola Nacional de Administração

Pública. Por seu trabalho, recebeu as seguintes medalhas: Mérito Militar do Exército Brasileiro e do

Bicentenário da Polícia Militar do Distrito Federal.

Com base nas informações hipotéticas acima, redija um release sobre o evento, convocando a imprensa, também, para a palestra. Ao

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

< instituição, em 1997, do Sistema Brasileiro de Inteligência e criação da ABIN;

< cultura de proteção de dados e materiais sigilosos ou sensíveis;

< importância atual da ABIN.
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