De acordo com o comando a que cada um dos itens de 51 a 100 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.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Com relação à Política Nacional de Telecomunicações e serviços
relacionados, à luz da Lei n.º 9.472/1997 e suas alterações, que
dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a
criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos
institucionais, julgue os itens a seguir.
51

52
53

54
55
56

57
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59

60
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64

65
66

É dever do poder público garantir, a toda população, o acesso às
telecomunicações, a tarifas e preços razoáveis, em condições
adequadas.
O órgão máximo da Agência Nacional de Telecomunicações
(ANATEL) é o seu Conselho Consultivo.
Qualquer pessoa tem direito de peticionar ou de recorrer contra
ato da ANATEL no prazo máximo de trinta dias, devendo a
decisão da agência ser conhecida em até noventa dias.
A emissão de símbolo por meio ótico pode ser considerado
telecomunicação.
Não comportam prestação no regime público os serviços de
telecomunicações de interesse coletivo.
Depende de outorga o uso, pelas Forças Armadas, de
radiofrequências nas faixas destinadas a fins exclusivamente
militares.
Pode ser declarada a utilidade pública, para fins de
desapropriação ou instituição de servidão, de bens imóveis ou
móveis, necessários à execução do serviço de telecomunicações,
cabendo à concessionária a implementação da medida e apenas
ao poder público o pagamento da indenização e das demais
despesas envolvidas.
Autorização de serviço de telecomunicações é o ato
administrativo vinculado que faculta a exploração, no regime
público, de modalidade de serviço de telecomunicações, quando
preenchidas as condições objetivas e subjetivas necessárias.
O usuário do serviço de telecomunicações tem direito ao prévio
conhecimento das condições de suspensão do serviço que lhe é
prestado.
A ANATEL tem natureza de autarquia especial e é caracterizada
pela autonomia administrativa e pela ausência de autonomia
financeira.
Compete ao Conselho Consultivo da ANATEL aprovar normas
próprias de licitação e contratação a serem realizadas pela
agência.
Serviço de valor adicionado constitui serviço de
telecomunicações, pois acrescenta novas utilidades relacionadas
ao acesso, movimentação ou recuperação de informações.
Concessão de serviço de telecomunicações é a delegação da
prestação de tal serviço, mediante contrato, por prazo
determinado, no regime público, não se sujeitando a
concessionária aos riscos empresariais.
A concessão de serviço de telecomunicações somente pode ser
outorgada a empresa constituída segundo as leis brasileiras,
com sede e administração no país, criada para explorar
exclusivamente os serviços de telecomunicações que são objeto
da concessão.
As concessões de serviço de telecomunicações são outorgadas
mediante licitação.
A concessão de serviço de telecomunicações pode extinguir-se
por encampação.

Acerca da regulação e das agências reguladoras, julgue os
itens que se seguem.
67

Os conselheiros e os diretores das agências reguladoras
somente perdem o mandato em caso de renúncia, de
condenação judicial transitada em julgado ou de
processo administrativo disciplinar, não podendo a lei de
criação da agência prever outras condições para a perda
do mandato.

68

Durante o período de impedimento para o exercício de
atividades no setor regulado, o ex-dirigente de agência
reguladora ficará vinculado à agência, fazendo jus a
remuneração compensatória equivalente à do cargo de
direção que exerceu e aos benefícios a ele inerentes.

69

O ex-dirigente de agência reguladora fica impedido para
o exercício de atividades ou de prestar qualquer serviço
no setor regulado pela respectiva agência, por um
período de quatro meses, contados da exoneração ou do
término do seu mandato.

70

O presidente, o diretor-geral ou o diretor-presidente das
agências reguladoras devem ser escolhidos pelo
presidente da República e por ele nomeados, após
aprovação pelo Senado Federal.

Acerca da história e dos conceitos de comunicação de massa
no Brasil, julgue os itens 71 a 75.
71

O conceito de imprensa liberal aplica-se plenamente ao
período colonial, quando os jornais impressos, a
exemplo do Correio Braziliense, eram comprometidos
apenas com seus leitores e os anunciantes, sem
interferências políticas.

72

Em relação às limitações de autonomia editorial, é
correto afirmar que o período do Estado Novo (19371945) e o do regime militar (1964-1985) apresentam
semelhanças em relação ao controle dos conteúdos
divulgados, ressalvadas as especificidades de cada época
em relação ao regime político e ao tipo de censura de
cada período.

73

Historicamente, do ponto de vista da análise dos meios
de comunicação de massa no Brasil, é correto afirmar
que a emergência de revistas ilustradas representou a
primeira manifestação de produções editoriais baseadas
nos pressupostos efetivos da cultura de massa, nos
moldes norte-americanos. Entre essas revistas destaca-se
O Cruzeiro, uma das pioneiras do gênero, que começou
a ser publicada no final da década de 20 do século
passado, pelos Diários Associados de Assis
Chateaubriand.
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74

75

No contexto midiático brasileiro, historicamente, a emergência
do conceito de jornalismo público se deu no início do período da
redemocratização (década de 80 do século XX), no âmbito da
imprensa sindical e com o chamado jornalismo comunitário e
popular.

Julgue os itens que se seguem, relativos ao estudo dos efeitos

Entre os pontos marcantes na história do jornalismo brasileiro,
no início da segunda metade do século XX, é correto incluir a
reforma gráfica e editorial do Jornal do Brasil (JB), realizada
no final da década de 50. Tal reforma foi tão relevante na época
que contribuiu para que o JB se tornasse um dos jornais mais
respeitados no país. Entre os jornalistas envolvidos no referido
processo de reforma estava Odylo Costa Filho.

a vertente norte-americana denominada Communication

dos meios de comunicação de massa na sociedade.
82

tiveram início no período entreguerras (1920-1930), com
Research, conhecida pelas pesquisas sobre efeitos de
curto prazo, que associavam, entre outros elementos, os
conceitos de massa e de behaviorismo.
83

dos meios de comunicação na sociedade, de modo que a
perspectiva dos efeitos foi complemente superada na
tradição norte-americana de pesquisa em comunicação,
a partir de 1940.

Pierre Bourdieu. Sobre a televisão, p.25 (com adaptações).

76

77
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Na visão da teoria crítica, formulada pelos estudiosos da
chamada Escola de Frankfurt, o jornalista é um agente
revolucionário que não se rende à ideologia capitalista. Nessa
perspectiva, os jornalistas possuem autonomia intelectual e senso
crítico, o que evita a produção padronizada de informações. Essa
vertente resultou no modelo chamado jornalismo revolucionário.
A teoria multifatorial da notícia explica a complexidade das
condições de produção da notícia, que envolve uma
multiplicidade de elementos, tais como fatores sociais, políticos,
econômicos, ideológicos, históricos, tecnológicos e
organizacionais.

O efeito de consonância, associado ao estudo da
construção social da realidade pelos meios de
comunicação de massa, é consequência das rotinas
produtivas, dos critérios de noticiabilidade e da cultura

Na história das teorias da comunicação, a teoria hipodérmica foi
a primeira tentativa de explicar as condições de produção da
notícia, a partir da relação entre estímulo (emissores) e resposta
(leitores e anunciantes).
Entre as abordagens que estudam os critérios de seleção dos
elementos da notícia estão os estudos sobre gatekeeping, que
consistem na análise dos procedimentos relacionados à escolha
de temas e enfoques as para notícias. Os estudos sobre os
agentes chamados gatekeepers surgiram no campo da psicologia
e foram adaptados à análise comunicacional por David Manning
White na década de 50 do século passado, com ênfase à ação
pessoal dos jornalistas no processo de seleção.

O estudo das funções dos meios de comunicação na
sociedade interrompeu a tradição da análise dos efeitos

Os jornalistas têm óculos especiais a partir dos quais veem
certas coisas e não outras; e veem de certa maneira as coisas que
veem. Eles operam uma seleção e uma construção do que é
selecionado.

Tendo o fragmento de texto acima como referência inicial, julgue os
itens a seguir, relativos às teorias do jornalismo e às condições de
produção da notícia.

Historicamente, os estudos dos efeitos dos mass media

profissional dos jornalistas. Como resultado desse
conjunto de fatores, os noticiários apresentam mais
semelhanças do que diferenças — sejam as manchetes,
as chamadas de primeira página ou o lide das principais
notícias.
85

Vertentes teóricas como agenda-setting e newsmaking
são exemplos de abordagens sobre a mídia resultantes
do estudo dos efeitos de longo prazo, de abordagem
sociológica, chamada sociologia dos emissores.
Atividade originalmente exercida por profissionais

de relações públicas, a assessoria de imprensa, assim como a
edição de publicações jornalísticas empresariais, passou a ser
executada no Brasil essencialmente por jornalistas, a partir da
restrição no mercado e pelo interesse das organizações em
profissionais com acesso facilitado às redações.
Jorge Duarte. Assessoria de imprensa: o caso brasileiro, 2001, p. 19 (com adaptações).

Os estudos construtivistas sobre o jornalismo explicam como as
notícias são produzidas, com ênfase para duas etapas: a pauta e
a edição. Nessa perspectiva, o repórter exerce um papel neutro,
limitando-se a relatar de forma objetiva os fatos por ele
apurados.

Acerca do jornalismo institucional, das rotinas de assessoria

No estudo sobre as condições de produção da notícia, os valoresnotícia são apresentados como elementos autônomos,
independentes, objetivos e duradouros. São como molduras
(frames) para acomodar o enquadramento dos fatos noticiados.
Por serem neutros e isentos, são os valores-notícia os
responsáveis pela objetividade das notícias.

definido como resultado da combinação de elementos e

de imprensa e das publicações jornalísticas empresariais e
considerando o texto acima, julgue os itens de 86 a 91.
86

O jornalismo institucional pode ser corretamente
técnicas do jornalismo convencional, das relações
públicas e da divulgação institucional, com as devidas
adaptações e ajustes, de acordo com os critérios
editoriais de cada organização.
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87

No âmbito institucional, os assessores de imprensa exercem a
função de promotores de notícia, ou seja, tentam promover a
publicação de notícias que favoreçam a imagem da instituição
que representam. Para obter êxito nessa tarefa, uma rede
eficiente de relacionamento com jornalistas e editores de
veículos convencionais é imprescindível.

88

Entre as atribuições de assessoria de imprensa estão o
acompanhamento de entrevistas e o apoio à divulgação de
eventos corporativos/organizacionais. Em ambos os casos, as
atividades são exclusivas de profissionais da área de marketing
pessoal, os quais devem, obrigatoriamente, integrar a equipe da
assessoria de imprensa.

89

Caso uma assessoria de imprensa prepare um documento escrito
com um elenco de 20 temas com potencial para tratamento
jornalístico e o distribua aos jornalistas dos principais veículos
de circulação nacional e local, esse documento caracterizará o
chamado plano de divulgação jornalística.

90

Entre os canais e estratégias de comunicação interna estão o
release, o press kit, o banco de pautas e o house organ.

91

Entre as técnicas de pesquisa no âmbito organizacional está
a análise de conteúdo, que pode ser aplicada para o
acompanhamento de temas relacionados ao desempenho ou aos
interesses da organização. Nesse caso, os primeiros passos são
a definição do tema a ser monitorado, dos objetivos do estudo e
da amostragem de material de divulgação na mídia. Essa técnica
pode ser utilizada tanto por pesquisadores como por assessores
de imprensa, auditores e consultores da área de comunicação
organizacional e afins.

Acerca do projeto gráfico e da produção das novas mídias
eletrônicas, julgue os itens subsequentes.
92

93

94

Ao organizarem publicações empresariais eletrônicas, os
responsáveis pela redação e diagramação do material devem
levar em conta os princípios da fotocomposição, com caracteres
medidos em paica.
Na divulgação de informações em portais corporativos, a
primeira versão em CD-ROM de um informativo digital chamase copião. A função do copião é avaliar a linguagem visual e os
aspectos estéticos das mídias eletrônicas em fase de teste
(experimental).
Considere o texto
(www.mc.gov.br).

seguinte,

reproduzido

da

Internet: <www.opopular.com.br> 26/1/09.

Em relação às linguagens e técnicas de produção,
diagramação e redação jornalísticas e com base na página de
jornal mostrada na figura acima, julgue os itens seguintes.
95

No topo da página, o tópico: “SEU DINHEIRO:
INFLAÇÃO E IMPOSTOS PODEM COMPROMETER
APLICAÇÃO. VEJA DICAS.” constitui um exemplo
típico de off checado, ou seja, informação sem
identificação da fonte, mas com apuração criteriosa.

96

O logotipo do jornal apresenta composição em caracteres
do tipo versalete serifado, com traços simples e retos.

97

Do ponto de vista gráfico, a página de jornal mostrada
apresenta os seguintes elementos: mancha gráfica,
retranca, selo, fio e vinheta.

98

A página apresenta duas fotos sobre o tema esportes.
A primeira (a maior) ocupa parte do centro ótico e do
centro geométrico da página, segundo os critérios de
diagramação e planejamento gráfico. A segunda
(a menor) ocupa integralmente a zona morta, a qual
ocupa o centro da parte inferior da página, abaixo da
dobra.

99

Segundo as regras de redação jornalística acerca do uso
de numerais em títulos, a manchete “100 mil vivem em
imóveis sem escritura” também poderia ser escrita da
seguinte forma, sem prejuízo semântico da informação:
Cem mil vivem em imóveis sem escritura.

Internet

Ministério das Comunicações comemora o Dia do Carteiro
Profissionais são o símbolo dos Correios e entregam 40 milhões
de objetos todos os dias
Brasília – Eles são conhecidos por todos os brasileiros. Não há
uma pequena localidade no país em que eles não cheguem,
levando cartas e encomendas, faça chuva ou sol.
A informação transcrita no texto acima é um exemplo de notícia
institucional sem personalização, ou seja, refere-se à instituição
(Ministério das Comunicações) e a uma categoria profissional de
relevância social reconhecida no Brasil (os carteiros).

100 O título “Dragão engole Tigre” atende a todos os

critérios de redação e titulação, tais como objetividade,
clareza e concisão.
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PROVA DISCURSIVA
•

Nesta prova — que vale vinte pontos, sendo cinco pontos para cada questão —, faça o que se pede, usando os espaços para
rascunho indicados no presente caderno. Em seguida, transcreva os textos para o CADERNO DE TEXTOS DEFINITIVOS
DA PROVA DISCURSIVA, nos locais apropriados, pois não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais
indevidos.
Em cada questão, respeite o limite máximo de vinte linhas, pois qualquer fragmento de texto além desse limite será
desconsiderado. Será também desconsiderado o texto que não for escrito na folha de texto definitivo correspondente.
No caderno de textos definitivos, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha
qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

•
•

QUESTÃO 1

TELECOMUNICAÇÕES
A Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) foi a segunda agência reguladora a ser criada no país e a
primeira a ser instalada. Ela foi concebida para viabilizar o atual modelo das telecomunicações brasileiras, sendo dotada de
inovadora personalidade institucional.
A composição de sua direção favorece a transparência, a tomada de decisões de seus membros e evita
personalismos. Já as suas características permitem dar respostas rápidas a questões operacionais, estruturais e
administrativas, sendo as suas atividades apoiadas nos princípios da universalização e da competição.
Internet: <www.anatel.gov.br> (com adaptações).

Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.
O PAPEL DA ANATEL NA SOCIEDADE BRASILEIRA
Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

< natureza jurídica da ANATEL;
< características da natureza jurídica da ANATEL;
< pelo menos três atribuições da ANATEL.

RASCUNHO – QUESTÃO 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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QUESTÃO 2

O agravamento da crise global no fim de 2008 aprofundou ainda mais a recessão na economia da zona do euro,
arrastando todos os grandes países do bloco para a retração e encolhendo mais até que os Estados Unidos da América, o
epicentro dos problemas. Com a Alemanha, a sua principal economia, registrando a maior retração desde a reunificação,
em 1990, o PIB dos 15 países da zona do euro (neste ano, a entrada da Eslováquia levou o número de integrantes do bloco
a 16) encolheu 1,5% no quarto trimestre do ano passado em relação aos três meses anteriores. A região já vinha de dois
trimestres seguidos de contração (que é a definição técnica de recessão), mas, em compensação, ela era muito mais amena:
de 0,2%.
Folha de S.Paulo, 14/2/2009, p. B1 (com adaptações).

Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija texto dissertativo acerca do seguinte tema.
CRISE ECONÔMICA MUNDIAL, A OUTRA FACE DA GLOBALIZAÇÃO
Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente os seguintes aspectos:

< globalização: tecnologia, aumento da produção e ampliação dos mercados mundiais;
< mundialização da atual crise econômica;
< efeitos da crise econômica.

RASCUNHO – QUESTÃO 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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QUESTÃO 3

O levantamento Mapa da Violência: os Jovens da América Latina indicou que o Brasil ocupa o quinto lugar entre
os países do continente com maior número de homicídios de jovens. A pesquisa indicou ainda que o Brasil também ostenta
um dos mais altos índices de vitimização juvenil do mundo, o que significa que a taxa de homicídios entre os jovens é bem
maior do que entre os não-jovens. Nesse quesito, o país aparece em terceiro lugar no ranque, atrás apenas de Porto Rico
e Venezuela. Traduzindo em números: entre 1994 e 2005, a taxa de homicídio total no Brasil passou de 20,2 para 25,2
mortes para cada 100 mil habitantes. No mesmo período, esse índice, apenas entre os jovens, subiu de 34,9 para 51,6
homicídios.
Família Cristã, fev./2009, p. 19 (com adaptações).
.

Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.
A TRAGÉDIA DA VIOLÊNCIA E OS JOVENS
Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

< violência como característica do mundo contemporâneo;
< drogas ilícitas, álcool, trânsito e violência;
< oportunidades educacionais, culturais e profissionais: caminho para reduzir a violência juvenil.

RASCUNHO – QUESTÃO 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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QUESTÃO 4

Os presídios brasileiros, habitados por 450.000 sentenciados, têm cheiro de creolina. O produto químico é usado
para disfarçar outro odor, o de esgoto, que sai das celas imundas e impregna corredores e pátios. O exemplo mais
repugnante é o Presídio Central de Porto Alegre, considerado o pior do país — o que, convenhamos, é um feito e tanto.
Em um de seus pavilhões, as celas não têm sequer portas: elas caíram de podres. No extremo oposto, figura a Penitenciária
Industrial de Joinville, em Santa Catarina. Ela não cheira a prisão brasileira. Os pavilhões são limpos, não há superlotação
e o ar é salubre, pois os presos são proibidos até de fumar. Muitos deles trabalham, e um quarto de seu salário é usado para
melhorar as instalações do estabelecimento. Nada que lembre o espetáculo de horrores que se vê nas outras carceragens,
onde a maioria dos presos vive espremida em condições sub-humanas, boa parte faz o que quer e os chefões continuam
a comandar o crime nas ruas a partir de seus celulares. A penitenciária catarinense é uma das onze unidades terceirizadas
existentes no Brasil.
Veja, 25/2/2009, p. 85 (com adaptações).

Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.
O SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO EM QUESTÃO
Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

< penitenciárias: fábrica de crime ou caminho para a recuperação;
< crime: a decisão de punir ou vingar
< reinserção social do presidiário: o grande desafio.

RASCUNHO – QUESTÃO 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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