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I PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS DA ÁREA DE APOIO 

 

ÁREA: COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

GABARITO PRELIMINAR  

 
   

Nº DE QUESTÕES 

OBJETIVAS 

GABARITO 

01 C 

02 D 

 

PADRÃO DE RESPOSTAS  

DAS QUESTÕES DISCURSIVAS 

 
QUESTÃO 03 -  Pelo texto da personagem de Mafalda percebemos traços de humor e/ou ironia 

acerca da afirmação de que a TV é um veículo de cultura. 

De acordo com o entendimento que o texto em quadrinhos proporciona, como Mafalda vê a 

relação entre a TV e a cultura? Justifique sua resposta explicando porque concorda ou discorda 

da personagem.   

PADRÃO DE RESPOSTA: 

Questão interpretativa. Espera-se que o candidato (a) aborde a ironia da personagem 

quanto a colocação da TV como veículo de cultura tendo em vista as produções difundidas pela 

TV, destacando sua posição acerca do tema.   

 

QUESTÃO 04 - Tomando por base uma tirinha da personagem Mafalda, pede-se que:  

Analisando cada quadrinho e considerando a ideia que Mafalda quis expressar, como se pode 

associar as propagandas oficiais de governo acerca de suas realizações, veiculadas pela TV, a 

essa tirinha? Justifique sua resposta explicando que princípio da comunicação pública estaria 

sendo ofendido em propagandas de interesse coletivo em que seu objeto de divulgação fosse 

incompatível com a realidade.  

PADRÃO DE RESPOSTA: 

Espera-se que o candidato (a) abordando a prática comum nos meios de comunicação 

de maquiar determinados temas objetos de divulgação para defender interesses corporativos, 

empresariais, setoriais ou entidades de governo, associe a ideia expressada na tirinha com 



propagandas de governo que ao veicular suas realizações, subtraem partes importantes do 

contexto vivido pelos cidadãos a fim de defender seus próprios interesses.  

A comunicação pública, circulação de informação no meio social entre Estado, governo 

e sociedade, sobre temas de interesse coletivo, tem como fim disseminar informações sempre 

em defesa do interesse público. Portanto, qualquer propaganda de interesse coletivo em que seu 

objeto de divulgação seja incompatível com a realidade, fere o princípio da defesa do interesse 

público. 

  

QUESTÃO 05 - Como sugestão de pauta para os principais meios de comunicação local e a 

fim de que a atuação da DPU no evento noticiado acima seja amplamente divulgado, elabore 

um release acerca da referida atuação e redija um título para o texto elaborado. 

PADRÃO DE RESPOSTA: 

Espera-se que o candidato (a) tomando por base uma atuação da DPU/PI em uma 

matéria de saúde (atuação descrita em texto constante da prova) elabore um release atrativo 

considerando os seguintes requisitos:  

 

a) As informações mais importantes devem estar na abertura do texto e as 

subsidiárias distribuídas pelo corpo da matéria, sendo que a informação principal 

deve ser apresentada de imediato; 

b) O título deve ser chamativo como uma manchete do jornal, estruturado com 

substantivos e verbos, de preferência de ação, e no presente, quando possível, 

sem adjetivos; deve ocupar duas linhas; e preferencialmente, chamando atenção 

para a DPU; 

c) O texto deve pautar-se pela concisão e objetividade; 

d) As seis perguntas básicas – o que, quem, como, onde, quando e por quê – devem 

ser respondidas, de preferência, no primeiro parágrafo; 

e) O segundo parágrafo deve ser reservado para a contextualização da notícia 

principal; 

f) Cada parágrafo deve conter, pelo menos, dois pontos finais 

g) Os parágrafos intermediários devem enfatizar os motivos que justificam o 

evento ou o fato; 

h) Dados históricos e estatísticos devem estar no final do texto.  

 

A descrição da estrutura do release é pertinente aos propósitos de quem o escreve, pois 

dependendo dos objetivos a que se propõe e do público a que se destina pode apresentar 

características particulares. 

 

 

REDAÇÃO  

 

DISSERTATIVA-ARGUMENTATIVA 

 

PROPOSTA – Considerando que os textos acima têm caráter unicamente motivador, redija 

um texto dissertativo sobre o tema “comunicação pública no Brasil”. Em seu texto aborde, 

necessariamente, os seguintes aspectos: 

a) Características e a finalidade da comunicação pública; 

b) Relação entre a comunicação pública e accountability; 



c) Uso das novas mídias na comunicação pública. 
 

PADRÃO DE RESPOSTA: 

Espera-se que o candidato (a), dentro do tema “comunicação pública no Brasil”, 

demonstre entendimento do que seja a comunicação pública, caracterizando-a como um 

processo de negociação através da comunicação, sendo próprio das sociedades democráticas, 

pois proporciona o debate informativo sobre temas de interesse coletivo. Destaque a ideia de 

uma comunicação organizacional imbuída de espirito público, ou seja, que não é gerada para 

defender interesses corporativos, empresariais, setoriais ou de entidades de governo, ainda que 

emitida por grandes corporações, já que sua finalidade é a defesa do interesse público.  

Almeja-se que o candidato (a), sabendo que a expressão accountability está relacionada 

a prestação de contas, estabeleça sua relação com a comunicação pública, tendo em vista que 

esta suplanta qualquer interesse unilateral e incorpora em seu uso diversos atores sociais, 

visando o esclarecimento de fatos, a corresponsabilidade social e o exercício pleno da 

cidadania.  

É esperado que o uso das novas mídias seja explorado no texto enquanto ferramentas 

contemporâneas para a consecução da finalidade da comunicação pública no Brasil. 
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