
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
Em Teresina - Estado: Piauí 

 

Teresina-PI, 21/09/2014 

I PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO NA AREA DE APOIO 
 

ÁREA: COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

1ª ETAPA 
 

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO:  ___________ 

INSTRUÇÕES: 

- O candidato deverá comparecer ao local designado, munido de caneta esferográfica azul ou 

preta, não sendo permitido o uso de corretivo. 

 

- Verifique se este caderno contém 02 questões objetivas com 04 alternativas, 03 questões 

discursivas e 01 proposta de Redação. Caso contrário, reclame ao fiscal da sala outro caderno. 

Não serão aceitas reclamações posteriores. 

 

- Para cada questão objetiva, existe uma única alternativa correta.  

 

- Não será permitida nenhuma espécie de consulta, nem a utilização de livros, impressos ou 

quaisquer anotações. 

 

- O Candidato terá 3 horas para responder as questões objetivas e discursivas, redigir a redação e 

passar suas respostas para o Caderno de Resposta definitivo. 

 

- Será excluído do processo seletivo, sem prejuízo de outras medidas, o candidato que: 

a) não apresentar o documento de identidade original exigido; 

b) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas ou 

impressos não permitidos; 

c) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação, 

inclusive celular; 

d) for responsável por falsa identificação pessoal; 

e) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; 

f) não devolver integralmente o material recebido; 

g) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 

 

- O Caderno de Resposta será entregue somente depois de decorrido 30 minutos do início da 

prova. 

 

- Ao receber o Caderno de Resposta, o candidato deverá transcrever o seu Nº de Identificação 

constante na Folha de Assinatura para o campo “Nº de Identificação do Candidato” do caderno 

de Resposta, sob pena de ter a sua correção prejudicada. 

 

- O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de 

provas no decurso dos últimos 30 minutos anteriores ao horário determinado para o término 

das provas.                                       

       
 

BOA SORTE! 
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COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

1) A respeito de endomarketing e comunicação interna, avalie as afirmativas a seguir 

e assinale a opção correta.  

 

I.  A forma como uma organização se comunica com seu público interno contribui 

para a construção de sua imagem. 

II. Ascendente, descendente e horizontal são três fluxos informativos no interior das 

organizações. 

III. O conceito de porta-voz é aplicado estritamente à alta direção da organização. 

IV. O Endomarketing, um processo que tem como maior objetivo amoldar a 

organização às necessidades de comunicação entre os empregados, além de ser 

um diferencial e tornar a organização competitiva no mercado de consumo, 

fortalece a imagem da organização no mercado. 

V. Para muitos, a comunicação interna é considerada como um dos principais 

desafios das equipes de comunicação e de recursos humanos das organizações a 

fim de alcançar objetivos estratégicos, consolidar imagem corporativa e melhorar 

a produtividade. 

 

Estão corretas apenas: 

 

a) I, II.  

b) II, III, IV.  

c) I, II, V.  

d) III, IV, V.  

 

2) (ESAF – ANA / 2009 – Adaptada) Analise os textos a seguir e, ao final, assinale 

a resposta que contém a ordem correta dos instrumentos para os quais foram redigidos.  

 

1. Acaba de ser assinado o convênio com a Universidade Beta que tanto 

esperávamos. A partir de 2009, todos os funcionários interessados em fazer um 

curso superior terão desconto de 30% nas mensalidades. Os interessados 

deverão procurar nossa colega Maria Silva, da Diretoria de Recursos 

Humanos, clicando no link abaixo ou ligar no ramal 4554 para obter mais 

informações. 

 

2. Nem sempre é uma boa ideia abrir o caderno Cotidiano logo cedo. Já pulam 

umas notícias ruins na sua cara. Ontem, a pior coisa foi ler sobre os 

voluntários de Santa Catarina que estavam furtando as doações. Bem, prefiro 

pensar que eles faziam parte das famílias dos desabrigados e estavam levando 

as doações para conhecidos porque temiam que as coisas iriam demorar muito 

para chegar. 
 

E hoje, já na capa do jornal, outra notícia ruim: mais enchentes em Santa 

Catarina e início da cobrança de pedágio no Rodoanel, a partir de hoje. Mas, 

como sou otimista, fiquei procurando uma notícia boa no jornal e nada. Bem 

não procurei em todos os cadernos. Mais tarde vou olhar nos classificados para 
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ver se acho. Se eu fosse dono do jornal baixaria uma ordem para que todos os 

dias tivessem boas notícias logo na capa. Assim a gente ia se enganando um 

pouco mais. 

Escrito por João Pacheco. Às 10h15 

 

3. O recesso das festas de final de ano começa no dia 20 de dezembro e vai até o 

dia 02 de janeiro. Neste período, a Instituição estará fechada e haverá apenas 

uma equipe de plantão para atender às urgências. Desejamos a todos um Natal 

de muita paz e um Ano Novo de muita felicidade. Até 2015! 
 

                   A Diretoria 

 

a) 1= blog; 2 = aviso; 3 = carta. 

b) 1 = blog; 2 = carta; 3 = intranet. 

c) 1 = press-release; 2 = blog; 3 = aviso. 

d) 1 = intranet; 2 = blog; 3 = aviso. 

 

3) Leia atentamente o texto abaixo e responda ao que se pede:  

 

 
QUINO. Toda Mafalda. 7ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

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. 

RASCUNHO 
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4) Tomando por base a tirinha abaixo, responda ao que se pede:  

 

 
QUINO. Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

 

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.  

 

RASCUNHO 
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5) Suponha que você é estagiário do Setor de Comunicação Social da Defensoria Pública da 

União no Piauí, e recebeu a incumbência de divulgar nos meios de comunicação local a notícia, 

transcrita abaixo: 
 

O aposentado Aurélio Palácio Lima, 72, 

procurou a Defensoria Pública da União 

(DPU) em Teresina para obter o 

medicamento abiraterona, necessário para 

tratar câncer de próstata. O remédio é 

disponível no Brasil apenas por importação, 

apresenta custo estimado de R$ 10 mil 

mensais por paciente e o seu fornecimento 

havia sido negado pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

Um parecer médico informa que, devido à 

gravidade da doença, Aurélio Palácio Lima 

precisa usar a medicação com urgência. 

Diante do não fornecimento, a DPU em 

Teresina ajuizou uma ação judicial, o que 

garantiu ao aposentado o recebimento do 

remédio em sua casa, localizada em Altos, 

próximo a capital. Esse é um exemplo das 

atuações mais urgentes da Defensoria: as 

questões de saúde. 

A DPU trabalha para representar pessoas 

de baixa renda que necessitam de 

determinado remédio, internação, 

tratamento ou cirurgia, em todos os casos, 

após negativa do ente público ou quando o 

medicamento estiver fora da lista do SUS. 

“A atuação da Defensoria Pública da União 

nas questões de saúde se dá em dois 

momentos: o administrativo e o judicial. A 

DPU, ao receber uma pretensão relativa ao 

direito à saúde, primeiramente submete à 

análise da equipe técnica que verificará as 

prescrições e laudos médicos apresentados 

pelo assistido, observando a adequação da 

medicação prescrita à patologia, bem como 

se o medicamento é ou não fornecido pelo 

SUS e, em caso negativo, se há medicação 

fornecida pelo SUS que possa substituir o 

remédio prescrito sem prejuízos à saúde do 

assistido”, explica a defensora pública 

federal Rossana Almeida, do 1º ofício cível 

da DPU em Teresina. 

 

A defensora acrescenta que, após a 

conclusão da análise técnica, realizada por 

médicos peritos da DPU, as secretarias de 

saúde são contatadas a fim de verificar a 

possibilidade de resolução administrativa. 

Se a resposta for positiva para o provimento 

do remédio ou realização do procedimento 

em prazo compatível com o grau de 

gravidade do caso, essa via é a adotada. 

“Por outro lado, se o fornecimento 

administrativo não se mostra viável, a 

Defensoria propõe ação judicial com o 

objetivo de garantir a concretização do 

direito à saúde do assistido”, afirma. 
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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. 
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REDAÇÃO 
 

Sua redação será avaliada de acordo com os seguintes critérios: 

 

 Domínio da norma culta da língua portuguesa; 

 A estrutura do texto deve corresponder ao tipo textual proposto; 

 Relacionar ideias com o tema indicado; 

 Elaborar uma proposta de intervenção visando solucionar a problemática exposta; 

 Obediência ao mínimo de 10 e máximo de 30 linhas. 

 

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 

 

“A sociedade brasileira ainda não se apoderou dos mecanismos de comunicação pública 

que já estão ‘em campo’ e que podem trabalhar em prol de um exercício cidadão mais 

pleno. O assunto é tão recente quanto o seu exercício. 
 

 
 

Elizabeth Brandão (in Duarte, 2009) afirma que a construção do conceito definitivo de 

comunicação pública ainda gera discussões por não ter encontrado ainda um sentido 

unívoco e contorno claro, observando-se que a expressão vem sendo usada com múltiplos 

sentidos, conforme o autor ou país, e alguns deles conflitantes. Entretanto, conforme 

afirma Jorge Duarte (2009), seja qual for a modalidade ou a definição de comunicação 

pública todas tem um denominador comum.” 
 

 

(Textos de Cintia Moreno e Janaina Carvalho. Adaptados.) 

 

 
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. 
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