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LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES: 

 

 

 

 Verifique, nos espaços devidos do CARTÃO-RESPOSTA, se o número de controle é o mesmo que 

está ao lado do seu nome na folha de chamada. Caso o número de controle não corresponda ao 

que está nessa folha, comunique imediatamente ao fiscal de prova. Não se esqueça de assinar 

seu nome no primeiro retângulo. 

 Marque as respostas das questões no CARTÃO-RASCUNHO, a fim de transcrevê-las com caneta 

esferográfica azul ou preta, de ponta grossa e corpo transparente, posteriormente, no CARTÃO-

RESPOSTA. 

 Ao transcrever suas respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, preencha completamente o alvéolo, 

como indicado na figura, . Nunca assim , pois você corre o risco 

de ter sua questão anulada. 

 Não pergunte nada ao fiscal, pois todas as instruções estão na prova. Lembre-se de que uma 

leitura competente é requisito essencial para a realização da prova. 

 Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO-RESPOSTA, para que ele não seja rejeitado. 
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PUT TEETH IN GOOGLE PRIVACY FINES 
 

By Marc Rotenberg, Special to CNN 

April 29, 2013 

 
(CNN) -- Last week Germany levied a fine against Google for one of the biggest wiretapping violations in history. The 

fine? Less than $200,000. Google's net profits in 2012? More than $10 billion. Imagine a driver of a fancy car caught for speeding 

and then asked to pay a nickel. Google got off easier. 

Over several years and in countries around the world, Google drove cars with cameras mounted on the roof through 

communities and residential neighborhoods. Google said that it was gathering images to improve its "Street View" mapping 5 

program. But Google was also secretly collecting information about Internet access points in private homes and intercepting 

personal communications across wi-fi networks. 

A privacy official in Germany had suspected that this was happening, but was repeatedly reassured by Google that it 

wasn't. When the official actually removed the hard drive from a Google vehicle, the true story came out. Investigations were 

launched in more than a dozen countries. "Street View" became "Spy-Fi." 10 

The Canadian privacy commissioner determined that the company had obtained medical records and financial records, 

private e-mails and passwords. In the United States, a group of attorneys general levied a $7 million fine against the company, 

after federal agencies in Washington failed to act. Google apologized, stopped collecting the wi-fi data (but not the location data) 

and promised to improve its privacy practices. 

Last week, the German official who triggered the original investigation announced the 145,000-euro fine, almost the 15 

largest amount allowed under European law, though insignificant for a company the size of Google. The public official was clearly 

unhappy about the outcome and told The New York Times, "As long as violations of data protection law are penalized with such 

insignificant sums, the ability of existing laws to protect personal privacy in the digital world, with its high potential for abuse, is 

barely possible." 

As the public concern about privacy is increasing, the failure of public agencies to take forceful action is becoming a 20 

problem. In the United States, the Federal Trade Commission announced important settlements with Facebook and Google back 

in 2011, but it has been reluctant to take any meaningful enforcement action since. Even after Google consolidated all of the data 

from across its 60 plus services last year into one data policy to "rule them all," the FTC remained silent. 

The Federal Communications Commission launched an investigation of Street View but levied only a $25,000 fine, even 

less than the amount in Germany, and that was for Google's obstruction during the investigation. 25 

Increasingly, Internet companies are advocating "self-regulation" and weak-willed politicians are telling users, "check your 

privacy settings, be careful what you post." In other words, you are on your own. That is terrible advice coming from those who 

know that users can do little to protect their data. User data is gathered surreptitiously, few users have the ability or time to know 

how it is collected, and even good privacy policies change quickly. 

It was only Mr. Casper's persistence that made it possible to challenge Google's data collection practices. It would have 30 

been impossible for those whose wi-fi communications were intercepted to know that their data was gathered by Google, let 

alone enforce privacy rights against the company. That is why it is important for officials to pursue investigations, enforce laws 

and impose significant penalties when warranted. 

The failure to enforce privacy laws is bad not only for Internet users, but also for smaller companies and innovative firms 

that are developing services that comply with privacy law. The success of "Privacy by Design," and other new approaches, depends 35 

on countries enforcing their laws. If they see their larger competitors get away with cutting corners, the message will be that they, 

too, can ignore the laws. This will lead to a vicious spiral that governments must avoid. 

In Europe, governments recognize the need to update and strengthen privacy laws. Efforts are under way to improve 

privacy protections. That will help consumers and Internet users all around the world as companies adopt better safeguards for 

personal data. 40 

In the United States, President Obama has called for a Consumer Privacy Bill of Rights and recommended the 

adoption of new privacy law. It is a good, forward-looking proposal that builds on existing law and addresses a key 

concern of Internet users today. Another proposal now in California would give Internet users the right to know the 

information private firms collect about them. It is a clever approach to privacy that does not restrict data collection; it 

simply makes companies more accountable to users. 45 

But it is not easy to enact new laws, particularly when large companies have so much influence over the political process. 

Still, there are many public officials who must share the frustration of Mr. Casper. Privacy protection without enforcement is no 

protection at all. 

 

 

Disponível em: http://edition.cnn.com/2013/04/27/opinion/rotenberg-google-privacy/index.html Acesso em: 10 de setembro de 2013. 

http://www.nytimes.com/2013/04/23/technology/germany-fines-google-over-data-collection.html?_r=0
http://money.cnn.com/2013/03/12/technology/google-privacy-settlement/index.html
http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2011/07/28/why-privacy-by-design-is-the-new-corporate-hotness/
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WHO (linhas 15, 27 e 47) refere-se, 

respectivamente, a: 

 

(a) oficial que investigou a espionagem – empresas 

de internet – funcionários públicos.  

(b) oficial que investigou a espionagem – políticos – 

funcionários públicos.  

(c) oficial que investigou a espionagem – empresas 

de internet – Mr. Casper. 

(d) policial federal alemão – políticos – funcionários 

públicos. 

(e) policial federal alemão – empresas de internet – 

Mr. Casper. 

 

2 

Analise as afirmações abaixo sobre o 

projeto Street View. 

 

I) As fotos tiradas pelos veículos do Google 

Street View visam ao aprimoramento do 

programa de mapeamento da empresa. 

II) As fotos tiradas pelos veículos do Google 

Street View visam à coleta de informações 

sobre pontos de acesso à internet em 

empresas públicas e privadas. 

III) As fotos tiradas pelos veículos do Google 

Street View visam à interceptação de 

comunicações pessoais através de redes wi-fi.  

IV) As fotos tiradas pelos veículos do Google 

Street View visam ao fornecimento de dados 

sigilosos a mais de uma dezena de países.  

 

De acordo com o texto, está(ão) correta(s): 

 

(a) I e III apenas. 

(b) III e IV apenas. 

(c) II e IV apenas. 

(d) II, III e IV apenas. 

(e) I, III e IV apenas. 

 

 

 

3 

Sobre o resultado da investigação 

desencadeada na Alemanha é verdadeiro dizer 

que: 

 

(a) o valor da multa, 145 mil euros, é irrisório para 

uma empresa do porte da Google. 

(b) o valor da multa, 145 mil euros, é excessivo para 

uma empresa do porte da Google.  

(c) o valor da multa, 145 mil euros, é o maior 

permitido pelas leis europeias.   

(d) o valor da multa, 145 mil euros, é o menor 

permitido pelas leis europeias.   

(e) o valor da multa, 145 mil euros, ultrapassa o limite 

permitido pelas leis europeias.  

 

4 

De acordo com o texto, é correto afirmar 

que: 

 

(a) a multa cobrada pela Comissão Federal de 

Comércio dos EUA foi maior do que aquela 

cobrada pelo órgão regulador alemão. 

(b) no Canadá usuários de internet pediram ao 

Google que apagassem suas casas do Street 

View, visto que a empresa estava reunindo dados 

como emails e senhas pessoais através de redes 

sem fio. 

(c) na Alemanha o governo determinou que o Street 

View só poderia permanecer disponível no país 

caso o Google colaborasse com as investigações. 

(d) nos EUA o Google pagou uma multa de 25 mil 

dólares por obstruir uma investigação federal e 

uma multa de 7 milhões de dólares para resolver 

um processo judicial. 

(e) por anos, o Google reuniu dados como emails e 

fotografias pessoais através de redes sem fio 

desprotegidas, enfurecendo consumidores e 

defensores do direito à privacidade. 
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Leia atentamente as afirmações abaixo. 

 
I) O presidente dos EUA recomendou a criação 

do projeto de lei Consumer Privacy Bill of 

Rights e de novas regras de proteção online. 

II) O projeto de lei Consumer Privacy Bill of Rights 

é totalmente inovador e aborda uma das 

principais preocupações dos usuários de 

internet hoje. 

III) O objetivo do projeto de lei Consumer Privacy 

Bill of Rights é criar regras mais rígidas que 

impeçam o rastreamento de hábitos de 

consumo dos americanos. 

 

A partir das informações contidas no 

texto, é correto dizer que:  

 

(a) apenas I está correta. 

(b) apenas II está correta. 

(c) apenas III está correta . 

(d) apenas I e III estão corretas. 

(e) I, II e III estão corretas.  

 

 

6 

Na frase “In the United States, the Federal 

Trade Commission announced important settlements 

with Facebook and Google back in 2011, but it has 

been reluctant to take any meaningful enforcement 

action since.”, no sexto parágrafo (linha 21), “it” 

refere-se 

 

(a) aos Estados Unidos. 

(b) ao Facebook. 

(c) ao Google.  

(d) ao Facebook e ao Google.  

(e) à Comissão Federal de Comércio. 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Na frase “Still, there are many public officials 

who must share the frustration of Mr. Casper.” (linha 

47), a palavra “still” dá ideia de:  

 

(a) duração. 

(b) consequência.  

(c) conclusão. 

(d) condição. 

(e) oposição. 

 

8 

As expressões “pursue investigations” 

(linha 32), “enforce laws” (linha 32) e “impose 

significant penalties” (linha 33) significam 

respectivamente: 

 

(a) conduzir investigações – reforçar as leis – impor 

sanções significativas. 

(b) conduzir investigações – fazer cumprir as leis – 

impor sanções significativas. 

(c) propor investigações – fazer cumprir as leis – 

impor sanções significativas. 

(d) propor investigações – reforçar as leis – impedir 

sanções significativas. 

(e) conduzir investigações – fazer cumprir as leis – 

impedir sanções significativas. 

 

9 

De acordo com o título do texto, é correto 

inferir que: 

 

(a) as multas de privacidade contra o Google devem 

ser amenizadas. 

(b) as multas de privacidade contra o Google são 

excessivamente caras. 

(c) as multas de privacidade contra o Google devem 

ser cumpridas.  

(d) a justiça está armada até os dentes para exigir o 

pagamento das multas de privacidade.  

(e) o Google está armado até os dentes para escapar 

das multas de privacidade. 
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Sobre a política de privacidade do Google 

é correto dizer que: 

 

(a) a verdade sobre a política de privacidade da 

empresa surgiu quando o disco rígido de um dos 

carros do projeto Street View foi removido. 

(b) a empresa admitiu que os carros do Street View 

coletavam informações pessoais de usuários 

enquanto fotografavam casas e monumentos no 

Canadá. 

(c) a investigação sobre o projeto Street View 

começou no EUA e se espalhou por dezenas de 

países em todo o mundo.  

(d) o Google pagou à Comissão Federal de Comércio 

dos EUA uma multa no valor de 25 mil dólares 

por invadir a privacidade de cidadãos americanos.  

(e) o Google jamais acessou dados obtidos 

ilegalmente e não sabia que dados pessoais 

estavam sendo coletados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


