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CONHECIMENTOS GERAIS

O Texto I norteará a resolução das questões de 01 a 06. Por isso,
leia-o e releia-o com bastante atenção.

TEXTO I

A FÉ CURA

Pesquisas sugerem novíssimas evidências de que a
religiosidade tem o poder de auxiliar na cura de vários
problemas de saúde — de tumores a depressão.

por RAQUEL DE MEDEIROS
design GUILHERME COLUGNATTI

fotos DERCÍLIO

01 A recuperação de pacientes com câncer está diretamente
ligada à sua religiosidade. Taxativo assim é o resumo dos
resultados de um estudo realizado na Universidade de São
Paulo, que foi divulgado há pouco. “Para começar, os

05 pacientes que têm uma crença religiosa se mostram mais
confiantes para lutar contra a doença”, explica a psicóloga
Joelma Ana Espíndula, que liderou a pesquisa. O trabalho
ouviu 12 voluntários em tratamento e 11 especialistas em
oncologia do Hospital Beneficência Portuguesa, em Ribeirão

10 Preto, no interior paulista. O surpreendente é que até mesmo
os profissionais de saúde entrevistados ressaltaram a
importância da religião para a melhora do quadro dos doentes.
“A maioria deles acredita que a fé ajuda a superar um problema
grave. Os médicos dizem que o sistema imunológico desses

15 indivíduos aparenta ser mais resistente, e talvez por isso eles
apresentem uma recuperação mais satisfatória”, conclui
Joelma.

Outro estudo, que leva a assinatura da Universidade de
Toronto, no Canadá, revela que a fé é um santo remédio contra

20 a ansiedade e a depressão. Ele prova que pessoas religiosas
ou que apenas acreditam na existência de Deus são menos
angustiadas e sentem menor culpa em relação aos próprios
erros. Os especialistas avaliaram a mente de 51 universitários
por meio de testes e da eletroencefalografia, método que se

25 vale de eletrodos dispostos na cabeça para medir as correntes
elétricas do cérebro. A maioria dos participantes era cristã,
mas no grupo também havia muçulmanos, hindus, budistas e
ateus.

“Nossa principal descoberta foi perceber que há um elo entre
30 as crenças religiosas e a atividade de uma parte da massa

cinzenta chamada de córtex cingulado anterior”, conta a
SAÚDE! o psicólogo Michael Inzlicht, que coordenou a
pesquisa. “Quanto mais as pessoas acreditam em Deus,
menos atuante é essa região.” Só para ter uma ideia, o córtex

35 cingulado anterior costuma trabalhar em dobro em
indivíduos pra lá de ansiosos.

O sentido que a religião dá para a vida dos pacientes pode
ser a chave para explicar esse fenômeno. “Suspeitamos que
se trata de uma proteção contra a ansiedade e a depressão

40 porque ela dá um significado para a vida”, afirma Inzlicht. A
oncologista Nise Yamaguchi, de São Paulo, compartilha da
mesma opinião. “A performance física de um indivíduo
depende de aspectos emocionais, mentais e espirituais. Quem
acredita que a vida continua após a morte tem uma postura

45 diferente da pessoa que não crê na continuidade”, diz Nise,
uma das mais conceituadas especialistas em câncer do país.
“Entre meus pacientes, percebo nitidamente o seguinte:
aqueles que querem educar filhos ou deixar um legado lutam
em dobro para recobrar suas forças.” Para dom João

50 Evangelista Kovas, prior do Mosteiro de São Bento, em São
Paulo, as benesses da fé são amplas, mas não livram
totalmente os homens de uma enfermidade. “Entre seus
inúmeros benefícios, está inclusive a aquisição de mais saúde.
Isso não quer dizer, porém, que aquele que tem fé não fique

55 doente nem passe por dificuldades na vida. A condição
humana presente é em muitos aspectos limitada.”

A aposentada Maria Dolores Cantero Montejano, 69 anos,
de Mombuca, no interior de São Paulo, teve dois grandes
sustos há cerca de dois meses. Tudo começou com uma

60 falta de ar, e o que era para ser uma simples consulta acabou
na UTI. Ela foi diagnosticada com um aneurisma e uma
infiltração pulmonar. Devota de São Frei Galvão e de Madre
Paulina, Maria Dolores levou a imagem da santa para o
hospital. “Rezei muito. Os médicos falaram que não sabiam

65 como eu estava viva”, recorda-se. Depois de uma radiografia,
a dona de casa teve outra surpresa desagradável: descobriu
que estava com duas vértebras fraturadas. “Devo ter
quebrado em julho do ano passado, quando levei um tombo
e caí da escada”, diz Maria. “Agora não posso varrer o chão

70 nem arrumar a cama. Preciso ficar de repouso para melhorar,
mas consigo andar. Continuo com muita fé nos meus santos”,
finaliza.

“Inúmeras pesquisas científicas mostram que pessoas
espiritualizadas são fisicamente mais saudáveis, requerem

75 menos assistência médica e, mesmo quando adoecem, têm
recuperação mais rápida e menor taxa de mortalidade”, diz
Marcelo Saad, fisiatra e coordenador do Comitê sobre
Religiosidade-Espiritualidade em Saúde do Hospital Israelita
Albert Einstein, na capital paulista. Estudioso do assunto,

80 ele também revela que os indivíduos mais religiosos têm
maior adaptação ao estresse, menor pendor ao abuso de
drogas e álcool, além de apresentarem risco reduzido de
desenvolver depressão ou cometer suicídio.
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As orações da religião católica, assim como a meditação
85 budista, podem baixar a pressão e fortalecer as nossas

defesas à medida que acalmam a mente. A explicação pode
estar em substâncias produzidas pelo corpo nos momentos
em que rezamos, ocasiões que não deixam de ser agradáveis.
“Nessas horas, o organismo secreta a serotonina, que é

90 conhecida como o hormônio da felicidade”, explica Nise
Yamaguchi.

E a serotonina é antagonista de outros hormônios, que entram
em cena em situações de muita tensão, como o cortisol e a
adrenalina. O problema é quando essa dupla vive em alta.

95 Daí, potencializa baques na imunidade e faz a pressão subir
que nem foguete. “Essas substâncias estão envolvidas na
origem ou no agravamento de vários males. O câncer, por
exemplo, é como um defeito que escapou à vigilância
imunitária”, teoriza Saad. Em quem tem fé, entre outras coisas

100 por causa da compensação da serotonina, os níveis do duo
por trás de tanto nervosismo ficam mais baixos.

Apesar do entendimento crescente sobre o impacto da
religião sobre as funções orgânicas, a ciência ainda engatinha
nesse campo. “Estamos numa fase de questionamentos, e

105 qualquer explicação mais específica de mecanismos é
prematura. Ninguém, no entanto, pode duvidar de que a fé
auxilia na recuperação de pacientes”, afirma o psicobiologista
José Roberto Leite, da Universidade Federal de São Paulo.
Além disso, muitas vezes a religiosidade pressupõe que a

110 pessoa está dentro de um grupo de relacionamento, ou seja,
aberta à interação social e à troca de afeto, o que é bastante
significativo. “Um dos grandes poderes da fé pode estar nessa
força de um indivíduo apoiando o outro”, completa Leite.

http://saude.abril.com.br/edicoes/0320/bem_estar/conteudo_533899.shtml?pag=1

http://saude.abril.com.br/edicoes/0320/bem_estar/conteudo_533899.shtml?pag=2

01 – Com base na leitura do Texto I, podemos afirmar que o
objetivo de Raquel Medeiros, em A fé cura, é:

A) Defender o poder curativo da fé em todos os tipos de doença,
inclusive as graves, tais como: depressão e tumores.

B) Criticar as pessoas que não possuem fé, mostrando que estas
sofrem mais quando adoecem.

C) Apresentar pesquisas científicas, de âmbito nacional e
internacional, que investigaram os efeitos positivos da fé no
tratamento de doenças, inclusive as graves.

D) Mostrar que quem tem religião não adoece com facilidade e
que, quando adoecem, ficam curadas.

E) Comparar explicações religiosas e científicas sobre a cura de
doenças, principalmente as doenças graves.

02 – Dentre os conjuntos de frases abaixo, qual explicita o
posicionamento da autora do texto, Raquel Medeiros?

A) “A recuperação de pacientes com câncer está diretamente
ligada à sua religiosidade” (linhas 01 e 02); “O surpreendente
é que até mesmo os profissionais de saúde entrevistados
ressaltaram a importância da religião para a melhora do quadro
dos doentes” (linhas 10 a 12); “[...] os indivíduos mais

religiosos têm maior adaptação ao estresse” (linhas 80 e
81).

B) “Os médicos dizem que o sistema imunológico desses
indivíduos aparenta ser mais resistente” (linha 14 e 15); O
trabalho ouviu 12 voluntários em tratamento e 11
especialistas em oncologia do Hospital Beneficência
Portuguesa (linhas 07 a 09); “[...] os indivíduos mais
religiosos têm maior adaptação ao estresse” (linhas 80 e
81).

C) “A performance física de um indivíduo depende de aspectos
emocionais, mentais e espirituais” (linhas 42 e 43); “A
maioria dos participantes era cristã, mas no grupo também
havia muçulmanos, hindus, budistas e ateus” (linhas 26 a
28); “Ninguém, no entanto, pode duvidar de que a fé auxilia
na recuperação de pacientes” (linhas 106 e 107).

D) “Taxativo assim é o resumo dos resultados de um estudo
realizado na Universidade de São Paulo” (linhas 02 a 04);
“O surpreendente é que até mesmo os profissionais de saúde
entrevistados ressaltaram a importância da religião para a
melhora do quadro dos doentes” (linhas 10 a 12); “Apesar
do entendimento crescente sobre o impacto da religião sobre
as funções orgânicas, a ciência ainda engatinha nesse
campo” (linhas 102 a 104).

E) “O trabalho ouviu 12 voluntários em tratamento e 11
especialistas em oncologia do Hospital Beneficência
Portuguesa” (linhas 07 a 09); “Ninguém, no entanto, pode
duvidar de que a fé auxilia na recuperação de pacientes”
(linhas 106 e 107); “Apesar do entendimento crescente
sobre o impacto da religião sobre as funções orgânicas, a
ciência ainda engatinha nesse campo” (linhas 102 a 104).

03 – Todas as frases destacadas abaixo evidenciam os
benefícios produzidos pela fé como sendo certos, exceto:

A) “A recuperação de pacientes com câncer está diretamente
ligada à sua religiosidade” (linhas 01 e 02).

B) “Inúmeras pesquisas científicas mostram que pessoas
espiritualizadas são fisicamente mais saudáveis, requerem
menos assistência médica e, mesmo quando adoecem, têm
recuperação mais rápida e menor taxa de mortalidade” (linhas
73 a 76).

C) “As orações da religião católica, assim como a meditação
budista, podem baixar a pressão e fortalecer as nossas
defesas à medida que acalmam a mente” (linhas 84 a 86).

D) “Ninguém, no entanto, pode duvidar de que a fé auxilia na
recuperação de pacientes” (linhas 106 e 107).

E) “Um dos grandes poderes da fé pode estar nessa força de
um indivíduo apoiando o outro” (linhas 112 e 113).

04 – Qual o referente retomado pelas formas remissivas
destacadas nas frases a seguir?

I. “[...] que foi divulgado há pouco” (linha 04);
II. “Os médicos dizem que o sistema imunológico desses

indivíduos aparenta ser mais resistente [...] (linhas 14 e
15);

III. “A maioria dos  participantes era cristã, mas no grupo
também havia muçulmanos, hindus, budistas e ateus (linhas
26 a 28);
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IV. “O problema é quando essa dupla vive em alta (linha 94);
V. “ [...] que escapou à vigilância imunitária” (linhas 98 e 99).

A) resumo de um estudo realizado na Universidade de São Paulo;
12 voluntários; os especialistas; serotonina e hormônios;
câncer.

B) um estudo realizado na Universidade de São Paulo; 12
voluntários; 51 universitários; imunidade e pressão;
serotonina e hormônios; defeito.

C) resumo de um estudo realizado na Universidade de São Paulo;
os pacientes que têm uma crença religiosa; 51 universitários;
o cortisol e a adrenalina; câncer.

D) um estudo realizado na Universidade de São Paulo; os
pacientes que têm uma crença religiosa; 51 universitários; o
cortisol e a adrenalina; defeito.

E) um estudo realizado na Universidade de São Paulo; eles; os
especialistas; o cortisol e a adrenalina; defeito.

05 – Considerando a função sintática dos termos destacados
nos trechos abaixo, numere a segunda coluna de acordo com a
primeira:

01.“[...]  os profissionais de saúde entrevistados ressaltaram a
importância da religião para a melhora do quadro dos
doentes” (linhas 11 e 12);

02.“Ele prova que pessoas religiosas ou que apenas acreditam
na existência de Deus são menos angustiadas [...]” (linhas
20 a 22);

03.“A aposentada Maria Dolores Cantero Montejano, 69 anos,
de Mombuca, no interior de São Paulo, teve dois grandes
sustos há cerca de dois meses” (linhas 57 a 59);

04.“Nessas horas, o organismo secreta a serotonina, que é
conhecida como o hormônio da felicidade” (linhas 89 e 90);

05.“Ele prova que pessoas religiosas ou que apenas acreditam
na existência de Deus são menos angustiadas” (linhas 20
a 22).

(    )objeto indireto
(    )sujeito
(    )complemento nominal
(    )adjunto adnominal
(    )objeto direto

A) 05; 04; 01; 02; e 03.
B) 04; 05; 02; 01; e 03.
C) 04; 03; 01; 02; e 05.
D) 05; 03; 02; 01; e 04.
E) 05; 03; 01; 02; e 04.

06 – Para dar consistência a seu texto Raquel Medeiros, utiliza-
se de estratégias argumentativas. Dentre as estratégias listadas
abaixo, qual a autora emprega com mais freqüência?

A) relação de causa e consequência;
B) apelo emocional;
C) comparação/contraste;
D) dados estatísticos;
E) argumentos de autoridade.

07 – As palavras destacadas na frase abaixo pertencem,
respectivamente, as seguintes classes de palavras:

O material didático mais barato que existe na praça é o
professor.

A) adjetivo; advérbio; adjetivo; conjunção; advérbio; e
substantivo.

B) adjetivo; advérbio; adjetivo; pronome relativo; substantivo;
e substantivo.

C) substantivo; advérbio; adjetivo; conjunção; substantivo; e
substantivo.

D) adjetivo; conjunção; substantivo; pronome relativo; e
advérbio.

E) adjetivo; advérbio; adjetivo; conjunção; substantivo e
substantivo.

08 – Em uma escola que tem 415 alunos, 221 estudam inglês,
163 estudam francês e 52 estudam ambas as línguas. Quantos
alunos não estudam nenhuma das duas línguas?

A) 52
B) 31
C) 83
D) 93
E) 111

09 – O conjunto solução da equação  2
2

51 =
−

−+
xx

x
 é:

A) {-2}
B) {8}
C) ∅
D) {3,2}
E) {1}

10 – Uma pessoa gasta 1/3 do dinheiro que tem; em seguida
gasta 3/4 do que lhe sobra. Sabendo-se que ainda ficou com
R$12,00, podemos então afirmar que o valor que ele tinha
inicialmente era de:

A) R$50,00
B) R$80,00
C) R$82,00
D) R$90,00
E) R$72,00

11 – O salário de Antônio é 90% do de Pedro. A diferença entre
os salários é de R$ 500,00. O salário de Antônio é:

A) R$ 5500,00
B) R$ 4500,00
C) R$ 4000,00
D) R$ 5000,00
E) R$ 3500,00

12 – Se a fração irredutível 
b

a
 é a geratriz da dízima 3,012012...,

então o valor de ba− :

A) 670
B) 1809
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C) 2010
D) 590
E) 540

13 – Um comerciante paga R$ 7,00 por 3 unidades de uma
mercadoria, e revende por R$ 18,00 cada 5 unidades. Na
comercialização dessa mercadoria, ele obtém um lucro de R$
342,00 quando vende um total de unidades igual a:

A) 210
B) 240
C) 300
D) 270
E) 330

14 – Duas empresas A e B dispõem de ônibus com 60 lugares.
Para uma excursão para Guarabira-PB, a empresa A cobra uma
taxa fixa de R$ 400,00 mais R$ 25,00 por passageiro, enquanto a
empresa B cobra uma taxa fixa de R$ 250,00 mais R$ 29,00 por
passageiro. O número mínimo de excursionistas para que o
contrato com a empresa A fique mais barato do que o contrato
da empresa B é:

A) 37
B) 41
C) 38
D) 39
E) 40

15 – A Área de notificação (System Tray):

A) é uma pequena área que mantém, caso o usuário queira, alguns
ícones que poderão ser iniciados com apenas um clique.

B) é a tela inicial do sistema operacional Windows, onde ficam
expostos os ícones e a barra de tarefas.

C) é a área à direita da Barra de Tarefas que apresenta o relógio
do computador e outros ícones de programas em execução.

D) é a área à esquerda da Barra de Tarefas onde fica localizado
o botão Iniciar.

E) é a área central da Barra de Tarefas onde ficam os botões
que representam as janelas abertas.

16 – Julgue as afirmativas abaixo a respeito do Windows Explorer
e, em seguida, assinale a alternativa correta:

I. O Windows Explorer apresenta sua interface dividida em
duas partes: a área do conteúdo (painel que mostra a
estrutura completa do computador) e a área das pastas
(apresenta o que há na pasta selecionada da área de
conteúdo).

II. O Windows Explorer sempre estará visualizando o conteúdo
de algum diretório (pasta ou unidade).

III. O sinal de + (mais) ao lado de algumas pastas indica que a
mesma possui subpastas. As que não possuem esse sinal
estão vazias.

Está(ao) correta(s):

A) I e III;
B) apenas a I;

C) apenas a II;
D) apenas a III;
E) I, II e III.

17 – Observe os botões da barra de ferramentas formatação do
Microsoft Word abaixo:

Podemos acionar os comandos representados pelos botões
acima, respectivamente, através das teclas:

A) CTRL+S, CTRL+I, CTRL+N;
B) CTRL+1, CTRL+2, CTRL+3;
C) ALT+1, ALT+2, ALT+3;
D) CTRL+N, CTRL+I, CTRL+S;
E) CTRL+ALT+N, CTRL+ALT+I, CTRL+ALT+S.

18 – A respeito do Corretor Ortográfico e Gramatical do
Microsoft Word, julgue as afirmativas abaixo:

I. Aos erros ortográficos (palavras desconhecidas), o Word
atribui um sublinhado ondulado verde, já nos erros
gramaticais (expressões), o Word indica com um sublinhado
ondulado vermelho.

II. É possível inserir uma nova palavra ao dicionário do Word
usando o comando Adicionar.

III. O comando Alterar permite que o usuário altere a palavra
errada por uma sugestão do programa.

IV. O comando Ignorar permite que o erro em questão seja
ignorado somente no documento em aberto de forma
permanente.

Está(ão) incorreta(s):

A) apenas a IV;
B) apenas a I;
C) II e III;
D) II, III e IV;
E) I e IV.

19 – Para alterar orientação do papel (retrato ou paisagem) no
Microsoft Word, devemos usar os seguintes comandos da Barra
de Menu:

A) Arquivo – Configurar Página – guia Layout – Escolher a
orientação do papel;

B) Editar – Configurar Página – guia Layout – Escolher a
orientação do papel;

C) Arquivo – Visualizar Impressão – Escolher a orientação do
papel;

D) Editar – Configurar Página – Escolher a orientação do papel;
E) Arquivo – Configurar Página – guia Margens – Escolher a

orientação do papel.

20 – Para enviar um email, é obrigatório que seja informado:

A) apenas o endereço de email;
B) o endereço de email e o assunto;
C) o endereço de email, o assunto e a mensagem;
D) o endereço de email e a mensagem;
E) o endereço de email, o assunto e pelo menos um arquivo

anexo.
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO

21 – A liderança é uma habilidade que tem como base os
conjuntos de comportamentos que possibilitam aumentar a
eficácia na condução dos liderados. Estudos feitos em grupos,
coordenados por LEWIN, comparam os efeitos de estilos de
lideranças sobre diversos agrupamentos humanos e foram
formulados em três tipos de liderança. Relacione corretamente
as duas colunas e marque a alternativa correta.

I. Liderança Autocrática
II. Liderança Democrática
III. Liderança Laissez-faire

(    )Liderança caracterizada pela ausência de tomada de decisão
gerencial.

(    )Liderança focada apenas nas tarefas.
(    )Liderança voltada para as pessoas.

A) I, II, III
B) III, I, II
C) II, III, I
D) III, II, I
E) I, III, II

22 – Cada tipo de liderança apresenta consequências sobre o
grupo. São características no grupo democrático, exceto:

A) Amizade no grupo.
B) Relações mais maduras e responsáveis.
C) Objetivos alcançados sem muitos atritos.
D) Falta de ação na ausência do líder.
E) Eficiência alta e contínua.

23 – O Recrutamento envolve um processo que varia conforme
a organização. Para ser eficaz o recrutamento deve atrair um
contingente de candidatos para abastecer adequadamente o
processo de seleção, que pode ser interno ou externo. As
afirmativas são apontadas como vantagens em recrutamento
interno, exceto:

A) Exigem que os funcionários tenham potencial de
desenvolvimento para serem promovidos a alguns níveis
acima.

B) É mais econômico, pois evita despesas com anúncios em
jornais ou empresas de recrutamento.

C) É mais rápido, evita as demoras do recrutamento externo, a
expectativa do anúncio a espera dos candidatos.

D) É uma fonte de motivação para os empregados, desde que
estes vislumbrem a possibilidade de crescimento dentro da
organização.

E) Desenvolve um espírito de competição entre o pessoal, tendo
em vista as oportunidades oferecidas.

24 – Historicamente, pode-se afirmar que os critérios de seleção
de pessoal evoluíram, acompanhando os modelos de
organização: pré-burocrático, burocrático e pós-burocrático.

Relacione corretamente as duas colunas e marque a alternativa
correta.

I. Pré-burocrático.
II. Burocrático.
III. Pós-burocrático.

(    )A seleção de pessoal com pré-requisito o treinamento ou a
formação específica, de preferência diploma.

(    )A seleção de pessoal com pré-requisito o potencial do
candidato, preferindo-se uma formação de generalista, com
enfoque no futuro.

(    )A seleção de pessoal com base na amizade e nas relações
sociais, com enfoque no passado.

A) I, II, III
B) III, I, II
C) II, III, I
D) III, II, I
E) I, III, II

25 – A teoria da motivação de Frederick Herzberg tem ênfase
do ambiente e distingue satisfação de insatisfação que são
originadas de fatores motivacionais intrínsecos e extrínsecos.
De acordo com essa teoria, assinale a alternativa que não
corresponde a fatores de motivação intrínseca:

A) Oportunidade de crescimento;
B) Salários;
C) Responsabilidade;
D) Natureza do trabalho;
E) Satisfação pessoal.

26 – Uma das funções da administração está relacionada à
liderança e à motivação. Indique se as afirmativas a seguir são
verdadeiras (V) ou falsas (F) e marque a alternativa correta.

(    )A partir do estudo de diferentes dimensões do modelo
organizacional, Likert identifica quatro sistemas de
organizações: autoritário coercitivo, autoritário
benevolente, consultivo e participativo.

(    )A teoria sobre motivação de Maslow pressupõe a existência
de fatores higiênicos que, quando presentes, evitam
insatisfação, mas não são suficientes para motivar.

(    )A liderança voltada para a tarefa tem como preocupação o
alcance dos objetivos individuais, enquanto a liderança
voltada para as pessoas estabelece metas.

(    )Uma das formas de enriquecimento do trabalho é através
de rodízio de cargos, autocontrole, treinamento,
participação em grupos de aprimoramento.

A) V, F, V, F
B) F, V, F, V
C) V, V, F, F
D) F, F, V, V
E) V, F, F, V
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27 – Um determinado órgão público tem a intenção de
implementar diversas ações, visando a motivação dos servidores.
Por exemplo, aumentar o salário dos colaboradores que exercem
cargos gerenciais; instituir rigoroso controle de horário de
entrada e saída dos servidores; e fixar gratificações de
desempenho atreladas a metas a serem cumpridas de forma que
apenas os que alcançarem plenamente suas metas receberão
100% da gratificação. Com respeito a essa situação hipotética,
assinale a opção correta acerca de teorias da motivação.

A) Pressupondo que o salário é uma das necessidades a serem
considerados para motivar uma pessoa, esse órgão está de
acordo com a teoria da hierarquia das necessidades proposta
por Maslow.

B) O órgão público está de acordo com a teoria proposta por
David McClelland, pois ele parte do pressuposto de que
todos os servidores serão motivados pela fixação de
gratificação atrelada ao atingimento de metas.

C) Esse órgão público está de acordo com a teoria da hierarquia
das necessidades proposta por Herzberg, uma vez que ele
pressupõe que salário é o primeiro fator a ser considerado
para motivar uma pessoa.

D) Partindo do pressuposto de que as pessoas devem ser
controladas e acompanhadas, pois tendem a ser
irresponsáveis e desinteressadas, esse órgão público está
de acordo com a visão da teoria Y proposta por Douglas
McGregor.

E) Partindo do pressuposto de que a fixação de metas visa
fomentar a competição como forma de autoavaliação, esse
órgão público está de acordo com o que a teoria de David
McClelland chama de necessidade de realização.

28 – A cerca de Balanced Score Card (BSC). Assinale a opção
correta.

A) Para o sucesso de uma gestão baseada no BSC, é vital o uso
de indicadores de desempenho que consigam revelar a
evolução da estratégia.

B) No BSC, por se tratar de um modelo de gestão estratégica, os
objetivos estratégicos são traçados pela alta gerência sem a
participação do restante da organização.

C) As relações de causa e efeito não são consideradas na gestão
do BSC e, portanto, faz-se necessário utilizar ferramentas
adjacentes, como o diagrama de Pareto.

D) Por ser uma ferramenta de planejamento, o BSC não é capaz
de medir o desempenho organizacional.

E) A garantia de alinhamento organizacional que o BSC apresenta
deve-se exclusivamente, à relação de causa e efeito entre a
perspectiva financeira e o respeito ao meio ambiente.

29 – Atualmente a administração conta com uma ferramenta de
gestão bastante utilizada é o Balanced Score Card (BSC), que
possui algumas peculiaridades. Acerca do BSC, assinale a opção
correta.

A) É um modelo de tomada de decisão que auxilia a execução
operacional da empresa no direcionamento do chão de fábrica.

B) Esse modelo de gestão operacional é responsável pela gestão
do conhecimento na organização, pois trata diretamente dos
processos operacionais do empreendimento.

C) Um de seus principais objetivos é o alinhamento estratégico
as ações operacionais da empresa.

D) As quatro perspectivas que compõem o BSC são: social,
fornecedor, aprendizagem e inovação.

E) O BSC apóia-se no desenvolvimento de um mapa e busca a
reengenharia dos processos da organização.

30 – Em relação a saúde do trabalhador, existe empresas que
são desobrigadas de constituir CIPA, cabendo ao designado,
mediante orientação de profissionais habilitados, recomendar
o EPI adequado à proteção do trabalhador. Nessas empresas
cabe ao empregador, exceto:

A) Adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade.
B) Exigir o seu uso.
C) Responsabiliza-se pela higienização e manutenção periódica.
D) Responsabiliza-se pela guarda e conservação.
E) Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado.

31 – “Ferramenta que possibilita as pessoas a desenvolver o
que ela já tem de melhor dentro de si, aumentando sua
performance para alcançar suas metas e sonhos”, denomina-
se:

A) Matriz GUT.
B) Balanced Score Card – BSC.
C) Coaching.
D) Análise Swot.
E) Gestão de pessoas.

32 – “Na maioria das repartições públicas, não há um mercado
a ser buscado. Ao invés de conquistar um mercado, uma
agência governamental deveria prestar, de forma econômica,
o serviço prescrito pela legislação vigente. O objetivo deveria
se destacar por serviço bem executado”. (DEMING, 1990). Em
relação aos aspectos da Gestão da Qualidade Total - GQT no
Serviço Público coloque (V) para verdadeiro e (F) para falsa e
marque a alternativa correta.

(    )O aspecto da autoridade na GQT é o “Líder/facilitador”,
enquanto no modelo tradicional é o chefe.

(    )A postura na GQT é de “Empreendedor”, e no modelo
tradicional é de “Burocrata”.

(    )A responsabilidade na GQT é “Responsável pelo setor”, e
no modelo tradicional é de responsabilidade compartilhada.

(    )A tomada de decisão na GQT é “o chefe que decide”,
enquanto no modelo tradicional o “líder facilita a decisão”.

(    )A forma de delegação na GQT é “delegada”, e no modelo
tradicional é “centralizada”.

A) V, V, V, V, V
B) V, V, F, F, V
C) F, V, F, V, F
D) V, V, F, V, F
E) F, V, F, F, V

33 – “É a qualidade ou propriedade do ambiente
organizacional, que é percebida ou experimentada pelos
membros da organização e influencia o seu comportamento”.
(George Litwin). Assinale a alternativa correta.
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A) Clima organizacional.
B) Visão organizacional.
C) Missão organizacional.
D) Decisão organizacional.
E) Cultura organizacional.

34 – Pode-se afirmar que avaliação 360º é uma importante
ferramenta de Gestão de Pessoas que corresponde a uma análise
sistemática do desempenho do profissional em função das
atividades que realiza, das metas estabelecidas, dos resultados
alcançados e do seu potencial de desenvolvimento. São
vantagens da avaliação 360 graus, exceto:

A) Possibilita resultados mais confiáveis e isentos de influências
pessoais.

B) Possibilita a visão da performance do avaliado sob diferentes
ângulos.

C) Promove maior aceitação, pois os colaboradores percebem
como um processo mais justo e confiável.

D) Possibilita um maior controle da coerência do avaliador nos
diferentes pareceres que emite.

E) Permite uma avaliação de fácil entendimento e aplicação
simples.

35 – Assinale a alternativa que difere dos objetivos de uma
avaliação de 360º.

A) Estabelecer, de maneira clara, o que é esperado de cada
colaborador, com base na descrição e análise do cargo que
ocupa.

B) Dotar o colaborador de um esquema de acompanhamento e
aconselhamento, onde terá oportunidade de conhecer seus
pontos fortes e fracos, reforçando seu bom desempenho e
procurando corrigir suas deficiências.

C) Permitir uma visão integrada da organização e resumida dos
fatores de avaliação.

D) Indicar necessidades de treinamento e ou aperfeiçoamento
em determinadas áreas do seu trabalho.

E) Elaborar planos de ação para colaboradores que apresentem
desempenho insatisfatório.

36 – Sobre cultura organizacional, assinale a opção correta.

A) Uma forte cultura organizacional é aquela onde predomina o
autoritarismo e a centralização das decisões.

B) A realização de convenções, reuniões anuais e premiações
são instrumentos utilizados para reforçar aspectos da cultura
organizacional.

C) Os valores, princípios e crenças organizacionais devem ser
definidos no planejamento estratégico.

D) As organizações são como pequenas sociedades com padrões
distintos e homogêneos de cultura.

E) Não é possível alterar-se a cultura organizacional.

37 – Assinale a alternativa correta. Na gestão de pessoas, o
aspecto da adequação da pessoa ao cargo refere-se aos
seguintes aspectos:

A) Quanto mais baixo o nível de congruência entre o que um
indivíduo oferece para a organização e o que ele espera dela,
maior é o grau de adequação pessoa-cargo.

B) É importante reconhecer que a adequação pessoa-cargo
tende e a perpetuar-se com o tempo.

C) A adequação da pessoa ao cargo depende diretamente das
compensações oferecidas pelas organizações.

D) Refere-se à extensão em que as disposições, habilidades,
expectativas e contribuições de desempenho da pessoa
correspondem às exigências do cargo e às expectativas e
recompensas disponíveis oferecidas pelo mesmo.

E) A adequação da pessoa relaciona-se exclusivamente com o
seu objetivo e com suas habilidades.

38 – Existe Cultura Organizacional que estimula e outra que
inibe a Aprendizagem Organizacional. A cultura abaixo estimula
a Aprendizagem Organizacional. Assinale a alternativa correta.

A) Cultura que divide em compartimentos a resolução de
problemas.

B) Cultura que restringe o fluxo de informações.
C) Cultura que estimula comunicação aberta e acredita no

trabalho em equipe.
D) Cultura que acredita na competição individualizada.
E) Cultura que estimula competição e, comunicação fechada.

39 – Indique se as afirmações sobre Administração de Conflitos
é verdadeira (V) ou falsa (F) e assinale a alternativa correta.

(    )Todos os autores afirmam que não deve haver nenhuma
forma de conflito em empresas.

(    )Algumas  formas para  resolver conflitos são: confrontação,
evitar o conflito, compromisso, abrandamento, mudanças
comportamentais e mudanças organizacionais.

(    )O  conceito  mais  utilizado  na  literatura  para  representar
o  real  significado  de conflito é o seguinte:  “A tem poder
sobre B, na medida em que pode levar B a fazer algo que B
de outra maneira não faria”.

(    )Competição, colaboração, afastamento e acordo são
métodos para administração de conflitos.

A) F, F, V, V
B) F, V, V, F
C) V, F, F, F
D) V, V, V, F
E) F, V, F, V

40 – Um dos maiores problemas  no  âmbito  das  organizações
é  o  processo de comunicação. Algumas características abaixo
qualificam tal processo. Assinale a alternativa correta.

A) Clareza, rapidez, contextualização, simplicidade, integridade,
tempestividade, abertura, descontinuidade.

B) Clareza, lentidão, contextualização, simplicidade, integridade,
tempestividade, abertura, continuidade.

C) Clareza, lentidão, contextualização, simplicidade, integridade,
tempestividade, abertura, continuidade, informações difusas.

D) Clareza, rapidez, contextualização, simplicidade, integridade,
tempestividade, abertura, continuidade.

E) Clareza, impessoalidade, simplicidade, informações,
continuidade.


