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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 

 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 
40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para 
cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer 
defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala 
que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 

sentido;  
 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você 

estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em 
Ata; 

 Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva; 
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
 NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos eletrônicos como 

máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina 
fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, 
réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam 
expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer 
espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro 
etc; 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de 
inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de 

aplicação de prova; 
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de prova. O candidato NÃO poderá levar consigo o 
caderno de questões em momento algum; 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno 
de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 

 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
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NÓS, OS LINCHADORES 
 

Paulo Roberto Pires 
Jornalista e professor de Comunicação da UFRJ 

 
De Curitiba às mais longínquas periferias, 

grassa entre nós a ideia de que a vingança é 
mais rápida e eficiente do que a Justiça — e, por 
isso, deve substituí-la para salvar a pátria, o 
patrimônio ou a honra. Porteira aberta para a 
barbárie, esse princípio muitas vezes prevalece 
por meio de ardis perfeitamente legais, mas é 
mais frequente que se faça valer com paus e 
pedras. Tradição subterrânea do país abençoado 
por Deus e bonito por natureza, a cultura do 
linchamento é examinada em incômodos 
detalhes em A primeira pedra, documentário de 
Vladimir Seixas disponível no Futura Play. 

O assunto é complexo e desconcertante. 
O ódio que aflora num linchamento certamente 
tem origem nos abismos sociais que se 
aprofundam sob a perversa orientação 
demofóbica que há muito define os que mandam. 
É fato que, quanto mais desassistido, mais 
vulnerável o cidadão está à ideia de fazer justiça 
com as próprias mãos — e, é claro, também de 
sofrê-la. Mas o horror não se explica apenas por 
conjunturas históricas e sociais: é no fator 
humano que está o busílis. Quando se instala a 
lei de talião, do olho por olho, a distância da 
palavra ao ato é menor do que se pode imaginar, 
como demonstram sobreviventes, parentes de 
vítimas, intelectuais e anônimos “cidadãos de 
bem” ouvidos no documentário. 

“Se eu fosse atingida por uma violência, 
assassinassem um filho meu, eu ia ter vontade 
de fazer justiça com as próprias mãos”, diz uma 
mulher, em off, num depoimento que abre o filme. 
“Eu sou uma cidadã de bem. Eu sou inclusive da 
área da saúde, então eu deveria zelar sempre 
pela vida. Mas, se fosse atingida, teria um 
espírito vingativo.” Tem-se aí a medida da 
profundidade do buraco: cidadãos partem para o 
crime acreditando-se perfeitamente conformes à 
lei e à ordem. 

José de Souza Martins, sociólogo da USP 
que há 30 anos estuda o tema e é consultor de A 
primeira pedra, calcula que cerca de 1 milhão de 
brasileiros tenham se envolvido em algum 
linchamento — hoje se acredita que uma pessoa 
por dia seja emboscada dessa forma. Trata-se de 
um ritual que vai além da explosão vingativa: não 
basta exterminar, é preciso supliciar a vítima. E, 
tão importante quanto sua imolação, é expor esse 
sofrimento de modo ritual, como se 
fundamentasse o exemplo. 

Cleidenilson Pereira não tinha 
antecedentes criminais quando, aos 29 anos, 
tentou assaltar um botequim na periferia de São 

Luís, no Maranhão. Pego pela vizinhança, foi 
despido, amarrado a um poste e espancado até a 
morte. Mais sorte teve André Luiz Ribeiro. 
Confundido com o assaltante de um outro bar, 
este em São Paulo, foi preso por pai e filho, 
donos do estabelecimento, e apanhou até ser 
salvo por bombeiros — que resolveram dar 
crédito a seus apelos de inocência quando 
provou, numa inusitada aula sobre Revolução 
Francesa, que ganhava a vida como professor de 
história. 

A popularização das redes sociais e a 
onipresença de câmeras em qualquer tempo e 
lugar só potencializaram a cultura do 
linchamento. Foi uma notícia falsa, a princípio 
postada no Facebook, que sentenciou Fabiane 
Maria de Jesus, que tinha 33 anos. Confundida 
com uma sequestradora de crianças, a dona de 
casa foi massacrada num bairro pobre do 
balneário paulista do Guarujá. De um grupo de 
WhatsApp veio o veredicto sobre Luiz Aurélio de 
Paula e sua mulher, também acusados de 
sequestrar menores. A mensagem trazia o áudio 
do pai de uma criança supostamente abordada e 
a foto do casal. Encurralados por centenas de 
pessoas em Araruama, no litoral fluminense, 
foram salvos por guardas civis. O carro deles foi 
incendiado. 

O caldo em que fervem notícias falsas, 
afrontas aos direitos humanos e incitação à 
violência alimenta as turbas de linchadores que 
clamam por justiça. 

E, não por acaso, nutre as propostas de 
governo do inominável candidato à 
Presidência. A primeira pedra faz ver melhor o 
presente e projeta uma distopia tenebrosa, que 
deve ser combatida sem relativismos. “Cidadãos 
de bem”, um número significativo deles, parecem 
dispostos a referendar como política de Estado o 
que nesse documentário essencial é mostrado 
como o que de fato é: um crime bárbaro e sem 
atenuantes. 
 
Adaptação: https://epoca.globo.com/paulo-
roberto-pires/nos-os-linchadores-22855210, 
acesso em 12 de jul. de 2018.  
 
01) O texto “Nós, os linchadores” trata, 
prioritariamente: 
 
(A) De um determinado candidato à 
presidência que argumenta em favor da violência. 
(B) Do documentário de Vladimir Seixas “A 
primeira pedra”, disponível no Futura Play.  
(C) Dos linchamentos como vingança em que 
não basta exterminar, segundo Pires, é preciso 
supliciar.  
(D) Da ineficiência da justiça no Brasil. 
(E) Das notícias falsas e da incitação à 

https://epoca.globo.com/paulo-roberto-pires/nos-os-linchadores-22855210
https://epoca.globo.com/paulo-roberto-pires/nos-os-linchadores-22855210
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violência.  
  
02) De acordo com o texto OS CIDADÃOS DO 
BEM: 
 
(A) São ouvidos no documentário e se 
definem como aqueles defendem o linchamento e 
à “justiça feita pelas próprias mãos”.  
(B) São os profissionais da saúde que salvam 
vidas.    
(C) São as vítimas de linchamentos. 
(D) São os jornalistas que não incitam a 
violência e não defendem  a justiça pelas próprias 
mãos.  
(E) São pessoas que só fazem o bem.   
 
03) O verbo sublinhado no período “A 
popularização das redes sociais e a 
onipresença de câmeras em qualquer tempo e 
lugar só potencializaram a cultura do 
linchamento” classifica-se quanto à regência 
verbal como: 
 
(A) Verbo transitivo direto e indireto. 
(B) Verbo de ligação. 
(C) Verbo transitivo indireto. 
(D) Verbo transitivo direto.   
(E)      Verbo intransitivo. 
 
04) Marque a alternativa em que as palavras 
sublinhadas, no período “Mas, se fosse 
atingida, teria um espírito vingativo”, estão 
corretamente classificadas quanto às classes 
de palavras, na ordem em que aparecem: 
 
(A) Conjunção, artigo indefinido. 
(B) Conjunção, preposição, artigo indefinido. 
(C) Conjunção, advérbio de tempo, 
preposição.  
(D) Verbo, artigo definido, conjunção. 
(E) Conjunção adversativa, artigo indefinido, 
adjetivo. 
  
05) A palavra acentuada pela mesma razão 
que violência é: 
 
(A) Câmera.  
(B)  Presidência. 
(C)  Além. 
(D) Inominável. 
(E)  Política. 
 
06) Dada uma matriz A triangular superior e 
uma matriz B diagonal a multiplicação destas 
matrizes, ou seja,  AB resultará em uma matriz 
do tipo? 
 
(A) Identidade. 
(B) Triangular Inferior. 

(C) Diagonal. 
(D) Triangular Superior. 
(E) Nula. 
 

07) Dado o sistema linear  

  
 Os valores para x, y e z respectivamente são? 
 

(A)   

 

(B)   

 

(C)  

 

(D)  

 
(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
  
08) Sendo A(2,4) e B(-1,3) pontos no plano 
cartesiano. Qual a distancia entre A e B? 
 

(A) . 

(B) .  

(C) . 

(D) .  

(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
09) A expressão 
 

  

 
Resultará em qual valor numérico? 
 
(A) 2. 
(B)  1. 
(C)  0. 
(D)  -1. 
(E)  -2. 
 
10) Um reservatório de água tem 4m de altura, 
6m de comprimento e 5m de largura. E 
sabendo que esta faltando 20% para 
completar sua armazenagem máxima, quantos 
litros de água possui este reservatório no 
momento: 
 
(A)  76000 litros.  
(B)  96000 litros. 
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(C)  102000 litros. 
(D)  104000 litros. 
(E)  106000 litros. 
 
11) Assinale a alternativa que contenha a 
combinação de teclas de atalho do Microsoft 
Windows XP que exibe as propriedades do 
objeto selecionado: 
 
(A)  Ctrl + Esc 
(B)  Alt + Esc 
(C)  Alt + Enter 
(D)  Ctrl + A 
(E)  Alt + Tab 
 
12) Análise a planilha do Microsoft Office 
Excel 2007 abaixo: 

 
Assinale a alternativa que contenha as 
fórmulas utilizadas nas células D9 e B13, 
respectivamente: 
 
(A)  =SOMA(D2:D7) e =MÉDIA(B9:D9), 
respectivamente.  
(B)  =MÉDIA(D2:D7) e =MÉDIA(B9:D9), 
respectivamente. 
(C)  =SOMA(D2:D7) e =SOMA(D2:D7), 
respectivamente. 
(D)  =SOMA(D2;D5:D7) e =MÉDIA(B9;D9), 
respectivamente. 
(E)  =SOMA(D2;D7) e =MÉDIA(B9;D9), 
respectivamente. 
  
13) Assinale a alternativa que contenha as 
portas padrão dos protocolos POP3 (Post 
Office Protocol Version 3) e STMP (Simple Mail 
Transfer Protocol) utilizados no Correio 
Eletrônico Outlook, respectivamente: 
 
(A)  POP3 porta 566 e SMTP porta 995, 
respectivamente. 
(B)  POP3 porta 995 e SMTP porta 558, 

respectivamente. 
(C)  POP3 porta 993 e SMTP porta 206, 
respectivamente. 
(D)  POP3 porta 993 e SMTP porta 465, 
respectivamente. 
(E)  POP3 porta 995 e SMTP porta 465, 
respectivamente. 
 
14) Assinale a alternativa que contenha a 
combinação de teclas de atalhos utilizado no 
Bloco de Notas do Sistema Operacional 
Windows XP que execute a função 
“Substituir”: 
 
(A)  Ctrl + D 
(B)  Alt + H 
(C)  Alt + F 
(D)  Ctrl + H 
(E)  Ctrl + G 
 
15) Análise a planilha do Microsoft Office 
Excel 2007 abaixo: 
 

 
Assinale a alternativa que contenha a fórmula 
utilizada na célula B9 da figura acima: 
 
(A)  =(MÉDIA(B2;B7)*(MÉDIA(C2;C7))) 
(B)  =(MÉDIA(B2:B7)*(MÉDIA(C2:C7))) 
(C)  =(SOMA(B2:B7)*(MÉDIA(C2:C7))) 
(D)  =(MÉDIA(B2:B7)*(SOMA(C2:C7))) 
(E)  =(SOMA(B2:B7)*(SOMA(C2:C7))) 
 
16) Dentre as cidades turísticas abaixo, 
assinale aquela que NÃO fica no Estado do 
Paraná: 
 
(A) Antonina. 
(B) Lapa. 
(C) Foz do Iguaçu. 
(D) Petrópolis. 
(E) Tibagi. 
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17) Dentre as cidades abaixo, identifique a 
única que está localizada na região Oeste do 
Estado do Paraná: 
 
(A) Castro. 
(B) Altônia. 
(C) Sengés. 
(D) Prudentópolis. 
(E) Bela Vista do Paraíso. 
 
18) No cenário cultural brasileiro, Deborah 
Colker é grande destaque na(s): 
 
(A) Novelas. 
(B) Artes Plásticas. 
(C) Arquitetura. 
(D) Música. 
(E) Dança. 
 
19) A Polícia Federal, órgão de relevante 
atuação nacional, atualmente está 
subordinada: 
 
(A) Ao Ministério da Justiça. 
(B) Ao Ministério dos Direitos Humanos. 
(C) Ao Ministério Extraordinário da Segurança 
Pública. 
(D) Ao Ministério do Trabalho. 
(E) Ao Ministério dos Agentes Federais. 
 
20) Jair Bolsonaro, candidato à Presidência da 
República do Brasil, é militar da reserva do 
Exército Brasileiro, com a patente de: 
 
(A) Capitão. 
(B) Cabo. 
(C) Tenente. 
(D) Major. 
(E) General. 
 
21) Uma das premissas para os profissionais 
que atuam na área de comunicação englobam 
as relações comportamentais no ambiente de 
trabalho. Neste sentido, podemos considerar 
que um bom ambiente de trabalho é composto 
pelos comportamentos das pessoas que ali 
atuam. Tais comportamentos são, EXCETO: 
 
(A) Relações desrespeitosas. 
(B) Proatividade. 
(C) Postura positiva. 
(D) Educação com os colegas. 
(E) Postura condizente com a função. 
 
22) A qualidade do atendimento prestado, na 
maioria das vezes, depende da capacidade 
que o atendente tem em se comunicar com o 
público e da forma como transmite a 
mensagem. Neste sentido, a mensagem 

transmitida ao receptor é um dos elementos 
de maior impacto no processo comunicativo. 
Por isso, o atendente deve considerar os 
seguintes aspectos ao transmitir uma 
mensagem no processo de atendimento, 
EXCETO: 
 
(A) Evitar o uso de gírias. 
(B) Gritar para que o receptor ouça. 
(C) Expressar as palavras de forma clara. 
(D) Conferir se o receptor entendeu a 
mensagem. 
(E) Repetir a mensagem sempre que 
necessário. 
  
23) Um atendimento ao público de qualidade 
faz parte do rol de atribuições que as 
organizações atuais exigem de seus 
funcionários. Desta forma, assinale a 
alternativa que diz respeito a um “atendimento 
ao público eficaz e eficiente”: 
 
(A) Não conhecimento da estrutura 
organizacional. 
(B) Falta de respeito com o público. 
(C) Atendentes mal-educados e 
desrespeitosos. 
(D) Saber ouvir o que público solicita. 
(E) Xingar o público para que este saiba seu 
lugar. 
 
24) Independente da área de atuação e do 
exercício laboral, os profissionais 
permanecem grande parte do período de suas 
vidas no ambiente de trabalho e, por isso, 
quando este é bem organizado, estabelece-se 
uma relação que repercute de forma positiva 
na produtividade destes profissionais. Assim, 
para que o ambiente de trabalho seja 
considerado bem organizado, torna-se 
essencial os seguintes aspectos, EXCETO: 
 
(A) Ventilação. 
(B) Iluminação. 
(C) Sinalização. 
(D) Layout do ambiente. 
(E) Manter caixas empilhadas nos cantos. 
 
25) Para realizar um atendimento ao público 
de qualidade os profissionais necessitam 
seguir alguns direcionamentos importantes. 
São eles: 
 
a) Tratar a todos com igualdade e 
cordialidade. 
b) Não demonstrar abertura e disposição. 
c) Manter a calma mesmo com as 
pessoas menos educadas. 
d) Falar de seus problemas pessoais com 
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o público. 
e) Ser indiscreto e cultivar um ambiente 
de fofocas. 
 
Assinale a alternativa: 
 
(A) Somente as alternativas “a”, “b” e “c” estão 
corretas. 
(B) Somente as alternativas “b”, “d”, e “e” 
estão corretas. 
(C) Somente as alternativas “a” e “c” estão 
corretas. 
(D) Somente as alternativas “e” e “a” estão 
corretas. 
(E) Todas as alternativas estão corretas. 
 
26) Os principais indicadores de um 
atendimento ao público que prioriza a 
qualidade dos serviços prestados e a 
satisfação dos seus clientes são, EXCETO: 
 
(A) Incompetência. 
(B) Cortesia. 
(C) Presteza. 
(D) Paciência. 
(E) Respeito. 
  
27) Um dos aspectos cruciais para a 
excelência no atendimento ao público diz 
respeito a: empatia! O estado de empatia 
implica, por exemplo, se colocar no lugar do 
público. Neste sentido, assinale a alternativa 
que NÂO contempla o significado de “atender 
com empatia”: 
 
(A) Interagir com as pessoas. 
(B) Utilizar uma entonação de voz agradável. 
(C) Usar uma expressão facial fechada e 
triste. 
(D) Saber falar na hora certa. 
(E) Ser paciente com as reclamações. 
 
28) Durante o processo de atendimento, a 
postura do atendente interfere diretamente na 
imagem que o público vai formar da 
organização, quer seja ela pública, quer seja 
ela privada. A partir disso, se tem alguns 
exemplos de “postura adequada” a ser 
seguida para que se produza uma imagem 
positiva no público-alvo atendido, e, por 
consequência, se reflita na organização 
prestadora.  Assinale a alternativa que 
corresponde a uma “postura adequada” do 
profissional atendente: 
 
(A) Sorrir de forma exagerada. 
(B) Agir de forma indiscreta com o cliente. 
(C) Não olhar para o cliente. 
(D) Falar de maneira cordial, clara e precisa. 

(E) Não demonstrar interesse pelo cliente. 
 
29)  O computador é um equipamento que 
possui várias partes. Neste sentido, “a parte 
física do computador” é denominada de: 
 
(A) Peopleware. 
(B) Firmware. 
(C) Software. 
(D) Freeware. 
(E) Hardware. 
 
30) Durante o processo de atendimento ao 
cliente, o atendente pode cometer alguns 
“pecados imperdoáveis”. São eles, EXCETO:  
 
(A) Apatia. 
(B) Boa vontade. 
(C) Desdém. 
(D) Robotismo. 
(E) Frieza. 
 
31) O ruído é um dos principais fatores de 
perda de eficácia da comunicação, 
credibilidade e aumento do número de 
distorções. Neste sentido, o ruído afeta 
diretamente o comportamento das pessoas no 
ambiente de trabalho. A partir disso, os 
principais ruídos na comunicação 
comportamental são, EXCETO: 
 
(A) Percepção Seletiva. 
(B) Sobrecarga de Informação. 
(C) Saber ouvir. 
(D) Credibilidade da Fonte. 
(E) Problemas Semânticos. 
 
32) O Hard Disk (HD) é o dispositivo periférico 
que apresenta a capacidade de armazenar 
dados. Em geral é o maior entre os 
dispositivos de um computador. Fica, 
normalmente, interno ao gabinete, mas 
também é possível seu uso de forma externa. 
O Hard Disk também é conhecido como, 
EXCETO: 
 
(A) Disco rígido. 
(B) Disco fixo. 
(C) Winchester. 
(D) CD-Room. 
(E) Memória secundária ou de massa. 
 
33) O atendimento telefônico é um processo 
constituinte de um atendimento de qualidade. 
Ou seja, o uso da comunicação telefônica 
tornou-se imprescindível em todas as áreas. 
Neste sentido há algumas regras básicas para 
que atendimento telefônico seja um sucesso. 
São elas: 
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a) Atender com rapidez, clareza, simpatia, 
de forma atenciosa e educada. 
b) Usar sempre: Senhor, Senhora, por 
favor, e muito obrigado. 
c) Deixar o interlocutor "pendurado na 
linha”. 
d) Falar "comendo" / de boca cheia. 
e) Não manter conversas paralelas. 
Concentrar-se na ligação que está atendendo. 
 
Assinale a alternativa: 
 
(A) Somente as alternativas “a”, “b” e “c” estão 
corretas. 
(B) Somente as alternativas “b”, “d”, e “e” 
estão corretas. 
(C) Somente as alternativas “a”, “b” e “e” 
estão corretas. 
(D) Somente as alternativas “a”, “c ”e “e” estão 
corretas. 
(E) Todas as alternativas estão corretas. 
 
34) O verdadeiro profissional é aquele que 
sabe adequar a sua postura aos mais diversos 
tipos de situação. Neste sentido, ao atender 
um cliente insatisfeito, nervoso, 
descontrolado, que grita, o profissional 
atendente tem oportunidade de aprender a 
controlar suas próprias emoções. Neste 
prisma, assinale a alternativa que NÂO 
corresponde a uma postura assertiva quando 
o profissional atendente recebe reclamações 
de clientes: 
 
(A) Não se concentrar no que o cliente fala. 
(B) Ouvir com atenção. 
(C) Examinar os fatos fazendo perguntas. 
(D) Tentar descobrir a solução que o cliente 
deseja. 
(E) Não impor uma solução. 
 
35) A convivência social de qualidade exige 
dos funcionários a observação de regras 
simples. A finalidade é a de se estabelecer 
uma relação de respeito entre as pessoas. 
Desta forma, assinale a única alternativa que 
NÂO faz parte da composição dessas regras: 
 
(A) Pontualidade. 
(B) Cordialidade. 
(C) Sigilo. 
(D) Tom de voz moderado. 
(E) Uso de vestimenta inadequada. 
  
36) Há diversos fatores ligados ao ambiente 
de trabalho que as organizações públicas 
precisam focar para eliminar, isso porque, 
causam danos à saúde dos funcionários. 
Entre eles estão, EXCETO: 

(A) Excesso de material visual (fotos e 
cartazes). 
(B) Desordem dos objetos disponíveis 
(mobiliários). 
(C) Bom clima organizacional. 
(D) Barulhos sonoros. 
(E) Iluminação e ventilação inadequadas. 
 
37) De nada adianta ter um ambiente limpo, 
espaçoso e bem organizado, se o clima 
organizacional for péssimo. Por isso, a 
organização no trabalho é essencial. Para 
tanto, um “bom clima organizacional” impacta 
diretamente na/no, EXCETO: 
 
(A) Tomada de decisões. 
(B) Rebaixamento da motivação dos 
funcionários. 
(C) Fluidez dos processos corporativos. 
(D) Aumento da produtividade. 
(E) Otimização da convivência. 
 
38) A organizações públicas atuais estão 
exigindo habilidades intelectuais e 
comportamentais dos seus profissionais, 
além de apurada determinação estratégica. 
Entre outros requisitos, essas habilidades 
incluem: 
 
a) Desatualização constante. 
b) Soluções inovadoras em resposta à 
velocidade das mudanças. 
c) Decisões criativas, diferenciadas e 
lentas. 
d) Inflexibilidade para mudar hábitos de 
trabalho. 
e) Liderança e aptidão para manter 
relações pessoais e profissionais. 
f) Habilidade para lidar com os usuários 
internos e externos. 
 
Assinale a alternativa. 
 
(A) Somente as alternativas “a”, “b” e “c” estão 
corretas. 
(B) Somente as alternativas “b”, “d”, e “e” 
estão corretas. 
(C) Somente as alternativas “a”, “b” e “e” 
estão corretas. 
(D) Somente as alternativas “b”, “e ”e “f” estão 
corretas. 
(E) Todas as alternativas estão corretas. 
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39) Um ambiente de trabalho organizado é 
aquele que, EXCETO: 
 
(A) Na mesa de trabalho há papeis 
esparramados e amontoados. 
(B) A limpeza do local está em perfeitas 
condições de uso. 
(C) Os funcionários estão asseados e com 
postura proativa. 
(D) A iluminação é adequada as condições do 
local. 
(E) O atendimento é realizado de forma 
rápida e eficiente. 
 
40) No atendimento ao público, quer seja ele 
presencial ou telefônico, o atendente irá se 
relacionar com inúmeras pessoas e devido 
as diferentes personalidades existentes, nem 
sempre isso é uma tarefa fácil. Existem 
indivíduos extrovertidos, calmos, atentos, 
alegres, tímidos, agressivos, entre tantas 
outras características, ou seja, o mundo é 
composto por seres humanos com crenças, 
valores e experiências diversas. Neste 
sentido, assinale a atitude correta a ser 
tomada ao se atender uma “pessoa difícil”: 
 
(A) Perder a paciência. 
(B) Levar para o lado pessoal. 
(C) Ser antipático. 
(D) Cair nas provocações. 
(E) Ser educado e assertivo. 
 
 

http://www.ibccoaching.com.br/portal/coaching-e-psicologia/vantagens-testes-de-personalidade/

