
  

Cargo: DIGITADOR 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS 

EDITAL N.° 001/2011 

DATA: 14/08/2011 - HORÁRIO: 09h às 12h - DURAÇÃO: 03 horas - NÚMERO DE QUESTÕES: 40 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

• Para a realização desta Prova, você está recebendo o CADERNO DE QUESTÕES. No momento adequado, ser-lhe-á 

entregue o seu CARTÃO-RESPOSTA PERSONALIZADO. 

• As questões estão assim distribuídas: 

 

 

 

• Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto, solicite outro ao fiscal, de imediato. Não serão aceitas 

reclamações posteriores. 

• Nenhum candidato poderá sair da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova, ressalvados os 

casos de emergência médica. 

• Só poderá ser utilizado como “borrão” o próprio CADERNO DE QUESTÕES. 

• Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem uso de aparelho(s) de cálculo. 

• O porte de quaisquer aparelhos de comunicação e/ou de registro de dados, no recinto da prova, a qualquer 

momento, caracteriza TENTATIVA DE FRAUDE, procedendo-se à retirada imediata do candidato e a sua 

ELIMINAÇÃO SUMÁRIA do concurso. 

• As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no CARTÃO-RESPOSTA, pois a correção das provas será 

efetuada, considerando-se, exclusivamente, o conteúdo do cartão. 

• Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o CARTÃO-RESPOSTA devidamente ASSINADO e também o 

CADERNO DE QUESTÕES. A não devolução de qualquer um deles implicará eliminação do candidato. 

 
 

 

• Verifique se os seus dados pessoais (nome, RG e data de nascimento) estão corretos no CARTÃO-RESPOSTA óptico. 

Caso haja algum dado incorreto, solicite ao fiscal o formulário próprio para correção. 

• Leia atentamente cada questão e assinale no CARTÃO-RESPOSTA óptico a alternativa correta. 

• A questão que tiver mais de uma resposta assinalada será considerada errada, mesmo que uma das assinalações 

esteja correta. 

• O CARTÃO-RESPOSTA óptico NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro 

fora dos locais destinados às respostas. 

• A maneira correta de assinalar a alternativa no CARTÃO-RESPOSTA óptico é cobrindo, fortemente, com caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, o espaço a ela correspondente, conforme 
modelo a seguir: 

  Marque as respostas assim: 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA 

LÍNGUA PORTUGUESA .................................................................................................................. 10 

MATEMÁTICA .............................................................................................................................. 05 

CONHECIMENTOS LOCAIS ............................................................................................................. 05 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS..................................................................................................... 20 

Concurso Público 

N.º INSCRIÇÃO: 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 
Leia o texto abaixo e responda às questões de 1 a 10: 

 

 

TRÊS APITOS 
                                Noel Rosa 

1 Quando o apito 

2 Da fábrica de tecidos 

3 Vem ferir os meus ouvidos, 

4 Eu me lembro de você. 

5 Mas você anda, 

6 Sem dúvida, bem zangada 

7 E está mesmo interessada 

8 Em fingir que não me vê. 

 

9 Você que atende ao apito 

10 De uma chaminé de barro 

11 Por que não atende ao grito, 

12 Tão aflito, 

13 Da buzina do meu carro? 

 

14 Você no inverno 

15 Sem meias vai pro trabalho, 

16 Não faz fé com agasalho, 

17 Nem no frio você crê. 

18 Mas você é mesmo 

19 Artigo que não se limita, 

20 Quando a fábrica apita 

21 Faz reclame de você. 

22 Nos meus olhos você lê 

23 Que eu sofro cruelmente 

24 Com ciúmes do gerente 

25 Impertinente, 

26 Que dá ordens a você. 

 

27 Sou do sereno, 

28 Poeta muito soturno, 

29 Vou virar guarda-noturno 

30 E você sabe por quê. 

31 Mas você não sabe 

32 Que, enquanto você faz pano, 

33 Faço junto do piano 

34 Estes versos pra você. 

 

1. De acordo com o entendimento que se faz do texto, 
marque a opção incorreta: 
 
a) Dentre as possíveis funções que a linguagem do texto 

pode apresentar, percebe-se a função emotiva; 
b) Sem dúvida, o que predomina no texto é o aspecto 

denotativo da linguagem; 
c) O texto está escrito em versos e apresenta rimas; 
d) Sendo um texto literário, é natural que se perceba o 

aspecto conotativo da linguagem. 

2. Fazendo uma análise mais detalhada do texto, pode-se 
perceber que: 
 
a) Apresenta forte caracterização lírica; 
b) A intenção maior do texto é fazer comentários 

pejorativos sobre os operários; 
c) Na verdade, o objetivo maior do texto é apresentar 

uma crítica às péssimas condições salariais do 
operário brasileiro; 

d) Há caracterização subjetiva no poema, mas a 
temática maior do texto é política. 

 

3. O poeta constantemente faz referência a uma pessoa: 
“você”. Pode-se dizer que essa pessoa é: 

 
a) Uma empresária do ramo de tecidos que faz pouco 

caso do poeta porque ele é um boêmio; 
b) Uma operária que não quer  o poeta porque ele é o 

gerente da fábrica e quer apenas se aproveitar dela; 
c) Uma operária que não demonstra nenhum interesse 

pelo poeta, embora ele pareça ter uma condição 
financeira melhor do que ela; 

d) Uma moça que vende lanche na frente de uma 
fábrica de tecidos e despreza o poeta porque ele é 
namorador e não quer nada sério com ela. 

 
4. Sobre a linguagem que o poeta utiliza no texto, pode-se 

afirmar que: 
 
a) É profundamente rebuscada, a ponto de 

comprometer o entendimento do texto; 
b) É hermética o suficiente para tornar a mensagem do 

texto obscura; 
c) Apresenta figuração intensa, a ponto de 

comprometer o seu aspecto poético; 
d) Não apresenta complexidade, aproximando-se do 

aspecto coloquial. 
 
5. Marque a opção cuja palavra não representa sinônimo de 

“impertinente” (v 25): 
 
a) Rabugento; 
b) Insolente; 
c) Oportuno; 
d) Chato. 

 
6. Observe: 
 

Por que não atende ao grito, 

Tão aflito, 

Da buzina do meu carro? (segunda estrofe) 

 

Analisando as palavras destacadas nos versos acima, pode-se 
afirmar que há um caso de: 
 

a) Personificação; 
b) Aliteração; 
c) Anáfora; 
d) Redundância. 
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7. Marque a opção em que as palavras são acentuadas 
obedecendo à mesma regra: 

 

a) Você, dúvida, ciúme; 
b) Fé, crê, lê; 
c) Chaminé, você, dúvida; 
d) Fábrica, crê, lê.  

 

8. Repare que no verso 11 aparece a expressão “por que” 
(separado e sem acento) e no verso 30, “por quê” 
(separado e com acento), ambas grafadas corretamente. 
Assim, marque a opção que traz um erro quanto ao uso 
dos porquês: 

 
a) Por que a operária não queria o poeta?  
b) A operária não o queria porque ele era mulherengo; 
c) A buzina era a razão porquê a operária não queria o 

poeta; 
d) A operária não entendia o porquê das buzinadas. 

 

9. Analisando a palavra destacada na oração “Artigo que não 

se limita (v 19), pode-se marcar como correto: 
 
a) É uma conjunção integrante e inicia uma oração 

substantiva subjetiva; 
b) É uma conjunção integrante e inicia uma oração 

adjetiva restritiva; 
c) É um pronome relativo e inicia uma oração 

substantiva predicativa; 
d) É um pronome relativo e inicia uma oração adjetiva. 

 

10. As palavras “interessada” (v 7), “chaminé” (v 10) e 
“impertinente” (v 25) apresentam, respectivamente: 
 
a) 10, 7 e 10 fonemas; 
b) 9, 6 e 10 fonemas; 
c) 10, 6 e 9 fonemas; 
d) 9, 6 e 11 fonemas. 

 
 
 

MATEMÁTICA 
 

11. O ponto de interseção das retas dadas por y 1  = -2x + 1 e 

y2 = x - 1 é: 

 
a) P ( -2 , 1 ) 

b) P ( 
3

2
 , - 

3

1
 ) 

c) P ( 
3

1−  ,  
3

2  ) 

d) ( +2 ,  - 1) 

 
12. Se f é uma função dada por f(x) = x + 1 e f(g(x)) = x , então, 

g(x) é igual a: 

 
a) x + 1 
b) x – 1 
c) – x – 1 

d) 
2

1−x
 

13. Em um teclado de um computador,  
6

3  de suas teclas são 

de cor preta, 
3

1
 de cor branca e o restante de cor azul.  

Portanto, o número de brancas é: 
 

a) 36 
b) 32 
c) 24 
d) 12 

 
14. O valor das vendas em uma determinada loja aumentou 

de R$ 30.000,00 em 2007 para R$ 240.000,00 em 2010. 
Sabendo-se que as vendas desta loja crescem 
exponencialmente, é correto afirmar que equação na 

forma V = V 0 a
t
, com a>0, t= tempo, que representa esta 

situação é dada por: 
 

a) V = 90(3)
2

  

b) V = 24000(2)
t
 

c) V = 8(3)
2

 

d) V = 30.000(2)
3

  

 
15. Na multiplicação criptográfica abaixo, cada letra assume 

um único valor de zero a nove.   
Portanto, o valor de X + Y - Z é igual a:                                                                                                                             

       

1XYZ

       3

XYZ4
 

                                                                                       

a) 2 
b) 6 
c) -2 
d) -10 
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CONHECIMENTOS LOCAIS 
 
 
Leia o trecho a seguir e responda às questões 16 e 17. 

 

 

“Barras teve origem durante o processo de ocupação das 

terras e da expansão da pecuária na região do Longá. A 

convergência de rios e riachos serviu de base para a instalação 

das fazendas. Em meados de século XVIII, o fazendeiro e 

coronel Miguel Carvalho de Aguiar, vindo da Bahia, deu início 

à construção de uma Capela [...]. A Capela erigiu-se na antiga 

fazenda Buritizinho, de propriedade de Manuel da Cunha 

Carvalho, abastado fazendeiro que deu conclusão à obra 

iniciada por Miguel Carvalho de Aguiar, que faleceu antes da 

conclusão da Capela. Ao falecer em 1804, o sobrinho que 

herdara a fazenda Buritizinho, Manuel José da Cunha, legou 

[...], Orago da Capela, a posse de terras da fazenda além do 

gado que nela existia. Estava dessa forma iniciado o núcleo 

que deu origem à ‘povoação das Barras’ [...] elevada à 

condição de Vila, em 1841, e a categoria de cidade através do 

Decreto Estadual nº. 1, de 28 de dezembro de 1885, com a 

denominação de Barras do Maratoã, sendo posteriormente 

simplificado para Barras. [...]”. 

 
Fonte: Barras. In: Perfil dos Municípios Piauienses. Teresina: Fundação Cepro. 

1992, p. 63. 

 
16. Segundo o fragmento do texto acima, o município de 

Barras teve sua origem ligada: 

 
a) A criação de uma igreja que possibilitou a formação 

do povoado de Buritizinho. 

b) Ao desenvolvimento da atividade da piscicultura 

nos rios da região. 

c) A instalação de fazendas de gado. 

d) A sua proximidade com Esperantina, Piripiri e 

outros municípios, criando um grande comércio de 

gado da região. 

 
17. Com referência ao trecho acima, podemos analisar que 

no crescimento do povoado e no surgimento da cidade 

de Barras houve, além da ação do poder político, a 

participação da (o):  

 

a) Atividade econômica da cana-de-açúcar pela 

riqueza do solo da região. 

b) Poder religioso na congregação da população local e 

vizinha; o exemplo desse poder é a construção de 

templo religioso e articulação da elite local na 

atuação política e econômica na região. 

c) Governo Federal na construção de cidades para 

povoar a região nordeste. 

d) Poder municipal para desenvolver a cidade de 

Buritizinho. 

 

18. Sobre o município de Barras é possível afirmar:  
 

I. Os rios da região não tiveram importância no 
crescimento e desenvolvimento de Barras; 

II. Os limites de Barras a leste são com os municípios 
de Piripiri e Batalha; 

III. As terras que deram origem a Barras foram 
intensamente exploradas pela atividade da 
piscicultura; 

IV. O nascimento do povoado que daria origem a 
cidade de Barras está intrinsecamente relacionado 
à construção de uma igreja em homenagem a Nossa 
Senhora da Conceição.  
  

a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

d) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
 
19.  Analise a reportagem abaixo e assinale a alternativa 

correta: 
 

Prefeitos do Território dos Cocais se reúnem em Porto. 
Na reunião, os gestores tratarão, dentre outras pautas, a 

prestação de contas do consórcio e o plano para 2011. 
 

Atualizada em 26/01/2011 - 10:28 h 

 
Neste sábado, dia 29, os prefeitos e representantes dos 

municípios que compõem o CITCOCAIS – Consórcio 

Intermunicipal para Desenvolvimento do Território dos Cocais 

– se encontrarão em mais uma assembléia, desta vez, no 

município de Porto.  

Ao todo, são 11 os municípios que constituem o 

CITCOCAIS: Barras, Batalha, Esperantina, Joca Marques, 

Joaquim Pires, Luzilândia, Matias Olímpio, Morro do Chapéu 

do Piauí, Nossa Senhora dos Remédios, Porto e São João do 

Arraial.  

Na reunião, os gestores tratarão, dentre outras pautas, a 

prestação de contas do consórcio e o plano para 2011 além da 

eleição e posse da nova diretoria, da qual o atual presidente, o 

prefeito Francisco Lima de São João do Arraial, está cotado 

para a reeleição.  

Fonte: http://novo.portalappm.com.br/noticias/prefeitos-do-territorio-dos-
cocais-se-reunem-em-porto-37426.html. Acesso em 01/02/2011. 

  
a) O consórcio tem a finalidade de desenvolver apenas 

os municípios de Barras, Batalha e Porto. 

b) A reportagem menciona que Barras será sede das 

próximas ações do consórcio. 

c) Os poderes municipais integrantes do Citcocais têm 

entre as finalidades unir forças coletivas para trazer 

benefícios para a região que abrange não somente 

Barras, mas todos os municípios integrantes do 

consórcio.  

d) Podemos analisar que a assembléia tinha como 

objetivo criar uma diretoria específica em Porto 

para centralizar todas as ações para o ano de 2011.  
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20.  Analise os dados abaixo referentes às informações 

diagnósticos socioeconômico do município de Barras e 

responda à alternativa correta: 

 

Quadro 01 

 
 

Distribuição dos domicílios segundo a existência de banheiro 

ou sanitário 

 
 EXISTÊNCIA DE BANHEIRO  DOMICÍLIOS ATENDIDOS

 OU SANITÁRIO            

       Nº. ABSOLUTO 

 

 Dispunham 3.097                   

 Não dispunham 5.881                    

 TOTAL 8.978                   

  

Quadro 02 

 
 

Distribuição dos domicílios segundo o destino dado ao lixo
 

 DESTINO DADO AO LIXO         DOMICÍLIOS ATENDIDOS
 

  Nº. ABSOLUTO

 

 Coletado 2.347               

 Outro destino 6.631               

 TOTAL 8.978             

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 

http://www.cepro.pi.gov.br/download/201012/CEPRO20_83b24651cd.

pdf. Acesso em 02/02/2011.

 

 

a)  Podemos perceber que o município de Barras não 

tem problemas de saneamento básico, no que se 

refere aos banheiros e sanitários 

porém precisa desenvolver políticas públicas 

relacionadas à coleta e ao destino do lixo.

b)  O município de Barras, juntamente com os poderes 

estaduais e federais, precisa desenvolver políticas 

públicas que contemplem tanto no saneamento, 

como no que se refere à existência de banheiros ou 

sanitários em domicílio, como na coleta e no 

destino do lixo.  

c)  A situação apresentada pelo quadro 01 e 02 não 

apresenta perigo para a organização do município.

d)  A análise dos quadros demonstra que o município 

precisa apenas criar soluções para coleta do lixo 

urbano e um destino correto que não prejudique os 

seus lençóis freáticos. 

 

Analise os dados abaixo referentes às informações 

diagnósticos socioeconômico do município de Barras e 

Distribuição dos domicílios segundo a existência de banheiro 

DOMICÍLIOS ATENDIDOS 

   

   % 

3.097                    34,5 

5.881                     65,5 

8.978                    100,0 

domicílios segundo o destino dado ao lixo 

DOMICÍLIOS ATENDIDOS 

Nº. ABSOLUTO % 

2.347                26,1 

6.631                73,9 

8.978              100,0 

IBGE, Censo Demográfico – 2000. In: 

http://www.cepro.pi.gov.br/download/201012/CEPRO20_83b24651cd.

. Acesso em 02/02/2011. 

Podemos perceber que o município de Barras não 

tem problemas de saneamento básico, no que se 

refere aos banheiros e sanitários em domicílios, 

porém precisa desenvolver políticas públicas 

relacionadas à coleta e ao destino do lixo. 

O município de Barras, juntamente com os poderes 

estaduais e federais, precisa desenvolver políticas 

públicas que contemplem tanto no saneamento, 

no que se refere à existência de banheiros ou 

sanitários em domicílio, como na coleta e no 

A situação apresentada pelo quadro 01 e 02 não 

apresenta perigo para a organização do município. 

A análise dos quadros demonstra que o município 

precisa apenas criar soluções para coleta do lixo 

urbano e um destino correto que não prejudique os 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
21. Com relação ao Microsoft Windows 

afirmar: 
 
a) Os ícones são atalhos que torna

programas ou documentos que

usuário. 

b) A tela básica do Microsoft Windows é chamada de 

área de trabalho. 

c) A barra de tarefas inclui o botão Iniciar, um botão 

para cada programa que esteja aberto e o relógio do 

sistema. 

d) O Windows é um Sistema Operacional Monotarefa.

 
22. Sobre as Janelas do Microsoft Windows é correto afirmar, 

exceto: 
 
a) A Janela da Calculadora pode ser Maximizada.

b) A barra de título aparece na parte superior de cada 

janela. 

c) A barra de rolagem é uma barra que pode 

na margem inferior ou na margem direita de uma 

janela. 

d) É uma área deslocável.

 
23. As Janelas do Microsoft Windows possuem o botão 

Fechar , para encerrarmos um programa em 
aberto; utilizando o teclado, podemos usar o comando 
através das teclas: 
 
a) Shift+Del 

b) Ctrl+F4 

c) Alt+F4 

d) Shift+S 

 
24. O Painel de Controle é o programa que acompanha o 

Windows e permite ajustar todas as confi
sistema operacional; dentre suas opções de ajuste 
podemos afirmar, exceto
 
a) Adicionar novo Hardware

b) Adicionar ou Remover P

c) Configurar Hora/Data

d) Renomear Pastas. 

 
25. É um programa que acompanha o Windows e tem por 

função gerenciar os objetos gravados nas unidades de 
disco: 
 
a) Painel de Controle. 

b) Windows Server. 

c) Desfragmentador. 

d) Windows Explorer. 

 

 

Prefeitura Municipal de Barras-PI 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Com relação ao Microsoft Windows não é correto 

Os ícones são atalhos que tornam fáceis de abrir os 

programas ou documentos que são utilizados pelo 

A tela básica do Microsoft Windows é chamada de 

A barra de tarefas inclui o botão Iniciar, um botão 

para cada programa que esteja aberto e o relógio do 

ws é um Sistema Operacional Monotarefa. 

Sobre as Janelas do Microsoft Windows é correto afirmar, 

A Janela da Calculadora pode ser Maximizada. 

A barra de título aparece na parte superior de cada 

A barra de rolagem é uma barra que pode aparecer 

na margem inferior ou na margem direita de uma 

É uma área deslocável. 

As Janelas do Microsoft Windows possuem o botão 

, para encerrarmos um programa em 
utilizando o teclado, podemos usar o comando 

O Painel de Controle é o programa que acompanha o 
Windows e permite ajustar todas as configurações do 

dentre suas opções de ajuste 
exceto:  

Adicionar novo Hardware. 

Adicionar ou Remover Programas. 

Configurar Hora/Data. 

É um programa que acompanha o Windows e tem por 
função gerenciar os objetos gravados nas unidades de 
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26. Nas Janelas do Microsoft Windows, na extrema direita da 
barra de título há três botões importantes: Minimizar, 
Maximizar e Fechar. Sobre suas funcionalidades é correto 
afirmar: 
 
a) Restaurar: amplia o tamanho padrão. 
b) Fechar: Fecha a janela minimizada. 
c) Maximizar: diminui o tamanho da janela. 
d) Minimizar: redimensiona o tamanho da janela. 

 
27. É um editor de texto simples, que acompanha o Microsoft 

Windows permitindo escrever texto básico, sem recursos 
de formatação que os processadores de texto mais 
completos: 

 
a) Paint. 
b) Bloco de Notas. 
c) Microsoft Word. 
d) Internet Explorer. 

 
28. Modo da Calculadora que permite realizar cálculo do 

cosseno: 
 
a) Padrão. 
b) Científica. 
c) Programador. 
d) Estatística. 

 
29. No Windows Explorer são utilizados comandos para a 

manipulação de arquivos e pastas; dentre esses 
comandos temos teclas correspondentes para sua 
execução. As teclas “Ctrl+A” referem-se ao comando de:  
 
a) Abrir. 
b) Recortar. 
c) Selecionar Tudo. 
d) Salvar. 

 
30. Observe as seguintes afirmações sobre o Painel de 

Controle: 
 

I. Configurações Regionais: Ajusta algumas configurações 

da região onde o Windows se localiza. 

II. Mouse: Ajusta configurações referentes ao Ponteiro do 

computador, sua velocidade, se ele tem rastro ou não, 

se o duplo clique será rápido ou mais lento. 

III. Vídeo: permite alterar as configurações da exibição do 

Windows, como as cores dos componentes do Sistema, 

o papel de parede, a proteção de tela e até a qualidade 

da imagem, e configurações mais técnicas a respeito da 

placa de vídeo e do monitor. 

 
Está correto o que se afirma em: 

 
a) Apenas I. 
b) Apenas I e II. 
c) Apenas II e III. 
d) I, II e III. 

 

31. Quando estamos trabalhando com um documento no 
Microsoft Word e desejamos chegar ao final deste 
documento, podemos usar as teclas: 
 
a) Ctrl + seta esquerda 
b) Ctrl + seta direita 
c) End 
d) Ctrl + End 

 
32. São funções de formatação de texto no Microsoft Word, 

exceto: 
 
a) Alinhar ao Canto. 
b) Alinhar à Direita. 
c) Alinhar Justificar. 
d) Alinhar à Direita. 

 

33. No Microsoft Word, a figura representa o comando: 
 
a) Pintura do Texto. 
b) Pincel de Cor. 
c) Pincel de Formatação. 
d) Pincel de Fonte. 

 
34. Com relação aos comandos do Microsoft Word, usando o 

teclado, não é correto afirmar: 

 

a) Imprimir: Ctrl+P 

b) Salvar: Ctrl+B 

c) Desfazer: Ctrl+Z 

d) Sublinhado: Ctrl+U 

 

35. Dentre a relação entre comandos e figura, não é correto 

afirmar: 

a) Aumentar Fonte:  

b) Subscrito:  

c) Itálico:  

d) Espaçamento de linha e parágrafo:  

 
36. Observe as seguintes afirmações sobre os comandos no 

Microsoft Word: 

 

I. Localizar: Serve para localizar qualquer figura em seu 

documento. 

II. Espaçamento entre as linhas: Serve para dar um espaço 

entre uma linha e outra. 

III. Substituir: Serve para substituir uma palavra por outra. 

 

Está correto o que se afirma em: 

 

a) Apenas I. 

b) Apenas I e II. 

c) Apenas II e III. 

d) I, II e III. 
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37. Os estilos de liderança consistem nas atitudes de um líder 
frente a seus seguidores. Diversos autores apontam três 
formas de liderança: autocrática, democrática e laissez-
faire. A esse respeito, analise as afirmativas a seguir.  
 

I. Um supervisor que está preocupado exclusivamente 
com a produção e os prazos de entrega, desconsidera 
as opiniões de seus seguidores e centraliza as 
decisões da organização é um líder autocrático.  

II. Um gerente que deixa todas as decisões nas mãos 
dos seguidores e cobra apenas os resultados pode ser 
classificado como um líder democrático.  

III. É característica da liderança laissez-faire a 
participação de seguidores no processo de tomada de 
decisão e a definição compartilhada de objetivos e 
estratégias.  
 

Está correto APENAS o que se afirma em: 
 

a) I. 
b) I e II. 
c) II e III. 
d) I e III. 

 
38. Indique a opção que não está de acordo com as 

características estabelecidas para correspondências 
oficiais. 

 
a) A impessoalidade, a clareza, a concisão e o 

paralelismo gramatical são qualidades necessárias à 
boa redação. 

b) Há documentos que diferem mais no que diz respeito 
à forma do que à finalidade, como o memorando, o 
ofício e o aviso. 

c) Os ofícios poderão ser impressos em ambas as faces 
do papel e deverão ter as margens esquerda e direita 
com as distâncias invertidas nas páginas pares 
(margem espelho). 

d) O correio eletrônico, quando usado como 
correspondência oficial, não apresenta forma rígida 
para sua estrutura, mas evita-se o uso de linguagem 
incompatível com uma comunicação oficial. 

 
39. Para se dirigir a um Bispo, no Brasil, as pessoas devem 

utilizar o seguinte pronome de: 
 

a) Vossa Excelência. 
b) Vossa Excelência Reverendíssima. 
c) Vossa Senhoria. 
d) Vossa Santidade. 

 
40. No trabalho em equipe, tratar as pessoas como objetos 

ou números, distanciar-se dos problemas, não considerar 
as idiossincrasias de determinadas pessoas ou o impacto 
dos eventos sobre elas, são características de um 
comportamento defensivo denominado: 
 
a) Transferência de responsabilidade. 
b) Despersonalização. 
c) Protelação. 
d) Formalização. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


