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Leia o texto abaixo e responda às questões 1, 2 e 3.

QUESTÃO 4

"Em apenas uma geração, o estado de exaltação diante
do inebriante ganho de tempo e expansão de
conhecimento proporcionado pela era digital começa a ser
mitigado por quem se sente sufocado ou distraído pelas
demandas ininterruptas da conectividade. Segundo
pesquisa recente, quem envereda pela pantagruélica
massa de páginas da internet, dedica, em média, não mais
de dez segundos a cada uma que acessa.”
(Dorrit
Harazim)

Que opção apresenta a característica do comportamento
humano sugerida pelo dito popular “Se o falar é prata, o
silêncio é ouro.”?

QUESTÃO 1
Assinale a opção que indica corretamente o sentido da
palavra destacada no trecho;
"[...]o estado de exaltação diante do inebriante ganho de
tempo e expansão de conhecimento proporcionado pela
era digital começa a ser mítiqadoL .l.”
(A)
(B)
(C)
(D)
(E )

Abrandado.
Sustentado.
Exacerbado.
Determinado.
, Pressionado.

QUESTÃO 2
Assinale a opção que sintetiza a ideia principal do texto.
(A) A indiscutível expansão do conhecimento humano via
internet,
(B) O desenvolvimento incalculável dos meios de
' comunicação na era digital.
(C) O domínio absoluto e produtivo da internet na vida
das pessoas.
(D) O surgimento da necessidade de uma desaceleração
dos contatos digitais.
(E) Os transtornos intelectuais causados pela ausência
de conectividade,

QUESTÃO 3
Assinale a opção que identifica corretamente o tipo de
estrutura argumentativa do enunciado abaixo,

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Timidez.
Discrição.
Melancolia.
Insegurança.
Inconsciência.

QUESTÃO 5
Em que opção a frase está correta, segundo os critérios
ortográficos vigentes?
(A) Neste interim, coube à ele esperar a solução do
problema.
(B) As vezes os expectadores se manifestam, no cinema.
(C) Ele saiu à revelia, depois que recebeu o
contracheque.
(D) Ela gosta de dar blusas cor de rosa às amigas.
(E) À seguir, todos serão levados para a auto-escola.

QUESTÃO 6
Em qual opção todas as palavras estão corretamente
grafadas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

engeitado - alforge - ultraje.
faxina - enxaqueca - encharcado.
essencial - descançar - assunsão.
extremoso - espectativa - extinguir.
recender - antecipar - imprecindível.

QUESTÃO 7
Assinale a opção em que o sufixo adverbial mente exprime
tempo.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Mormente.
Terrivelmente.
Possivelmente.
Inadvertidamente.
Concomitantemente.

"[...JSegundo pesquisa recente, quem envereda pela
pantagruélica massa de páginas da internet, dedica, em
média, não mais de dez segundos a cada uma que
acessa." {Dorrit Harazim)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Analogia.
Senso comum.
Regra de justiça.
Contra-argumentação.
Citação de autoridade.
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QUESTÃO 8

QUESTÃO 11

Observe a frase a seguir.

“Língua, religião e alta cultura são os únicos componentes
de uma nação que podem sobreviver quando ela chega ao
término da sua duração histórica. São os valores
universais, que, por servirem a toda a humanidade e não
somente ao povo em que se originaram, justificam que ele
seja lembrado e admirado por outros povos. A economia e
as instituições são apenas o suporte, local e temporário,
de que a nacão se utiliza para seguir vivendo enquanto
gera os símbolos nos quais sua imagem permanecerá
guando ela própria iá não existir.” (Olavo de Carvalho)

Foi uma cerimônia muito fina, para poucos convidados.
Assinale a opção em que o adjetivo destacado é utilizado
com o mesmo sentido empregado na frase anterior.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Tinha uma voz fina, que às vezes desafinava.
Sabia gastar dinheiro e frequentar ambiente fino.
Selecionou para o jantar um vinho de fino sabor.
O livro coube na bolsa porque era fino e pequeno.
O aluno fez uma observação fina, que demonstrou
domínio do conteúdo.

QUESTÃO 9
Em que opção a regência verbal está correta, de acordo
com a norma padrão?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Informei-lhe de que o diretor não estava presente.
Os amigos lhe cumprimentaram por seu sucesso.
As moças, em luto, esvaíram-se de lágrimas,
Convoquei-os a se apresentarem prontamente.
Ele diz que as músicas de Mozart o aprazem.

Com relação ao emprego da vírgula no período destacado,
assinale a opção em que o comentário está correto.
(A) As vírgulas separam o vocativo do termo
fundamental.
(B) As vírgulas podem ser retiradas sem prejuízo do
sentido.
(C) Seria possível substituir as vírgulas por pontos e
vírgulas.
(D) O uso das vírgulas se deve ao deslocamento de
termos.
(E) As vírgulas éstão isolando termos de natureza
adverbial.

QUESTÃO 10

QUESTÃO 12

Assinale a opção em que a palavra destacada foi
corretameníe acentuada.

Em que opção a preposição de completa a lacuna
corretamente, de acordo com a norma padrão?

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Devemos procurar apôio uns com os outros.
Manteve o braço na tipóia durante toda a manobra.
Nem todos os heróis de guerra foram condecorados.
Não convêm levar as crianças para a festa na praia.
Os meninos abandonados foram conduzidos ao
Juizado.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Eles têm muita facilidade____falar em público.
O homem foi indagado____sua chegada até aqui.
A negociata____vigaristas é sempre prejudicial.
Passe-me um lenço embebido,____água, por favor.
Meu irmão tem alergia____pelo de gato e mofo.

QUESTÃO 1 3
Em que opção se encontra um exemplo de
exclusivamente denotativo da linguagem?

uso

(A) Toda unificação que pretenda arejar as regras de uso
da língua deve ser sempre bem-vinda.
(B) O Novo Acordo, que regula a representação escrita
da língua, incide apenas sobre a roupagem das
palavras e as notações léxicas.
(C) A Língua Portuguesa é um bem precioso que une
povos que o mar separa, mas que a afetividade
aproxima.
(D) As palavras usadas pelos falantes em cadá país
constituem um imenso e inesgotável manancial de
termos, com origens muito diversas.
(E) Alguns pronunciamentos divergentes sobre a nova
ortografia tornam oportuna a reiteração de alguns
aspectos que a caracterizam.
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QUESTÃO 14

QUESTÃO 18

Assinale a opção em que a concordância verbal está
correta, tendo em vista a norma padrão.

Assinale a opção em que o emprego do pronome oblíquo
átono está de acordo com a norma padrão.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Tu e eu comparecerão à reunião mais tarde.
Soou dez horas assim que chegamos à igreja.
Memórias Póstumas de Brás Cubas me encantam.
Foi eu que lhe enviei os documentos para análise.
Ela é uma das raras pessoas que escreve desse
modo.

QUESTÃO 1 5
Em que opção a frase está escrita de acordo com a norma
padrão?
(A) A empresa que trabalhava demitiu muitos
funcionários.
(B) Essa é uma idade maravilhosa, onde você descobre a
vida.
(C) Este é o autor a cuja obra me referi naquele artigo.
(D) O sentimento no qual ela demonstra por mim é
sublime.
(E) Ela lembrou de que o aniversário do seu irmão é
hoje?

QUESTÃO 1 6
Assinale a opção "correta quanto à classe gramatical do
termo destacado ná frase: “Diante do perigo, ele ficou feito
uma estátua”.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Verbo.
Adjetivo.
Conjunção.
Interjeição.
Substantivo.

QUESTÃO 1 7
Assinale a opção em que a colocação dos termos na frase
encontra-se na ordem direta.
(A) Simples e asseadas eram as roupas que ela usava.
(B) Esconde-se o sol, crescem as nuvens, cai a chuva
fina.
(C) Nenhum de nós deverá repetir palavras tão rudes e
injustas.
(D) Ainda doíam-lhe nos pés as pisadas dos jogadores
adversários.
(E) ‘ À disciplina devemos todas as nossas conquistas
profissionais.

Prova: Amarela
Língua Portuguesa e Formação Militar Naval

Faz bastante tempo que não lhe vejo.
Quando encòntrei-lhe, estava em paz.
Teria enganado-me facilmente sem sua ajuda.
. Em se tratando de futebol, abstenho-me.
O tenho em grande conta, meu amigo.

QUESTÃO 1 9
Que palavra foi formada pelo mesmo processo que o
vocábulo "couve-flor"?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Malmequer.
Embora.
Burocracia.
Anglicismo.
Circumpolar.

QUESTÃO 2 0
Em que opção a forma verbal destacada foi empregada de
acordo com a norma padrão?
(A) Quando eles proporem algo aceitável, podemos
conversar.
(B) Acredito que pulirei meu carro no próximo fim de
semana.
(C) Mamãe quer que nós ceiemos à meia-noite em ponto,
no -Natal.
(D) Era preciso que eles reavessem logo os documentos
perdidos.
(E) Angélica antevira que seus amigos sairíam sem ela
anteontem.

QUESTÃO 2 1
Assinale a opção que, de acordo com a norma padrão, a
expressão sublinhada NÃO admite a variante de regência
indicada entre parênteses.
(A) Rachel de Queiroz é a autora de cuias obras sou
leitora fiel. (sobre cujas)
(B) A péna de morte é uma-medida a que nunca fui
favorável, (à qual)
(C) Foi profícua a reunião em aue comparecí hoje. (a
que)
(D) É uma discussão sobre a qual não insistirei mais. (na
qual)
(E) A empresa a aue me associei é muito sólida, (em
que)
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QUESTÃO 22

QUESTÃO 26

Marque a opção em que a frase está correta, de acordo
com as regras de concordância.

De acordo com o Estatuto dos Militares,
institucional das Forças Armadas são?

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Só três por cento da platéia pagou ingresso.
Estes automóveis são tais qual aqueles outros.
Aqueles meninos parecem estarem desatentos.
A série primeira e segunda são as mais difíceis.
Os acordos australos-chineses já foram assinados.

a base

Hierarquia e Liderança.
Hierarquia e Ética Militar.
Ética Militar e Disciplina.
Liderança e Disciplina.
Hierarquia e Disciplina.

QUESTÃO 2 3

QUESTÃO 2 7

Leia a frase abaixo.

A responsabilidade integral pelas decisões que tomar um
militar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar
cabe ao

Carlos é trabalhador, ao passo que seus irmãos não
gostam de trabalhar.
Assinale a opção em que o significado da locução
destacada está indicado corretamente.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Tempo.
Exclusão.
Concessão.
Proporção.
Contraste,

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

seu superior direto.
comandante de sua Unidade.
comando de sua Força.
grupo que lidera.
próprio militar.

QUESTÃO 2 8

QUESTÃO 2 4
Assinale a opção em que os
exclusivamente do^genero masculino.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

substantivos

são

clã - milhar.
hélice - diabete.
síndrome - libido.
proclama - cataplasma,
suéter - indivíduo.

QUESTÃO 2 5
De acordo com a norma padrão, marque a opção em que
a forma verbal destacada está correta.
(A) Eles aguam as plantações todos os dias pela manhã.
(B) As costureiras embainham as calças com rapidez.
(C) Eu remedeio minhas gripes com cama e sopa de
galinha.
(D) As professoras interviram na discussão entre os
alunos.
(E) Tendo em vista os riscos, eu ópto por não viajar.

Prova: Amarela
Língua Portuguesa e Formação Militar Naval

Na primeira metade do século XV, a expansão marítima
portuguesa caracterizou-se por duas vertentes. A primeira,
de aspecto imediatista, foi realizada ao norte do continente
africano, e a segunda, mais a longo prazo, buscava pontos
estratégicos das rotas comerciais com o Oriente.
Assinale a opção que apresenta os objetivos da coroa
portuguesa
na
primeira
e
segunda
vertentes,
respectivamente.
(A) Estabelecer bases para suas futuras ações militares e
extrair rendas obtidas com a agricultura.
(B) Explorar a cultura do açúcar naquela região e permitir
projetar poder militar a longas distâncias.
(C) Combater os franceses que invadiram suas colônias
na África e estabelecer comércio com os holandeses
por meio de trocas (escambo).
(D) Fundar uma povoação naquela região e derrotar
definitivamente os franceses.
(E) Obter riquezas acumuladas através da prática de
pilhagem e criar entrepostos (feitorias) controlados
pelos comerciantes lusos.
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QUESTÃO 29

QUESTÃO 32

Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil
(1988), coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas
abaixo, com relação às disposições aos membros das
Forças Armadas, assinalando a seguir a opção correta.

Coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo,
assinalando a seguira opção correta.

( ) Ao militar são proibidas a Sindicalização e a greve.
( ) O militar, enquanto em serviço ativo, pode estar
filiado a partidos políticos.
( ) O oficial nunca perderá o posto e a patente, mesmo
sendo julgado indigno ao ofícialato.
( ) As patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a
elas inerentes são asseguradas em plenitude apenas
aos oficiais da ativa, sendo-lhes privativos os títulos e
postos militares e o uso dos uniformes das Forças
Armadas.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(V) (F) (V) (F)
(V) (V) (V) (F)
(F) (V) (V) (V)
(V )(F )(F )(F )
(F) (V) (F) (V)

( ) Comando é a soma de autoridade, deveres e
responsabilidades de que o militar é investido
legalmente quando conduz homens ou dirige uma
organização militar.
( ) O comando não é vinculado ao grau hierárquico, e
constitui uma prerrogativa pessoal.
( ) A subordinação não afeta, de modo algum, a
dignidade pessoal do militar.
( ) A subordinação decorre, exclusivamente, da estrutura
hierarquizada das Forças Armadas.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(V )(V)(V)(V)
(V) (F) (V) (V)
(F) (F) (V) (V)
(V) (F) (F) (V)
(F)(F)(F)(F)

QUESTÃO 3 3
QUESTÃO 3 0
Quais são os níveis de liderança?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Direta e indireta.
Estratégica e organizacional.
Estratégica, organizacional e indireta.
Operativa, direta e organizacional.
Direta, organizacional e estratégica.

QUESTÃO 3 1
De acordo com a Estratégia Nacional de Defesa (Decreto
n° 6.703, de 18 de dezembro de 2008), a construção de
meios para exercer o controle de áreas marítimas terá
como focos as áreas estratégicas de acesso marítimo ao
Brasil. Duas áreas do litoral continuarão a merecer
atenção especial, do ponto de vista da necessidade de
controlar o acesso marítimo ao Brasil. Quais são essas
áreas?

De acordo com o Estatuto dos Militares, com relação aos
conceitos de Valor e Ética Militar, assinale a opção
correta.
(A) O civismo e o culto das tradições religiosas são
manifestações essenciais do valor militar.
(B) Ao militar da ativa, é permitido comerciar ou tomar
parte na administração ou gerência de sociedade.
(C) Abster-se de fazer uso do posto ou da graduação
para obter facilidades pessoais de qualquer natureza
é considerado um dos preceitos da Ética militar.
(D) Os integrantes da reserva, quando convocados, ficam
autorizados a tratar, nas organizações militares, de
interesse de organizações ou empresas privadas de
qualquer natureza.
(E) E proibido aos oficiais titulados dos Quadros ou
Serviços de Saúde e de Veterinária o exercício de
Atividade técnico-profissional no meio civil.

(A) A faixa que vai de Fortaleza a Natal e a área que
contém os afluentes do rio Amazonas.
(B) A faixa que vai da Bahia ao Rio de Janeiro e a área
em torno da foz do Rio da Prata.
(C) A faixa que vai de Santos a Vitória e a área em torno
da foz do rio Amazonas.
(D) A faixa que vai do Rio de Janeiro a Florianópolis e a
área que contém os afluentes do rio Paraguai.
(E) A faixa que vai de Porto Alegre ao Chuí e a área em
torno da hidrovia do Paraná-Tietê.

Prova: Amarela
Língua Portuguesa e Formação Militar Naval
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QUESTÃO 34

QUESTÃO 37

Ao longo dos séculos XVI e XVII, o Brasil foi invadido por
estrangeiros, dentre eles, os holandeses, os quais
permaneceram por décadas na costa brasileira, no intuito
de formar colônias. Qual foi o fator preponderante que
resultou no longo êxito dos holandeses no Brasil?

Durante a Guerra Cisplatina, a Marinha Imperial brasileira
lutou com a Força Naval argentina e com corsários que
atacavam os navios mercantes brasileiros por toda a
nossa costa. Assinale a opção que apresenta a primeira
ação de guerra da Força Naval brasileira na Guerra
Cisplatina.

(A) A
importância
de
suas
forças
terrestres,
extremamente bem preparadas.
(B) A instalação de fortes para servir de base para suas
ações militares.
(C) O emprego dos corsários para, por meio de ações
que visavam ao lucro, causar danos, nos mares, a
seus inimigos.
(D) O esmagador domínio do mar, que conseguiram
manter durante quase todo o período da ocupação.
(E) A amizade que mantinham com os índios, que lhes
supriam por meio de escambos.

(A) Estabelecimento de um bloqueio fluvial no Rio da
Prata.
(B) Abordagem e captura de uma Fragata Argentina.
(C) Conquista de uma praça fortificada na margem
esquerda do Rio da Prata.
(D) Corte do abastecimento por mar da capital argentina.
(E) Resgate de dois navios mercantes capturados por
corsários.

QUESTÃO 3 8
QUESTÃO 3 5
De acordo com o Estatuto dos Militares, assinale a opção
que completa corretamente as lacunas da sentença
abaixo.
Todo cidadão, após ingressar em uma das Forças
Armadas mediante Jncorporação, matrícula ou nomeação,
prestará compromisso de ,________________ , no qual
afirmará a sua aceitação ___________________ das
obrigações e dos ____________ militares e manifestará
a sua firme disposição de bem cumpri-los.

O conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades
cometidos a um militar em serviço ativo, denomina-se
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Cargo Militar.
Função Militar.
Graduação Militar.
Valor Militar.
Dever Militar.

QUESTÃO 3 9
Pode-se afirmar que comandar é:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

honra / voluntária / valores
honra / consciente / deveres
sangue / consciente / deveres
honra / consciente / valores
sangue / voluntária / vaiores

QUESTÃO 3 6

(A) exercer a chefia e a liderança, a fim de conduzir
eficazmente a organização no cumprimento da
' missão.
(B) exercer sobre seus subordinados o respeito.
(C) exercer o controle da situação.
(D) ser um condutor de homens.
(E) um processo alternativo.

Quais são os aspectos fundamentais da liderança?

QUESTÃO 40
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas físicos e sociológicos.
Sociológicos, psicológicos e filosóficos.
Psicológicos, filosóficos e físicos.
Físicos, sociológicos e psicológicos.
Apenas sociológicos e filosóficos.

O Programa de Reaparelhamento da Marinha de 1904,
que veio a ser remodelado e reformado em 1906, incluía
alguns melhoramentos fundamentais para um Poder Naval
que se desejava no Brasil. Assinale a opção que NÃO
representa uma das propostas ou melhoramentos desse
Programa.
(A) Aquisição de navios que, naquele momento,
equipavam as melhores Esquadras do mundo.
(B) Criação de um moderno arsenal.
(C) Adição de novos encouraçados de 20 mil toneladas.
(D) Construção de um porto militar.
(E) Desenvolvimento de submarinos com propulsão
nuclear.

Prova: Amarela
Lfngua Portuguesa e Formação Militar Naval
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QUESTÃO 41

QUESTÃO 44

De acordo com a Constituição da República Federativa do
Brasil (1988), a segurança pública, dever do estado, direito
e responsabilidade de todos, é exercida para a
preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio por meio dos seguintes órgãos,
EXCETO:

De acordo com a Constituição da República Federativa do
Brasil (1988), as Forças Armadas, constituídas peia
Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições
nacionais permanentes e regulares, organizadas com
base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade
suprema do

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) Presidente da República.
(B) Ministro da Defesa.
(C) Comandante da Marinha, do
Aeronáutica.
(D) Conselho de Defesa Nacional.
(E) Conselho Militar de Defesa.

polícia Civil.
polícia rodoviária federal.
corpos de bombeiros militares.
Guarda municipal.
polícia ferroviária federal.

Exército

e

da

QUESTÃO 4 2
QUESTÃO 4 5
De . acordo com as Diretrizes da Estratégia Nacional de
Defesa (Decreto n° 6.703, de 18 de dezembro de 2008), a
organização das Forças Armadas está baseada sobre
que égide?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Deslocamento, concentração e permanência.
Surpresa, preparo e unidade de comando.
Manobra, prontidão e segurança.
Monitoramento/controle, mobilidade e presença.
Simplicidade, flexibilidade e mobilidade.

QUESTÃO 4 3
Acerca da violação das obrigações ou dos deveres
militares, assinale a opção que completa corretamente as
lacunas da sentença abaixo.
Consoante a legislação específica, o Estatuto dos Militares
estabelece que a inobservância dos deveres especificados
nas leis e regulamentos, ou a falta de exação no
cumprimento dos mesmos, acarreta para o militar
responsabilidade
______________ ,
___________[,
_____________ o u ________________.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

funcional / pecuniária / disciplinar / penal
funcional / pecuniária / disciplinar / civil
civil / trabalhista / disciplinar / penal
funcional / trabalhista / disciplinar / civil
civil / pecuniária / disciplinar / penal

Após a chegada da Família Real ao Brasil, a 7 de março
de 1808, D. João iniciou movimentos de política externa, o
que permitiu elevar significativamente o papel da Marinha.
Quais foram as duas ações iniciais de política externa
empreendidas por D. João?
(A) A expulsão dos franceses do Rio de Janeiro e a
criação do Arsenal de Marinha.
(B) A conquista de Caiena e a ocupação da banda
Oriental.
(C) A assinatura do Tratado de Trégua entre Portugal e
Holanda e a formação da primeira Força Naval.
(D) A declaração de guerra à França e a adesão à causa
da Independência.
(E) A abertura dos portos ao comércio estrangeiro e a
criação da Esquadra brasileira.

QUESTÃO 4 6
O dia 11 de junho é considerado a Data Magna da
Marinha, pois marcou, em 1865, uma vitória decisiva da
Força Naval brasileira na Guerra da Tríplice Aliança contra
o Governo do Paraguai. "O Brasil espera que cada um
cumpra o seu dever" e "Sustentar o fogo que a vitória é
nossa" foram os dois sinais de Barroso, Chefe de Divisão,
no comando das duas divisões navais brasileiras no
conflito.
Essas informações se referem a que Batalha?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Tomada da Fortaleza de Curuzu.
Guerra Cisplatina.
Batalha Naval do Riachuelo.
Batalha do Forte de Humaitá.
Dezembrada.
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QUESTÃO 47
Até o final do século XVI, as cartas náuticas eram muito
imprecisas e passaram por um difícil processo de
desenvolvimento. A partir de então, passou-se a utilizar
uma projeção nas cartas náuticas cujo emprego perdura
até os dias de hoje. Nessa projeção, os meridianos e
paralelos são representados por linhas retas, que se
interceptam formando ângulos de 90 graus.
A projeção descrita acima é denominada
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Projeção de Mercator.
Portulano.
Projeção Européia.
Projeção de Colombo.
Projeção Ibérica.

QUESTÃO 48
Quais são os estilos de liderança?
(A) Autoritária ou autocrática, participativa e situacional.
(B) Situacional, delegativa e autoritária.
(C) Autoritária
ou
autocrática,
participativa
ou
democrática e delegativa.
(D) Autoritária ou autocrática e participativa ou
democrática.
(E) Situacional, delegativa, participativa ou democrática e
autoritária ou autocrática.

QUESTÃO 4 9

■

A visão como um modelo conceituai criado pelo líder
estratégico é:
(A) a forma para conseguir algo.
(B) a materialização da interação para o atingimento do
propósito da instituição.
(C) o que pode ser feito pelo líder.
(D) a forma encontrada para motivação da equipe.
(E) a forma de não passar conhecimento, mas
desenvolver líderes.

QUESTÃO 5 0
Assinale a opção que apresenta apenas exemplos dos
principais atributos de um líder.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Parcialidade, iniciativa e motivacional.
Caráter, humildade, respeito e autocontrole.
imparcialidade, bondade, competência e confiança.
Caráter, incompetência ê discrição.
Competência, indiscrição, tato e exemplo.
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