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CONCURSO PÚBLICO 001/2018  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS - SC  

PSICÓLOGO DO TRABALHO 

   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                     Número de Documento 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído: 

  
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

 Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, 
ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, 
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado, e o CADERNO DE  QUESTÕES.  

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

 O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE 
APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE, BEM COMO 
NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS. 

 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 

Destaque aqui 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -             
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS - SC – PSICÓLOGO DO TRABALHO.  
 
Marque aqui as suas respostas:  
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   27 28 29 30 

               

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40      

               

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Língua Portuguesa  
Matemática 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

05 
05 
10 
20 

Total de questões  40 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
1) Leia o fragmento a seguir, e assinale a alternativa 
correta:  
“Era uma boa moça, lépida, sem escrúpulos, um 
pouco tolhida pela austeridade do tempo, que lhe não 
permitia arrastar pelas ruas os seus estouvamentos e 
berlindas; luxuosa, impaciente, amiga de dinheiro e de 
rapazes.” 
O trecho acima pertence a obra chamada: 
a) Iracema  
b) Senhora 
c) O Cortiço 
d) A Moreninha 
e) Memórias póstumas de Brás Cubas 
 
2) Entre os nomes e características apresentados a 
seguir, assinale a alternativa em que todos os itens 
que estão associados ao Parnasianismo. 
a) Métrica regular com preferência pelo verso alexandrino; 
poucas figuras de linguagem. 
b) Olavo Bilac; Lírica Religiosa. 
c) Rima regular; Teoria determinista. 
d) Procura da palavra perfeita; Lima Barreto. 
e) Vocabulário rebuscado; Materialização do amor. 
 
3) Leia as orações abaixo, e assinale a alternativa 
CORRETA quanto a ortografia: 
I – Gostaria de saber o porquê de tanta alegria. 
II – Venha por que precisamos de você. 
III – Essa é a rua por que passamos. 
a) Todas as orações estão corretas. 
b) Estão corretas as orações I e III. 
c) Estão corretas as orações I e II. 
d) Estão corretas as orações II e III. 
e) Apenas a oração I está correta. 
 
4) Quanto aos processos de formação de palavras, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Ocorreu a derivação sufixal na palavra desamor. 
b) Ocorreu o hibridismo na palavra sociologia. 
c) O vocábulo reco-reco é uma onomatopeia. 
d) A derivação parassintética ocorreu na palavra 
avermelhar. 
e) Composição por justaposição ocorreu na palavra sexta-
feira. 
 
5) Assinale a alternativa em que a preposição 
estabelece relação de modo: 
a) A disciplina é o segredo para a vitória. 
b) O cachorro morreu de uma epidemia desconhecida. 
c) Fiz o trabalho conforme você sugeriu. 
d) Dormiu de bruços. 
e) Saí de casa bem cedo. 
 
MATEMÁTICA 

 
6) Um homem programou uma viagem com seu carro, 
e na programação havia duas paradas na estrada, uma 

quando estiver viajado 
 

 
 da viagem, e a segunda para 

quando tiver viajado mais 
 

 
 da viagem. Se a viagem 

total seria de 450 km, quantos quilômetros ele vai ter 
andado quando parar pela segunda vez? 
a) 350 km. 
b) 187,5 km. 

c) 200 km. 
d) 300 km. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
7) Estudando Probabilidade na prática, com um dado 
João fez a si mesmo a seguinte pergunta: Ao lançar 
dois dados, qual é a probabilidade de eu obter a soma 
dos dois dados igual a 9?  
É CORRETO afirmar que a resposta para a pergunta 
dele foi igual a: 
a) 1/6 ou 16,66%. 
b) 1/9 ou 11,11%. 
c) 2/9 ou 22,22%. 
d) 1/8 ou 12,50%. 
e) 1/18 ou 5,56%. 
 
8) Andar de avião é uma atividade que assusta alguns 
e encanta outros. Mas, até na aviação, a trigonometria 
está envolvida. Considere um avião que, ao decolar, 
levanta voo com uma angulação de 40º e, após 
percorrer 16 km com a mesma angulação, começa a 
voltar a inclinação nula, de 0º, para atingir então a 
altura de cruzeiro.  

Sabendo que             e             e também 
que, em todos os 20 km, o avião permaneceu na 
inclinação de 30º, a altura de cruzeiro é de, 
aproximadamente 
a) 8.000 metros. 
b) 12.257 metros. 
c) 13.426 metros. 
d) 10.284 metros. 
e) 11.863 metros. 
 
9) Considere duas retas Y1 e Y2 no plano xy, descritas 
por dois pontos apresentados no Quadro a seguir: 

Ponto/Reta  Y1 Y2 

1 (1; -3) (0; 4) 

2 (3; 1) (4; 0) 

Sobre as duas retas, avalie as seguintes proposições: 
I - A reta Y1 é uma reta decrescente e a reta Y2 é uma 
reta crescente. 
II - A reta Y1 não cruza o segundo quadrante e a reta 
Y2 não cruza o terceiro quadrante. 
III - O ponto de intersecção entre as retas Y1 e Y2 é (3; 
1). 
Das três proposições apresentadas, estão CORRETAS 
somente: 
a) A proposição I e III. 
b) A proposição III. 
c) A proposição II. 
d) As proposições II e III. 
e) Todas as proposições estão corretas. 
 
10) O estudo de matrizes se dá na Álgebra Linear pela 
possibilidade de utilização desse argumento 
matemático como representação de sistemas lineares. 

Uma matriz retangular do tipo       pode ser 

considerada uma tabela de valores dispostos em   

linhas e   colunas. Como um elemento matemático, é 
possível realizar operações matemáticas entre 
matrizes e/ou entre matrizes e escalares (números). 
Considere as duas matrizes a seguir: 

  [
  
  

]     [
   
   

]       [
  
  

] 

Sobre as operações matemáticas envolvendo 
matrizes, é CORRETO afirmar que: 
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a) A matriz inversa de B é   [
         
         

] 

b) A matriz C é uma matriz do tipo Identidade. 

c) O resultado do produto entre a matriz A e B é [
    
   

]; 

d) O determinante da matriz C é igual a 1. 
e) A matriz A não é uma matriz invertível. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 

  
11) O relevo do Brasil tem formação muito antiga e 
resulta principalmente de atividades internas do 
planeta Terra e de vários ciclos climáticos. A erosão, 
por exemplo, foi provocada pela mudança constante 
de climas úmido, quente, semiárido e árido. Outros 
fenômenos da natureza (ventos e chuvas) também 
contribuíram no processo de erosão. 
O relevo brasileiro apresenta-se em:  
Assinale a alternativa CORRETA.  
a) Montanhas-  superfícies com elevação e aplainadas, 
marcadas por escarpas onde o processo de desgaste é 
superior ao de acúmulo de sedimentos. 
b) Planícies –  superfícies relativamente planas, onde o 
processo de deposição de sedimentos é superior ao de 
desgaste. 
c) Depressão Relativa  - região que fica abaixo do nível do 
mar.  
d)Depressão Absoluta– fica acima do nível do mar. A 
periférica paulista, por exemplo, é uma depressão relativa. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
12) Leia a noticia abaixo e complete a lacuna: 
Infestação de Aedes aegypti faz país decretar alerta 
vermelho na região metropolitana de Assunção 
Mosquito é transmissor da dengue, zika e 
chikungunya. No Brasil, quase metade dos municípios 
estão em alerta ou risco de surto para essas doenças. 
O Ministério da Saúde Pública e Bem-estar Social 
do _______ (Senepa) decretou alerta vermelho devido 
à proliferação do mosquito Aedes aegypti – 
transmissor da dengue, zika e chikungunya  para 
Assunção e outras cidades da região metropolitana. 
( Disponivel em : https://g1.globo.com/) 
a) Chile 
b) Paraguai 
c) Uruguai 
d) Brasil 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
13) Leia a noticia abaixo e complete a lacuna: 
Cientistas encontram novo planeta fora do sistema 
solar com satélite TESS, da Nasa 
O "caçador de planetas" faz sua terceira descoberta 
desde que começou a missão em abril de 2018. 
O satélite TESS, que desde abril de 2018 está em 
missão, encontrou um novo planeta fora do sistema 
solar. Batizado de_____++, ele está localizado a 53 
anos-luz da Terra, segundo divulgação feita pelos 
pesquisadores. 
( Disponivel em https://g1.globo.com/.Redação adaptada) 
 
a) HD 21749b 
b) Breus 908 
c) Plutex 567 
d) Nex 0876 
e) Nenhuma das alternativas.  
 

14) Leia a noticia abaixo 
Carboidratos são cruciais ou desnecessários? 
A BBC conversou com especialistas sobre os méritos 
de uma dieta com poucos carboidratos comparada a 
uma com muitos. 
Carboidratos são fonte crucial de fibra e energia ou 
um alimento que aumenta de forma prejudicial o nível 
de açúcar no nosso sangue? 
Estas biomoléculas formadas por átomos de carbono, 
hidrogênio e oxigênio são um dos três principais 
grupos de nutrientes que são encontrados em 
alimentos, junto com gorduras e proteínas. 
Com base nessa informação analise as afirmativas a 
seguir: 
I- Os carboidratos são nosso principal combustível. O 
corpo transforma o amido em açúcares e os absorve 
na corrente sanguínea, criando a glicose. Isso se 
converte em energia de que precisamos para manter 
nossos corpos e cérebros ativos para fazer tudo, 
desde respirar até fazer exercícios. 
II- Há evidências de que a fibra pode ajudar a reduzir o 
risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e 
câncer de intestino.Grande parte da fibra que obtemos 
vem de carboidratos com amido, por isso, ao reduzir o 
consumo desses carboidratos, corremos o risco de 
ingerir pouca fibra. 
III-As fontes saudáveis de carboidratos (verduras, 
frutas e legumes) também são uma fonte importante 
de vitaminas e minerais, como cálcio, zinco, ferro e 
vitamina B.Eliminar os carboidratos significa reduzir 
também estes nutrientes essenciais. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas III. 
c)  I, II e III. 
d) Apenas II. 
e) Nenhuma das alternativas.  
 
15) Sobre os principais lagos e lagoas do estado de 
Santa Catarina assinale a alternativa INCORRET.: 
a) Lago do Peri 
b) Lagoa da Conceição 
c) Lagoinha Grande 
d) Lago Mirim 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
16) São principais pontos turísticos e culturais do 
estado de Santa Catarina EXCETO:  
a) Museu Etnográfico  
b) Casa de Vitor Meireles  
c) Museu de Arte Moderna  
d) Catedral de Lages 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
17) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna abaixo: 
A bandeira do estado de Santa Catarina foi 
reestabelecida em 29 de outubro de _________ através 
da lei estadual nº 975. 
a) 1953 
b) 1978 
c) 1963 
d) 1955 
e) Nenhuma das alternativas. 
  
18) “Sagremos num hino de estrelas e flores 
Num canto sublime de glórias e luz. 

http://g1.globo.com/bemestar/aedes-aegypti/
https://g1.globo.com/
https://g1.globo.com/.Redação%20adaptada)
https://g1.globo.com/.Redação%20adaptada)
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As festas que os livres frementes de ardores 
Celebram nas terras gigantes da Cruz!” 
Assinale a alternativa que apresenta quem compôs a 
letra do hino do município de Canoinhas - SC.  
a) José Brazilício de Souza  
b) Horácio Nunes Pires 
c) David Gomes Silva 
d) Roberto Cardoso Gomes 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
19) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna  
Depois do período bélico do município de Canoinhas - 
SC alcançou uma fase de grande desenvolvimento, 
quando o município teve sua economia reativada pelo 
extrativismo vegetal da erva-mate e da madeira. Esse 
ciclo durou até meados de _________, quando a 
economia ervateira entrou em franca decadência. 
a) 1930 
b) 1945 
c) 1956 
d) 1963 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
20) Sobre a historia do município de Canoinhas – SC 
analise as afirmativas abaixo: 
I- Segundo a tradição, foi Paula Pereira o fundador do 
arraial, onde posteriormente chegaram imigrantes 
alemães e poloneses, procedentes das localidades 
catarinenses de São Bento. Joinville, Campo Alegre e 
Blumenau.  
II- Situado no território do Contestado, objeto de 
disputa entre Paraná e Santa Catarina. nos primeiros 
anos deste século, o povoado teve seu 
desenvolvimento prejudicado pelas agitações 
decorrentes do conflito.  
III- Contudo. alcançou sua emancipação 
administrativa. Em 1902, era criado pela Prefeitura do 
Município de Curitibanos o distrito de Santa Cruz de 
Canoinhas, e êste foi elevado em 1911, pela lei 
estadual n.º 907, à categoria de Município. com a 
denominação de Santa Cruz de Canoinhas. Em 1916, 
superada a crise do Contestado, o Município foi 
incorporado, em definitivo, ao Estado de Santa 
Catarina.  
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas III. 
c)  I, II e III. 
d) Apenas II. 
e) Nenhuma das alternativas.  
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

  
21) A liderança é um fenômeno social que ocorre 
exclusivamente em grupos sociais. Sobre a liderança 
assinale a alternativa INCORRETA.  
a) A influência nem sempre está ligada ao conceito de 
poder e de autoridade, dessa forma pode abrangir 
algumas mudanças no comportamento de pessoas ou de 
grupos de pessoas. 
b) A liderança visa à consecução de um ou mais objetivos 
específicos. O líder surge como um meio para o alcance 
dos objetivos desejados pelo grupo. 
c) Á liderança é um tipo de influenciação entre pessoas: 
uma pessoa influencia a outra em função dos 
relacionamentos existentes entre elas. 

d) A liderança ê realizada pelo processo da comunicação 
humana. Ela pode ser definida como a arte de induzir as 
pessoas a cumprirem suas obrigações com zelo e 
correção. 
e) Â liderança acontece em uma determinada situação. 
Ela ocorre em uma dada  estrutura social decorrente da 
distribuição de autoridade de tomar decisões. 
 
22)  Estilo de liderança é o padrão recorrente de 
comportamento exibido pelo líder, existem muitas 
formas de um líder agir. Sobre estilo de liderança 
assinale a alternativa CORRETA. 
a) Liderança democrática: é aquela cujo o líder encoraja 
seus subordinados a participar dos processos de 
decisões, seja por sugestões ou opiniões formadas. 
b) Liderança centrada na tarefa: trata-se de um estilo de 
liderança preocupado estritamente com a execução da 
tarefa e com os seus resultados. 
c) Liderança centrada nas pessoas: trata-se de um estilo 
preocupado com os aspectos humanos dos subordinados 
e que procura manter uma equipe de trabalho atuante, 
dentro de maior participação nas decisões. 
d) Liderança visionária: habilidade de assumir encargos e 
inspirar com uma visão de futuro convincente. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
23) O treinamento é o ato intencional de fornecer os 
meios para proporcionar a aprendizagem. Sobre o 
treinamento assinale a alternativa INCORRETA.  
a) O gestor pode até delegar a tarefa de treinar sua equipe 
a terceiros, dessa maneira a responsabilidade não cai 
sobre ele caso sua equipe não receba treinamento 
adequado e sim sobre a equipe e quem aplicou o 
treinamento. 
b) O treinamento é uma responsabilidade gerencial. Para 
auxiliar os gestores nesse mister, a entidade pode 
proporcionar assistência especializada por meio do órgão 
de recursos humanos. 
c) O treinamento é algo constante e incessante. Treinar 
uma vez na vida não significa nada. 
d) Muitos programas de treinamento estão voltados para 
melhorar ou desenvolver habilidades e destrezas 
necessárias à execução ou operação das tarefas 
requeridas pelo cargo ocupado. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
24) O treinamento é um processo cíclico composto de 
quatro etapas. Sobre essas quatro etapas assinale a 
alternativa CORRETA. 
a) A primeira etapa é para conhecer os funcionários e 
apresentar quais possíveis temas podem ser abordados 
de treinamentos junto com liderança e apresentar a equipe 
aos demais colaboradores. 
b) A terceira etapa constitui no processo cíclico do 
treinamento. Refere-se à aplicação da terapêutica 
planejada. 
c) A última etapa, após a realização do treinamento é 
realizado uma avaliação para saber se os colaboradores 
gostaram do treinamento e um levantamento para novos 
treinamentos com os mesmos. 
d) Análise da organização envolve a análise das tarefas e 
operações de cada cargo para verificar os requisitos que o 
cargo exige de seu ocupante, as competências e 
habilidades que este deve possuir e assim elaborar o 
treinamento. 
e) A segunda etapa consiste no diagnóstico das 
necessidades e carências de treinamento. 



6 

 

 
25) Dentro dos recursos humanos de uma empresa um 
profissional de RH em algum momento precisara 
avaliar o desempenho dos funcionários em relação as 
metas e objetivos traçados.  Em que momentos essa 
avalição pode ser usada? Assinale a alternativa 
INCORRETA. 
a) Na entrevista de desligamento para ajudar o funcionário 
a buscar um novo emprego. 
b) Para verificar se há necessidade de treinamento. 
c) Avaliar a conduta do funcionário. 
d) Em processo de avaliação organizacional. 
e) Classificar os funcionários para uma futura promoção.  
 
26) Existem algumas estratégias que podem ser 
usadas pelos candidatos quando vão realizar uma 
entrevista para que de certa maneira eles tentarem 
causar uma boa impressão no entrevistador. Sobre ela 
assinale a alternativa CORRETA. 
a) Autopromoção é muito utilizado para demonstrar uma 
imagem de virtudes morais como lealdade, honestidade e 
ética. 
b) Insinuação é utilizado para passar a imagem de alguém 
como amigável e simpático, mas sempre com um objetivo 
em mente e não simplesmente para ser agradável. 
c) Exemplificação é usado para mostrar como o candidato 
pode ser visto como uma imagem de competente e 
habilidoso em várias áreas. 
d) Suplicação visa transmitir uma ideia de proteção de que 
pode ser útil em tudo que precisa, mostrando que a 
empresa precisa mais de você, do que você dela. 
e) Ironização é utilizado para passar a ideia que tem uma 
maior qualificação do que está pedindo a vaga. 
 
27) A ética constitui o conjunto de valores ou 
princípios morais que definem o que é certo ou errado 
para uma pessoa, grupo ou organização. Sobre o 
comportamento ético, assinale a alternativa 
CORRETA.  
a) Práticas administrativas éticas melhoram a saúde 
organizacional. Uma imagem pública positiva atrai 
consumidores que visualizam a imagem da organização 
como favorável ou desejável. 
b) A ética não irá influênciar o processo corporativo de 
tomada de decisões, pois independente de quais são os 
valores a empresa apresenta sempre o seu foco será em 
seus parceiros. 
c) As organizações devem comunicar o seu código de 
ética apenas para seus colaboradores, para evitar que 
outras empresas copiem sua forma diferenciada de 
atuação no mercado.  
d) Quando a administração enfatiza a ética em suas ações 
frente aos seus parceiros, os funcionários são afetados 
nem sempre de forma positiva. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
28) As pessoas nunca têm objetivos e interesses 
idênticos. As diferenças de objetivos e de interesses 
individuais sempre produzem alguma espécie de 
conflito. Sobre os conflitos assinale a alternativa 
CORRETA. 
a) Além da diferença de objetivos e interesses, deve haver 
necessariamente uma interferência deliberada de uma das 
partes envolvidas para que haja conflito. 
 

b) O conflito interno quando ocorre dentro de uma pessoa 
sentimentos, opiniões, desejos que são conflitantes com o 
do outro indivíduo. 
c) O conflito social ocorre apenas entre grupos sociais 
com interesses e objetivos antagônicos. 
d) O conflito existe quando uma das partes tenta alcançar 
seus objetivos, mas ele está interligado com alguma outra 
parte e está parte interfere na outra pessoa que procura 
atingir seus objetivos. A interferência apenas ocorrera 
mediante a uma ação para provocar obstáculos, bloqueios 
ou impedimentos desses objetivos. 
e) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
29) Sobre os níveis de conflito, assinale a alternativa 
CORRETA.  
a) Conflito aberto é quando as partes percebem existir 
potencialmente. 
b) Conflito velado quando o conflito provoca sentimentos 
de hostilidade, raiva, medo, descrédito entre uma parte e 
outra. 
c) Conflito experienciado quando é dissimulado, oculto e 
não manifestado externamente com clareza. 
d) Conflito manifesto que se manifesta sem dissimulação 
entre as partes envolvidas. 
e) Conflito percebido ocorre quando as partes percebem e 
compreendem que o conflito existe porque sentem que 
seus objetivos são diferentes dos objetivos dos outros e 
que existe oportunidade para interferência. 
 
30) As equipes, assim como as pessoas, desenvolvem 
estilos específicos para lidar com conflitos, baseados 
no desejo de satisfazer seus próprios interesses 
versus o interesse da outra parte. Sobre estilos de 
gestão de conflitos assinale a alternativa CORRETA. 
a) Estilo de compromisso reflete uma moderada porção de 
ambas as características de assertividade e de 
cooperação. É apropriado quando os objetivos de ambos 
os lados são igualmente importantes, quando os 
componentes têm igual poder e ambos os lados querem 
reduzir as diferenças ou quando as pessoas precisam 
chegar a alguma solução temporária sem pressão de 
tempo. O negócio é ter jogo de cintura. 
b) Estilo de evitação reflete uma postura assertiva, 
cooperativa e é apropriado quando um assunto é trivial, 
quando não existe nenhuma possibilidade de ganhar, 
quando uma demora para obter maior informação, nesse 
quesito é importante apenas deixar de lado. 
c) Estilo de acomodação reflete um alto grau de 
assertividade e de cooperação. O estilo de acomodação 
habilita ambas as partes a ganhar, enquanto utiliza um 
substancial parcela de negociação e de intercâmbio. 
d) Estilo de colaboração reflete um alto grau de 
cooperação e funciona melhor quando as pessoas sabem 
o que é errado, quando um assunto é mais importante que 
outros para cada lado. 
e) Estilo cooperativo reflete a cooperação para impor o 
seu próprio interesse e é utilizado quando uma ação 
pronta e decisiva deve ser rapidamente imposta em ações 
importantes ou impopulares, durante as quais a urgência 
ou a emergência se toma necessária ou indispensável 
para isso acontecer deve haver a cooperação de todos. 
 
31) Competências organizacionais são aquelas que 
definem o que a empresa é capaz de fazer de modo 
superior ao de sua concorrência. Cada empresa 
precisa identificar, reunir e fortalecer suas 
competências para poder competir com sucesso. 
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Sobre as competências organizacionais assinale a 
alternativa CORRETA.  
a) São as competências que cada indivíduo aprende e 
desenvolve em suas atividades pessoais na organização. 
b) São as competências básicas e fundamentais para o 
sucesso de uma organização em relação aos clientes, à 
sociedade e aos concorrentes. 
c) São as competências relacionadas com a gestão de 
recursos financeiros, comerciais, produtivos etc. Refere-se 
a como os recursos organizacionais são utilizados e os 
processos mobilizados para obter os melhores resultados. 
d) São as competências relacionadas com a vida íntima da 
organização. Correspondem ao mòdus vivendi da 
organização, à sua cultura corporativa, como a 
organização se estrutura e organiza para realizar o 
trabalho organizacional. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
32) Competência significa a qualidade que uma 
pessoa possui e que é percebida pelos outros. Não 
adianta possuir competências, é necessário que as 
outras pessoas reconheçam sua existência... existem 
algumas que são exigidas pelas empresas nos novos 
ambientes de trabalhos. Sobre essas competências 
assinale a alternativa CORRETA. 
a) Desenvolvimento da liderança é o novo e imperativo é a 
identificação e o desenvolvimento de pessoas capazes de 
conduzir a empresa para o século XXI. Em vez de 
programas externos de educação para executivos, as 
empresas estão elaborando programas personalizados de 
aprendizagem que assegurem a capacitação das pessoas 
em termos de espírito empreendedor e de liderança. 
b)  Aprender a aprender as pessoas devem contribuir 
construtivamente em tudo e, para tanto, devem ter 
condições de aprender continuamente assim como uma 
grande experiencia profissional para passar aos outros, 
fazendo assim uma grande troca de experiencia 
profissional. 
c) Raciocínio criativo e resolução de problemas no 
passado, a tecnologia significava saber como operar 
máquinas para fazer o trabalho ou como lidar com 
computadores para processar textos ou análises 
financeiras. Hoje, a ênfase está em usar o equipamento de 
informação para conectar-se com os membros da equipe 
ao redor do mundo, além de realizar tarefas, comunicar-se 
com pessoas em todo o mundo, compartilhando ideais e 
melhorias nos processos de trabalho.  
d) Autogerenciamento da carreira antes, o bom 
desempenho significava executar um conjunto de tarefas 
repetitivas e isoladas e a qualificação de cada pessoa era 
restrita a cada tarefa em particular. Hoje, com a adoção de 
equipes, a eficiência do indivíduo está cada vez mais 
vinculada a suas habilidades de comunicação e 
colaboração com os outros. O conhecimento tecnológico 
está a serviço da equipe e não do indivíduo isolado. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
  
33) Clima organizacional constitui o meio interno de 
uma organização, a atmosfera psicológica e 
característica que existe em cada organização. Sobre 
o clima organizacional, assinale a alternativa 
INCORRETA.  
a) O clima organizacional precisa ser alinhado juntamente 
com outros aspectos das decisões e ações da 
organização, como planejamento, organização, direção e 
controle para que se possa conhecer melhor a 
organização. 

b) O clima organizacional é o ambiente humano dentro do 
qual as pessoas de uma organização executam seu 
trabalho. 
c) Na prática, o clima organizacional depende das 
condições econômicas da empresa, da estrutura 
organizacional, da cultura organizacional, das 
oportunidades de participação pessoal, do significado do 
trabalho, da escolha da equipe, do preparo e treinamento 
da equipe, do estilo de liderança, da avaliação e 
remuneração da equipe entre outros. 
d) O clima organizacional influencia a motivação, o 
desempenho humano e a satisfação no trabalho. Ele cria 
certos tipos de expectativas sobre as quais consequências 
se seguem em decorrência de diferentes ações. 
e) O clima organizacional varia ao longo de um continuum 
que vai desde um clima favorável e saudável até um clima 
desfavorável e negativo. Entre esses dois extremos existe 
um ponto intermediário que é o clima neutro. 
 
34) Uma equipe bem-sucedida requer habilidades 
especiais que devem ser inter-relacionadas, 
mutuamente reforçadas e interdependentes entre si. A 
articulação dessas habilidades pode ajudar uma 
equipe a definir melhor o que ela deve e como fazer. 
Sobre essas habilidades assinale a alternativa 
CORRETA. 
a) Habilidade de planejamento e avaliação a equipe deve, 
em conjunto, ultrapassar obstáculos por meio da 
construção de um senso de propriedade, 
responsabilidade, compromisso e eficiência de cada 
membro, encorajando a total participação e autocrítica 
coletiva para melhorar incessantemente as condições de 
trabalho. 
b) Habilidade de desfrutar a equipe deve aprender a fazer 
um trabalho agradável e alegre como se fosse um jogo 
amistoso, mesmo que trabalhe arduamente. 
c) Habilidade de liderança a equipe deve criar 
oportunidades para que haja apenas um só líder. Para 
tanto, cada membro deve aprender a facilitar, 
relacionamento com o mesmo. 
d) Habilidade de comunicação a equipe deve aprender por 
meio de participação, observação e correção a 
desenvolver uma comunicação mais aberta e honesta, 
além de serem curtas e mais produtivas. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
35) O ser humano é ao mesmo tempo um ser genérico, 
pois traz as características da espécie humana – 
bipedia, polegar indicador com movimento de pinça, 
linguagem, pensamento, criatividade - como também 
guarda aspectos singulares, próprios de cada pessoa. 
Pode afirmar que a característica mais marcante do 
indivíduo é a sua personalidade. Sobre a 
personalidade assinale a alternativa INCORRETA.   
a) Os estudos em psicologia afirmam que a personalidade 
é formada, na sua essência, nos seis primeiros anos de 
vida. 
b) Mas na medida em que o indivíduo cresce, torna-se um 
adolescente, adulto e, posteriormente idoso, aspectos 
periféricos ou superficiais da personalidade vão sofrendo 
mudanças. 
c) Não é possível imaginar que ao longo de toda uma vida 
as ideias que compõe a mente e comportamentos de um 
menino de dez anos perdurem exatamente as mesmas 
quando este estiver com quarenta anos ou mesmo mais 
tarde. 
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d) Não há como caracterizar a personalidade das pessoas 
em boas ou ruins, fortes ou fracas. O que existe é a 
personalidade em si, a subjetividade do indivíduo. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
36) Atualmente as organizações buscam profissionais 
que tenham o conhecimento teórico, técnico e 
tecnológico, mas ter pessoas que gostem de estar 
com outras pessoas é tão importante quanto estes 
aspectos. Procuram por pessoas que saibam conduzir 
problemas sem gerar muitos conflitos, ou seja, 
pessoas que sejam inteligentes emocionalmente 
falando. Sobre a inteligência emocional assinale a 
alternativa INCORRETA 
a) Não há como prescrever um roteiro ou padrão que ao 
ser seguido irá tornar o indivíduo mais equilibrado e, 
portanto, mais inteligente emocionalmente. 
b) Inteligência emocional é estabelecer a arte da boa 
convivência com o outro. 
c) As pessoas que apresentam dificuldades de estabelecer 
equilíbrio sobre sua vida emocional acabam apresentando 
dificuldades na capacidade de concentração e atenção no 
trabalho. 
d) A gestão das relações humanas requer dos 
profissionais que estão no mercado uma maior habilidade 
e conhecimento em “como lidar com as emoções nos 
ambientes organizacionais. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
37) A inteligência emocional é uma capacidade 
adquirida, contida nas emoções, e que resulta num 
desempenho eficaz no mercado, podendo também ser 
expresso como competência emocional e para isso, 
indica para as pessoas a necessidade de desenvolver 
algumas habilidades práticas fundamentais. Sobre 
essas habilidades assinale a alternativa INCORRETA. 
a) Motivação: vontade de melhorar, de crescer, de evoluir 
ou de realizar algo. 
b) Autoconsciência: instinto, intuição e reflexão. 
c) Gerenciar emoções: capacidade de sentir e perceber 
como as pessoas se sentem; colocar-se no lugar do outro, 
Saber ouvir mais do que falar. 
d) Habilidade Social: aptidão natural para os 
relacionamentos, capacidade de resolver conflitos, 
habilidades de comunicação e persuasão, noção de 
equidade. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
38) Um grupo de trabalho é a união de duas ou mais 
pessoas que interagem umas com as outras e dividem 
algumas tarefas, visando objetivos inter-relacionados. 
Mas para isso ocorrer apresentam algumas 
características específicas. Sobre essas 
caracteristicas assinale a alternativa INCORRETA. 
a) Multifuncionais formada por pessoas de níveis 
hierárquicos, podendo ser de áreas diferentes, que se 
reúnem para cumprir uma força-tarefa, ou seja, realizar 
uma tarefa pontual ou temporária, mas todos com o 
mesmo grau de vigor, técnica e comprometimento. 
b) Auto gerenciadas as pessoas aqui assumem muitas 
responsabilidades além das suas próprias. Planejam, 
delegam as tarefas, implementam ações e soluções 
sempre dentro de uma visão coletiva ou compartilhada 
c) Equipes de solução de problemas reunião de pessoas 
que buscam trocar ideias para melhorar o ambiente e os 
processos de trabalho. 

d) Virtuais usam a tecnologia disponível, principalmente a 
de informática, para reunir fisicamente os membros 
dispersos e assim, atingirem os objetivos propostos. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
39) Recrutamento é um conjunto de técnicas e 
procedimentos que visa a atrair candidatos 
potencialmente qualificados e capazes de ocupar 
cargos dentro da organização. Sobre o recrutamento 
assinale a alternativa CORRETA. 
a) As organizações bem-sucedidas estão sempre de 
portas abertas para receber candidatos que se 
apresentam espontaneamente, mesmo que não tenham 
oportunidades a oferecer no momento. 
b) O recrutamento intemo atua sobre os candidatos que 
estão trabalhando dentro da organização - isto é, 
funcionários - para promovê-los ou transferi-los para 
outras atividades mais complexas ou mais motivadoras. 
c) O recrutamento externo atua sobre candidatos que 
estão no mercado de trabalho, portanto fora da 
organização, para submetê-los ao seu processo de 
seleção de pessoal. 
d) Para que o recrutamento externo funcione com mais 
precisão é necessário abordar o mercado de trabalho de 
maneira precisa e eficaz, no sentido de alcançar e atrair os 
candidatos que deseja buscar. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
40) A seleção de pessoas funciona como uma espécie 
de filtro que permite que apenas algumas pessoas 
possam ingressar na organização. Sobre o processo 
de seleção assinale a alternativa CORRETA. 
a) Análise do cargo no mercado. Quando a organização 
não dispõe das informações sobre os requisitos e 
características essenciais ao cargo a ser preenchido, por 
se tratar de algum cargo novo ou cujo conteúdo esteja 
fortemente atrelado ao desenvolvimento tecnológico, ela 
lança mão da pesquisa de mercado. 
b) A descrição e análise do cargo proporcionam 
informações a respeito dos requisitos e das características 
que o ocupante do cargo deverá possuir para ocupá-lo 
adequadamente. Com essas informações, o processo de 
seleção poderá concentrar-se na pesquisa e avaliação 
desses requisitos e nas características dos candidatos que 
se apresentam. 
c) Técnica dos incidentes críticos. Consiste na anotação 
sistemática e criteriosa que os gerentes devem fazer a 
respeito de todos os fatos e comportamentos dos 
ocupantes do cargo considerado que produziram um 
excelente ou péssimo desempenho no trabalho. 
d) Requisição de pessoal a requisição de pessoal constitui 
a chave de ignição para o processo seletivo. Constitui uma 
ordem de serviço que o gerente emite para solicitar uma 
pessoa para ocupar um determinado cargo vacante. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 


