ESTADO DO PIAUÍ

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES-PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES-PI

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

AGENTE ADMINISTRATIVO
Leia atentamente as instruções abaixo.

TURNO: MANHÃ

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Exemplo:
Exemplo:
Português
15

Informática
05

Conhecimentos Específicos
20

A
A

A
B

C
D
A
C

B
A

02- A prova terá duração de 3 (três horas).

D

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores,
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público.
10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3303-3146
E-mail: ima.concursolandrisales@outlook.com
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO
RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
Que país é este?
Para Raimundo Faoro
.................................................
1. Uma coisa é um país,
2. outra um fingimento.
3. Uma coisa é um país,
4. outra um monumento.
5.
6.

Uma coisa é um país,
outra o aviltamento.

7.
8.

Este é o país do descontínuo
onde nada congemina,

9. e somos índios perdidos
10. na eletrônica oficina.
11. Nada nada congemina:
12. a mão leve do político
13. com nossa dura rotina,
14. o salário que nos come
15. e nossa sede canina,
16. a esperança que emparedam
17. e a nossa fé em ruína,
18. nada nada congemina:
19. a placidez desses santos
20. e nossa dor peregrina,

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO

21. e nesse mundo às avessas
22. - a cor da noite é obsclara
23. e a claridez vespertina.
.............................................................................................
24. Vivo no século vinte, sigo para o vinte e
um
25. ainda preso ao dezenove
26. como um tonto guarani
27. e aldeado vacum. Sei que daqui a pouco
28. não haverá mais país.
29. País:
30. loucura de quantos generais a cavalo
31. escalpelando índios nos murais,
32. queimando caravelas e livros
33. - nas fogueiras e cais,
34. homens gordos melosos sorrisos
comensais
35. politicando subúrbios e arando votos
36. e benesses nos palanques oficiais.
37.
38.
39.
40.

Leio, releio os exegetas.
Quanto mais leio, descreio Insisto?
Deve ser um mal do século
- se não for um mal de vista

41. Já pensei - é erro meu. Não nasci no
tempo certo
42. Em vez de um poeta crente
43. sou um profeta ateu
44. Em vez da epopeia nobre,
45. os de meu tempo me legam
46. como tema
47. - a farsa
48. e o amargo riso plebeu.
SANT'ANNA, Affonso Romano de. Que país é
este? Rio de Janeiro: Rocco, 1990. p. 11, 14,
16-7.
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01) No texto, o sujeito poético

06) Com referência ao texto, é CORRETO afirmar:

A) revolta-se contra toda sorte de autoritarismo
alienante e castrador.
B) revela-se desiludido diante de um mundo adverso.

A) A expressão "índios perdidos" (v. 9) exerce a mesma
função sintática que "país" (v. 28).
B) As expressões "em ruína" (v. 17) e "às avessas" (v.
21) exprimem circunstâncias.

C) inverte valores na apresentação da realidade.
D) surpreende-se em face do incomum.
02) Em relação ao texto, é CORRETO afirmar que o verso
A) 7 contradiz o anterior.
B) 19 é uma consequência do 17.
C) 35 exprime um tom crítico-irônico.
D) 40 encerra uma constatação.
03) Na afirmação “a esperança que emparedam” (v.16)
consiste em uma figura de linguagem denominada
A) Metonímia
B) Hipérbole
C) Catacrese
D) Metáfora
04) A alternativa em que a palavra indicada pode
substituir, sem prejuízo de significado, o termo
transcrito à esquerda é
A) "exegetas" (v. 37) – intérpretes.
B) "placidez" (v. 19) - inércia.
C) "benesses" (v. 36) - benfeitorias.
D) "profeta" (v. 43) - guru.
05) Identifique as afirmativas em que há equivalência
entre o termo transcrito e o que ele conota no texto.
I. "eletrônica oficina" (v. 10)— progresso.
II. "mão leve" (v. 12)—carinho.
III. "come" (v. 14) — destruição.

C) As expressões "de vista" (v. 40) e "de meu tempo" (v.
45) complementam o nome.
D) Os termos "Nada" (v. 11) e "os do meu tempo" (v. 45)
exercem função subjetiva.
07) Sobre os termos "nos" (v.14) e "me" (v. 45), é
CORRETO afirmar:
A) Complementam o verbo.
B) Completam o sentido de um nome.
C) Sintaticamente o primeiro é adjunto adnominal e o
segundo objeto indireto.
D) Modificam um verbo.
08) Há uma relação de proporção na afirmativa
A) “Quanto mais leio, descreio Insisto?” (v.38).
B) “Já pensei - é erro meu.” (L.41).
C) “Em vez de um poeta crente” (v.42) / “sou um
profeta ateu” (v.43).
D) “Deve ser um mal do século” (v.39) / - se não for um
mal de vista” (v.40).
09) O fragmento que apresenta uma oração com função
adjetiva é
A) “onde nada congemina” (v.8).
B) “- a cor da noite é obsclara” (v.22).
C) “Leio, releio os exegetas.” (v.37).
D) “que daqui a pouco não haverá mais país.” (v.27/28).
10) Sobre os elementos linguísticos que compõem o
texto, é CORRETO afirmar

IV. "preso" (v. 25) — vínculo.
V. "melosos" (v. 34) — desvelo.

A) “nasci” (v.41) e “Vivo” (v.24) têm regências
diferentes.

São verdadeiras as afirmativas
A) I, II e IV.
B) I, III e IV.
C) II, III e V.
D) III, IV e V.

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO

B) “a farsa” (v.47) completa o verbo.
C) “A preposição “para” (v.24) tem valor semântico de
finalidade.
D) “País” (v.29) é acentuada por ser palavra oxítona
termina em “-i” seguido de “-s”.
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11) Leia o trecho abaixo:
“Sei que daqui a pouco / não haverá mais país.”
(V.27/28).
Da frase em destaque, é CORRETO afirmar:
A) O período é composto de orações independentes.
B) A primeira oração tem sujeito indeterminado, a
segunda, predicado verbal.
C) A forma verbal “Sei” tem regência diferente da forma
verbal “haverá”.
D) Se o verbo “haver” for substituído por “existir” o que
era complemento no primeiro para a ser sujeito do
segundo.
12) Pertence à mesma classe gramatical de “os”, em “os
de meu tempo” (v.45), o vocábulo da alternativa
A) “um” (v.1.).
B) “o” (v.6).
C) “Este” (v.7).
D) “e” (v.9).
13) No texto
A) “às avessas” (v.21) é modificador de “mundo” (v.21).
B) “crente” (v.42) é sinônimo de “ateu” (v.43).
C) “como” (v.26) pode ser substituído por “conforme”
sem apresentar alteração semântica.
D) “vespertina” (v.23) faz alusão a algo que ocorre na
manhã.
14) É exemplo de predicado verbo-nominal
A) “Uma coisa é um país” (v.1).
B) “sigo para o vinte e um /ainda preso ao dezenove”
(v.24/25).
C) “Vivo no século vinte.” (v.24).
D) “nada nada congemina” (v.18).
15) No texto, a palavra “ainda” (v.25)
A) É perfeitamente dispensável no período por ser uma
partícula de realce.
B) Expressa uma ideia de modo como se encontra o eulírico.
C) Indica uma alternância entre o passado e o presente.
D) Exprime uma noção de tempo de tempo relacionada
ao passado.
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO
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INFORMÁTICA
16) Analise a imagem abaixo da Planilha Microsoft Excel
e responda o item seguinte:

QUESTÕES DE 16 A 20
A) Todos os itens estão incorretos.
B) Apenas o item I está correto.
C) Apenas o item II está correto.
D) Os itens I e II estão corretos.
19) Julgue os itens abaixo sobre as funcionalidades do
Windows 10:

Quando é feita uma cópia da fórmula apresentada na
célula C2 para a célula C3, o resultado que aparecerá
em C3 será:
A) 26
B) 24
C) 10
D) 16
17) Sobre os conceitos de proteção e segurança julgue os
itens abaixo:

I-

O Explorador de Arquivos é a versão atual da
ferramenta, que em versões anteriores do Windows
8 era chamado de Windows Explorer.
II- Quando itens ocultos são exibidos no Painel de
conteúdo, os ícones dos itens ocultos ficam um
pouco esmaecidos para diferenciá-los dos itens que
não estão ocultos.
III- No Windows 10 é possível atribuir uma letra da
unidade específica para uma unidade local no
Explorador de Arquivos, mas o usuário não poderá
nomear as unidades.
A) Os itens I e II estão corretos.

I-

Spammers são pessoas que praticam o SPAM, ou
seja, que enviam diversos e-mails ou qualquer outro
tipo de mensagem para diversas pessoas, sem que
elas tenham autorizado, muitas vezes infectados com
vírus.
II- A criptografia de chave pública é também chamada
de criptografia simétrica.
III- Firewall é um dispositivo dos computadores para
estabelecer políticas de segurança em um
determinado computador ou em uma rede de
computadores.
A) Apenas os itens I e II estão corretos.
B) Apenas os itens II e III estão corretos.
C) Apenas os itens I e III estão corretos.
D) Apenas o item I está correto.

B) Os itens II e III estão corretos.
C) Os itens I e III estão corretos.
D) Todos os itens estão corretos.
20) É o protocolo padrão para envio de e-mails através
da internet. É um protocolo relativamente simples,
baseado em texto simples, onde um ou vários
destinatários de uma mensagem são especificados
sendo, depois, a mensagem transferida.
O protocolo citado no texto é:
A) POP3
B) HTTP
C) SMTP
D) DHCP

18) Sobre os conceitos de Internet e suas tecnologias
julgue os itens abaixo:
I-

O HTTP é um protocolo de transporte utilizado para
acessar sites.
II- O UDP é um exemplo de protocolo de transporte
utilizado na Internet.
III- O XTP é um protocolo anterior ao TCP, devido à
baixa velocidade o XTP foi deixado de lado.
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Servidores Públicos são todas as pessoas físicas que
mantêm relação de trabalho com a Administração
Pública, direta, indireta, autárquica e fundacional. Os
servidores Públicos constituem uma espécie de
Agentes Públicos. Os servidores públicos podem ser:
A) Estatutários e empregados.
B) Podem possuir apenas cargo ou emprego público.
C) Possuem ou cargo ou função pública apenas.
D) Estatutários, empregados e servidores temporários.
22) “A administração pública tem que tratar todos de
forma igual sem discriminações ou benefícios. O ato
administrativo e público não pode ter influência de
interesses pessoais.” A afirmação anterior se refere
a?
A) Ao princípio da Impessoalidade
B) Ao princípio da Legalidade

QUESTÕES DE 21 A 40
25) Os remédios constitucionais, ou remédios jurídicos,
são instrumentos previstos no ordenamento jurídico
brasileiro, que servem de mecanismos para garantir
aos cidadãos os direitos fundamentais previstos na
Constituição Federal quando o Estado não cumpre
seu dever, seja por despreparo, ilegalidade ou abuso
de poder. Nas afirmações abaixo, assinale (1) para
“Habeas-Corpus”, (2) para “Habeas-Data”, (3) para
mandado de segurança e (4) para mandado de
injunção, e em seguida assinale a alternativa com a
sequência correta:
(
(

(

C) Ao princípio da Moralidade
D) Ao princípio da Isonomia

(

23) Por que é vedada a vinculação ou equiparação de
quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de
remuneração de pessoal do serviço público?
A) Porque caso o funcionário for receber alguns
benefícios extras ele será calculado somente sobre o
recebimento básico.
B) Por causa das contratações temporárias de
excepcional interesse público.
C) Para evitar que sempre que aumente a remuneração
de um cargo, force o aumento de outro cargo.
D) Porque os vencimentos são semelhantes entre os
poderes.
24) De acordo com os direitos e deveres individuais e
coletivos expressos na Constituição Federal, é
inviolável, EXCETO:
A) A liberdade de consciência e de crença.
B) A manifestação do pensamento e o anonimato.
C) A liberdade de consciência e de crença.
D) A intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das
pessoas.

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO

(

) Pode ser impetrado por partido político com
representação no Congresso Nacional.
) É concedido sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de
poder.
) Pode ser concedido para a retificação de dados,
quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso,
judicial ou administrativo.
) Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de
poder for autoridade pública ou agente de pessoa
jurídica no exercício de atribuições do Poder Público,
e não estiver sido amparado por outros remédios
constitucionais, será concedido para proteger direito
líquido e certo.
) Sempre que faltar norma regulamentadora que torne
inviável o exercício dos direitos e liberdades
constitucionais e das prerrogativas inerentes à
nacionalidade, à soberania e à cidadania, este será
concedido.

A) (1); (2); (3); (3); (4)
B) (4); (3); (2); (2); (1)
C) (3); (4); (2); (1); (4)
D) (3); (1); (2); (3); (4)
26) Qual função da administração tem como princípios a
unidade de comando, a delegação, a amplitude e as
relações humanas?
A) O Planejamento
B) A Organização
C) O controle
D) A direção
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27) Técnicas Administrativas são ferramentas utilizadas
para a eficácia dos sistemas, com foco no
desenvolvimento de rotinas funcionais. Assinale a
alternativa que caracteriza o Plano de Negócios:
A) É uma ferramenta administrativa que possui uma
linguagem que descreve de forma completa o que é
ou o que pretende ser a empresa, ou seja, um
documento pelo qual o empreendedor formalizará os
estudos a respeito de suas ideias transformando-as
num negócio.
B) É uma técnica que permite conhecer a estrutura
funcional da empresa, utilizando uma representação
gráfica do setor e /ou departamento da empresa,
onde com esta técnica é possível visualizar a relação
de mando e subordinação.
C) É onde são determinados ás normas e os
procedimentos para execução de um trabalho,
podem ser elaborados por departamentos e /ou
setores específicos. Sua leitura é obrigatória, para
que se possa manter a padronização dos conceitos
na empresa.
D) É uma divisão do trabalho por especialização dentro
da estrutura organizacional da empresa.
28) São características de uma estrutura organizacional
formal, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Baseada em relações ideais
Deliberadamente pessoal
Ordens para baixo e informações para cima.
Iguala o bem da organização com o bem dos
indivíduos que a compõem.

29) Sobre o comportamento organizacional assinale a
alternativa INCORRETA:
A) Comportamento Organizacional consiste no estudo
sistemático do comportamento humano focando
ações e atitudes dos indivíduos, grupos no ambiente
das organizações.
B) No intuito de alcançar produtividade, o estudo do
comportamento organizacional visa reduzir o
absenteísmo e a rotatividade e promover a cidadania
organizacional.
C) As finalidades do comportamento organizacional
correspondem a explicação, previsão e controle do
comportamento humano. O controle apresenta-se
como um objetivo controverso, pois há em si uma
dificuldade em monitorar o comportamento do ser
humano, o qual é integrante fundamental nas
organizações.
D) A explicação, como finalidade do comportamento
organizacional está direcionada para eventos futuros
estabelecendo os resultados alcançados através de
uma ação específica.

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO

30) A respeito do protocolo de documentos, é CORRETO
afirmar que:
A) A classificação dos documentos consiste na entrega
dos documentos aos respectivos destinatários.
B) A expedição é a remessa dos documentos aos setores
de trabalho, enquanto que a distribuição consiste na
remessa externa desses documentos.
C) Após o registro, os documentos são autuados
conforme sua ordem de chegada ao arquivo. A
palavra autuação também significa a criação de
processo.
D) A tramitação de um documento dentro de uma
instituição independe diretamente se as etapas
anteriores foram feitas da forma correta.
31) Por sistema centralizado entende-se não apenas a
reunião de documentação em um único local, como
também todas as atividades de controle –
recebimento, registro, distribuição, movimentação e
expedição – de documentos de uso corrente em um
único órgão de estrutura organizacional. Dentre as
várias vantagens que um sistema centralizado
oferece, podemos citar:
A) A não necessidade de padronização de normas e
procedimentos.
B) Evita a delimitação de responsabilidades.
C) Redução dos custos operacionais.
D) Dispensa treinamento de pessoal de arquivo.
32) Julgue se as afirmações abaixo são verdadeiras e em
seguida assinale a alternativa CORRETA:
I. Os documentos da fase corrente possuem grande
potencial de uso para a instituição produtora, e são
utilizados para o cumprimento de suas atividades
administrativas, como a tomada de decisões,
avaliação de processos, controle das tarefas e etc.
II. O ciclo vital dos documentos agrega dois valores
distintos para promover a avaliação documental: o
valor primário ou administrativo, presente na
primeira e na segunda idade, que deve ser
temporariamente
preservado
por
razões
administrativas, legais ou fiscais; e o valor
secundário ou histórico, presente na terceira idade,
que diz respeito ao uso dos documentos para outros
fins que não aqueles para os quais foram criados.
III. Quanto à natureza dos documentos, classificam-se
em setoriais, estabelecidos junto aos setores da
instituição, ou arquivos centrais ou gerais que
reúnem sob sua guarda documentos provenientes de
diversos setores de uma instituição.
A)
B)
C)
D)

Somente as afirmações I e II são verdadeiras.
As afirmações I, II e III são verdadeiras.
Somente a afirmação I é verdadeira.
Somente as afirmações I e III são verdadeiras.
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33) A possibilidade de gerar maior especialização nas
diferentes unidades organizacionais é?
A) Uma vantagem da descentralização
B) A finalidade da centralização
C) Uma desvantagem da descentralização
D) Uma vantagem da centralização
34) Motivação se trata de processos psíquicos que a
pessoa tem que a impulsiona à ação. Nas alternativas
abaixo assinale àquela que a afirmação NÃO é
verdadeira:
A) As razões da motivação empresarial são a
concorrência, produtos e preços, e a fidelização.
B) A ideia de hierarquizar os motivos humanos foi e é,
sem dúvida, uma solução errônea para que se
pudesse compreender melhor o comportamento
humano.
C) A motivação é uma força interior que se modifica a
cada momento durante toda a vida, onde direciona e
intensifica os objetivos de um indivíduo.
D) O ideal seria o alinhamento dos tipos de motivação;
pessoas auto motivadas atuando em grupos coesos,
com orientação clara, sólida e coerente.
35) Os estilos de liderança determinam o tipo de relação
dos líderes com os grupos, dependendo da
diversidade da situação e das diversas forças que
afetam a conduta dos liderados. Nas alternativas
abaixo, assinale àquela que corresponde aos estilos
de liderança apresentados a seguir:
I. É aquela em que as decisões são tomadas
unicamente pelo líder, sem a participação da equipe.
II. É aquela que praticamente não conta com a
participação do líder.
III. É aquela em que o líder participa e estimula na
equipe os comportamentos desejados, mas a equipe
possui relativa autonomia para, com apoio do líder,
decidir.
A) I. Liderança Hierárquica; II. Liderança Democrática;
III. Liderança Liberal
B) I. Liderança Autocrática; II. Liderança Liberal; III.
Liderança Democrática
C) I. Liderança Funcional; II. Liderança Anárquica; III.
Liderança Democrática
D) I. Liderança Autocrática; II. Liderança Democrática;
III. Liderança Liberal
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36) Ser um comunicador habilidoso é essencial para ser
um bom administrador e líder de equipe. Mas a
comunicação também deve ser administrada em
toda a organização. Nas afirmações abaixo, assinale
(1) para Comunicação de Cima para Baixo, (2)
Comunicação de Baixo para Cima e (3) Comunicação
Horizontal, e em seguida marque a alternativa com a
sequência CORRETA:
( ) Os administradores devem facilitar e também motivar
as pessoas a fornecer informações valiosas.
( ) O presidente de uma empresa dando uma palestra
para sua equipe de administração.
( ) Um agente de compras discute um problema com um
engenheiro de produção.
( ) Uma força-tarefa de chefes de departamento se reúne
para discutir uma preocupação particular.
(
) Um gerente passando umas atribuições a sua
secretária.
A) (2); (3); (1); (3); (1)
B) (1); (1); (3); (3); (2)
C) (2); (3); (3); (1); (1)
D) (2); (1); (3); (3); (1)
37) A regra diz que toda comunicação oficial deve ser
formal e polida, isto é, ajustada não apenas às
normas gramaticais, como também às normas de
educação e cortesia. Assinale a alternativa abaixo em
que houve erro quanto às regras para a comunicação
oficial:
A) Vossa Senhoria falou muito bem.
B) Vossa Excelência escolheu vosso candidato.
C) Vossa Excelência vai esclarecer o tema.
D) Vossa Majestade sabe que respeitamos sua opinião.
38) De acordo com o Manual da Presidência, o fecho das
comunicações oficiais “possui, além da finalidade
óbvia de arrematar o texto, a de saudar o
destinatário”, ou seja, o fecho é a maneira de quem
expede a comunicação despedir-se de seu
destinatário. Assim, a alternativa INCORRETA é a?
A) Respeitosamente: para autoridades superiores,
exceto o presidente da República.
B) Atenciosamente: para autoridades de mesma
hierarquia ou de hierarquia inferior.
C) Cordialmente:
para
as
autoridades,
independentemente da hierarquia.
D) Respeitosamente: para autoridades superiores,
inclusive o presidente da República.

Página | 9

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES-PI

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

39) Embora muito parecidas na pronúncia, a ética e
etiqueta tem definições bem distintas. Sendo assim,
assinale a alternativa CORRETA:
A) Etiqueta é um conjunto de atitudes e valores
positivos aplicados em qualquer ambiente, também e
inclusive no de trabalho.
B) Em um ambiente de trabalho em que se pratica a
ética, a etiqueta não pode ser considerada o passo
seguinte, ou ato contínuo.
C) A etiqueta está relacionada ao comportamento do
indivíduo em determinadas situações. No meio
empresarial discute-se muito sobre a etiqueta nos
negócios e relações comerciais. Na internet o assunto
do momento é o chamado “Netqueta”, que é o
comportamento do internauta em situações de
relacionamento e uso da tecnologia. Os e-mails spam,
famosos por invadir as caixas de entrada, é um dos
tópicos mais discutidos.
D) No ambiente pessoal, a falta de ética está ligada ou
percebida na “fofoca”. Quando falamos mal de
alguém que não está próximo para se defender,
estamos faltando com a ética. Se alguém vem e fala
mal de uma pessoa para você, e se você se permite
ouvir, não está necessariamente também faltando
com a ética.
40) Sobre a Higiene e Segurança no Trabalho, assinale
(V) se a afirmação for verdadeira e (F) se for falsa, e
em seguida marque a alternativa com a sequência
CORRETA:
( ) A higiene ocupacional visa cuidar do trabalhador em
quatro aspectos: saúde física, mental, social e
espiritual.
( ) As medidas a serem tomadas na Segurança do
Trabalho são: reconhecer, avaliar e controlar todos
os tipos de riscos, dos mais simples, como colocar
placas para informar que o chão está liso, aos mais
graves, como oferecer equipamentos de proteção
para os funcionários que terão contato com
máquinas e objetos perigosos.
( ) A higiene no trabalho atua na identificação de
agentes perigosos, sejam eles químicos; físicos ou
biológicos, no local de trabalho e que possam causar
doenças ou desconforto.
( ) A Organização Mundial de Saúde define Higiene do
Trabalho como um estado de bem-estar físico,
mental e social, e não meramente a ausência de
doença.
A)
B)
C)
D)

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