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P R O V A  O B J E T I V A  

CAGE-SANEPAR 
21 DE MAIO DE 2017 

 

L E I A  A T E N T A M E N T E  A S   
I N F O R M A Ç Õ E S  E  I N S T R U Ç Õ E S  A B A I X O :  

 1. Esta PROVA contém 30 questões numeradas de 1 a 30. 

2. Confira se a sua PROVA contém a quantidade de questões 

corretas e se estão na ordem mencionada na instrução 

anterior. Caso negativo, comunique imediatamente ao fis-

cal de sala para a substituição da prova. 

3. Verifique no CARTÃO-RESPOSTA se os seus dados estão 

registrados corretamente. Ao encontrar alguma divergên-

cia, informe imediatamente o fiscal de sala. 

4. Após a conferência, assine seu nome e no espaço próprio 

do CARTÃO-RESPOSTA, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO 

do candidato.  

5. Para as marcações do CARTÃO-RESPOSTA, utilize apenas 

caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta.  
6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 

05 opções identificadas com as letras A, B, C, D e E. Ape-

nas uma responde corretamente à questão. 
7. Para o preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA, observe. 

a. Para cada questão, preencher apenas uma resposta. 

b. Preencha totalmente o espaço compreendido no 

retângulo correspondente à opção escolhida para 

resposta. A marcação em mais de uma opção 

anula a questão, mesmo que uma das respostas 

esteja correta. 

                  

8. O tempo disponível para esta prova é de 03 (três) horas, 

com início às 09 horas e término às 12 horas. 

9. Você poderá deixar o local de prova somente depois das 10 

horas e poderá levar sua PROVA após às 11 horas. 

10. Você poderá ser eliminado da PROVA, a qualquer tempo, 

no caso de 

 

a. ausentar-se da sala sem o acompanhamento do 

fiscal; 

b. ausentar-se do local de provas antes de decorrida 

01 (uma) hora do início da PROVA; 

c. ausentar-se da sala de provas levando CARTÃO-
RESPOSTA da Prova Objetiva; 

d. ser surpreendido, durante a realização da     

PROVA, em comunicação com outras pessoas ou 

utilizando-se de livro ou qualquer material não 

permitido; 

e. fazer uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico 

ou de comunicação, bem como protetores     

auriculares; 
f. perturbar, de qualquer modo, a ordem dos    

trabalhos, incorrendo em comportamento     

indevido; 
g. não cumprir com o disposto no edital do Exame. 

 

RESPOSTAS 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

1. Leia o fragmento a seguir e, posteriormente, faça o que se pede:  
 

“Em 1947, a invenção do método do carbono 14, pelo químico americano Willard Libby (1908-1980), permitiu, pela  
primeira vez, a datação precisa de fósseis e construções milenares, devido à avaliação da idade do carbono        
armazenado dentro do material em questão”.  (Veja, 12 abr. 2017.p. 91). 

 
Assinale a alternativa que estabeleça o mesmo tipo de relação de sentido existente na oração destacada no parágrafo 
acima.  

 

A) Com bilhões de vezes a massa do Sol, os buracos negros começaram a aparecer logo depois do Big Bang, a rápi-
da  expansão que deu origem a tudo o que existe no universo. Logo, saber como tais formações nasceram, 
ajuda, e muito, a aumentar o conhecimento que se tem de como era o universo em seu princípio.  
(Veja, 22 mar. 2017. p.80). 

B) O talho foi menor do que se esperava. O Brasil escapa do embargo total da China e de outros países à importação da 
carne brasileira, entretanto, as empresas acumulam prejuízo de milhões e enfrentarão problemas de  imagem da-
qui por diante. (Veja, 5 abr. 2017. p.77). 

C) O governo estuda permitir que a Petrobras desista de participar de consórcios do pré-sal depois da realização do leilão, 
caso considere que o lance oferecido por uma área esteja além de sua capacidade financeira. 
 (Folha de S.Paulo, 14 abr. 2017. p. A 16). 

D) A ONG americana Nonhuman Rights Project (“Projeto pelos Direitos não Humanos”) entrou na justiça dos EUA com um 
pedido de habeas corpus em nome de quatro chimpanzés. Os bichos  vivem em situações precárias – dois deles 
são mantidos presos como animais de estimação e os outros dois são cobaias em uma universidade. Segundo a ONG, 
isso é suficiente para considerá-los vítimas de escravidão, que é crime.  
(Super Interessante, fev. 2017. p. 18. Com adaptações). 

E) O Brasil passa pela pior recessão de sua história, mas vai melhorar. O PIB, segundo o FMI, crescerá 0,2% em 2017 e 
1,5% em 2018. Para essas previsões se concretizarem, há um espinhoso caminho a trilhar. Como a  produtividade 
brasileira despencou, medidas amargas precisam ser implementadas.  
(Folha de S. Paulo, 10 abr. 2017. p. A3). 
 
 

2. Leia o texto abaixo e complete as lacunas com o elemento coesivo correspondente à informação contida entre parênte-
ses. Em seguida, identifique a alternativa que contenha o conjunto de elementos coesivos respectivos a cada lacuna. 

 
 

A Casa Agora é Deles 
 

 Uma questão incluída na Pesquisa Nacional de Saúde mostrou que o número de cães nos lares brasileiros superou 
o de crianças: de cada 100 famílias no país, 44 criam cachorros, enquanto ............  (exclusão) 36 têm crianças.        
A pesquisa foi feita em 2013, ............... (oposição) o resultado do cruzamento dos dados saiu .............. (exclusão) na  
semana passada. Ele apontou a existência de 52 milhões de cães, contra 45 milhões de crianças de até 14 anos – uma 
situação que se assemelha à de países como o Japão (16 milhões de crianças, 22 milhões de animais de estimação) e 
os Estados Unidos (48 milhões de cães, 38 milhões de crianças). Nesses lugares, ............... (adição) no Brasil, o   
principal motivo ............. (finalidade)  essa revolução dos bichos é de ordem demográfica.  
 ................ (adição) entreterem as famílias que têm filhos, os bichinhos são frequentemente a alternativa escolhida 
............... (finalidade) preencher o vazio em lares com pouca gente –  ............ (adição) esses lares têm-se tornado  
cada vez mais numerosos.  

 

                                      (Veja, 10 jun. 2015. p.71) 

 
 

A) só, entretanto, apenas, assim como, para, além de, para, e; 
B) ainda, mas, ainda, e, portanto, e, a fim de, mas também; 
C) apenas, por isso, ainda, mas também, para, para assim, com o intuito de, mas; 
D) somente, todavia, ainda, ainda que, além de, e para, para,  isto é; 
E) por isso, e, ainda, ainda que, contanto que, se, para, quer dizer. 
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3. Leia o texto abaixo e assinale a alternativa que apresente a sequência que lhe dê continuidade com coesão e coerência. 
 

 

Os Indiana Jones da Era Digital 
 
 

 Erguida para servir de sarcófago ao faraó Quéops, durante a Quarta Dinastia egípcia (2613 a.C. a 2494 a.C), a    
Pirâmide de Gizé é um monumento de mistérios. Passados 4500 anos de sua finalização, ainda não se sabe quais   
técnicas foram utilizadas para erguê-la, com seus 150 metros de altura e 230 metros de base – o que faz de Gizé o 
maior exemplar de sua categoria. 

 

A) Isso porque a exploração da famosíssima pirâmide é, antes de tudo, perigosa: ela é repleta de armadilhas contra   
saqueadores, como trilhos que fazem deslizar blocos de granito para impedir a passagem no meio do labirinto de    
corredores. 

B) Um dos mistérios mais elementares é como os operários teriam conseguido transportar os blocos de até 80 toneladas 
que foram usados em sua construção. 

C) Fora isso, algumas salas são fechadas por paredões e para adentrá-las, seria preciso danificar o histórico patrimônio. 
D) Procurar devassá-la, portanto, parece uma tarefa hercúlea para aventureiros de carne e osso, Não, porém, para as 

máquinas que detêm tecnologias digitais. 
E) Mais enigmático ainda é o interior de Gizé. Até hoje não se tem ideia de quantas câmaras existem escondidas em sua 

estrutura, tampouco quais tesouros ou quais múmias estariam dentro delas. 
 

                                                                                                                Veja, 12 abr. 2017. p. 88. 
4. Leia o texto a seguir. 
 

(...) tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente! Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalida-
des, e o seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas, como um corpo ressequido que se estira num banho 
tépido; sentia um acréscimo de estima por si mesma, e parecia-lhe que entrava enfim numa existência superiormente 
interessante, onde cada hora tinha o seu encanto diferente, cada passo conduzia a um êxtase, e a alma se cobria de 
um luxo radioso de sensações! 

 
QUEIROZ, Eça. O primo Basílio. FTD, 1994, cf. Ed. Livraria Lello Ltda, Porto, 1935. Capítulo VI, p. 126. 

 
Assinale a alternativa que contém a análise linguística CORRETA do texto. 

 
A) O tempo verbal predominante no texto é o pretérito perfeito. 
B) A última vírgula do texto está incorreta, já que aparece antes da conjunção “e”. 
C) O narrador estabelece uma comparação entre “orgulho” e “banho tépido”. 
D) O verbo ter, empregado duas vezes no início do texto, foi usado em substituição ao verbo haver. 
E) O emprego da primeira ocorrência de “lhe” se dá em substituição a um objeto direto. 

 
5. Leia o texto a seguir. 
 

A maçã não é a vilã. A serpente utilizou-se da fruta para gerar a desobediência e o pecado. A humanidade sabe disso 
e a atribuiu divertidamente simbologias da tentação. Nem por isso a sentenciamos como algo do mal. 
Os recentes debates sobre a abertura da tecnologia da Apple para o FBI, a polícia federal norte-americana, traz à tona 
conceitos que vão além da privacidade digital. Alguns desses conceitos são importantes para considerar: o uso das   
invenções para o mal; atitudes erradas para motivos nobres; atitudes nobres para motivos errados. 
A Apple é uma empresa admirada, muito em parte pelo que fatura. Mas poucos teriam a coragem de investir o que ela 
investe. Muito dinheiro que vai e nem tanto que volta. A Apple investe muito, assim como muitas outras.  

 
Gazeta do Povo, 20/03/16, p. 2. 
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Considerando as regras de concordância verbal e nominal, é CORRETO o que se afirma em: 
 

A) Em “...para gerar a desobediência e o pecado”, o emprego do artigo definido antes dos substantivos desobediência 
e pecado está incorreto, pois as marcas de gênero não devem aparecer em textos formais. 

B) Em “...a atribuiu divertidamente simbologias da tentação”, as regras de concordância seriam mantidas se a forma 
“a” fosse grafada “as”, já que seu referente – simbologias – é plural. 

C) Em “Os recentes debates sobre a abertura da tecnologia da Apple para o FBI, a polícia federal norte-americana, 
traz à tona conceitos que vão além da privacidade digital”, a forma verbal traz deveria estar flexionada no plural - 
trazem. 

D) Em “Mas poucos teriam a coragem de investir o que ela investe”, as duas ocorrências do verbo investir deveriam ir 
para o plural. 

E) Em “Alguns desses conceitos são importantes para considerar”, o verbo ser poderia ficar no singular, sendo grafa-
do como “é”, por se tratar de uma frase nominal. 

 
6. Leia o texto a seguir. 
 

A história do relacionamento entre a Turquia e a União Europeia está cheia de ironias. Desde a vitória da revolução  
nacionalista em 1922, a Turquia quis ser plenamente aceita como uma integrante laica da civilização ocidental, sem 
sucesso. Entrou no Conselho da Europa em 1949, na Otan em 1952 e fez o seu primeiro pedido de admissão na    
Comunidade Econômica Europeia, precursora da União Europeia, em 1959. Desde então, o tema da integração        
europeia criou uma série de frustrações para os turcos. 

 

Disponível em: < http://www.cartacapital.com.br/revista/892/medidas-desesperadas>. Acesso em 18/03/16. 
 
Sobre o emprego de sinais de pontuação em relação ao texto, é CORRETO o que se afirma em: 

 
A) No penúltimo período, a informação “precursora da União Europeia” poderia estar entre travessões. 
B) A correção do primeiro período do texto seria mantida caso fosse inserida uma vírgula antes da forma verbal “está”. 
C) Caso se invertesse a ordem das informações do segundo período, as duas vírgulas nele contidas seriam suprimidas. 
D) Caso o sintagma “desde então” fosse deslocado para o final do último período, ainda assim a vírgula seria mantida. 
E) O emprego da vírgula após a data “1949” é facultativo, já que se trata de uma marca que apenas facilita a legibilidade 

do texto. 
 
7. Leia o texto a seguir. 
 

Onde formar literartistas? 
 

O literartista é mais do que um escritor, é aquele que escreve porque não pode renunciar a escrever 
Gabriel Perissé 

 

“Literartista” é uma palavra que ainda não consta dos nossos dicionários. Não confundir com “literatista”, que é o       
escritor medíocre, aquele que faz literatices e não literatura. 
A diferença é pequena entre as duas grafias, mas é grande no campo semântico. O literatista pensa que é artista da 
palavra, mas não possui nem o dom, nem a técnica, nem a obsessão. O literartista é mais do que um escritor. Para não 
instaurar a confusão neste texto, deixemos de lado o literatista (sem “r”). Quero pensar tão somente no literartista, e em 
como podemos formá-lo em nossas escolas. 

Revista Educação, ano 19, n.º 226, fev/2016, p. 26. 
 

Considerando processos de formação de palavras, ao comparar literatista e literartista, como faz o texto, é CORRETO 
inferir que: 

 

A) ambos podem ser empregados como sinônimos, no que tange à análise e composição de textos literários. 
B) este apresenta em sua composição os radicais de literatura e artista, enquanto aquele apresenta um sufixo acrescido ao 

radical de literatura. 
C) em português contemporâneo, o sufixo –ista é sempre pejorativo e seu emprego designa profissões menos importantes. 
D) o primeiro pode ser empregado como substantivo ou adjetivo, já o segundo pode apenas ser usado como adjetivo. 
E) apesar da diferença ortográfica entre os dois, ambos estão em alta no mundo da literatura contemporânea. 

 



 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Processo Seletivo – Edital n° 05/2017 

 
Pág. 6/18 

 

CAGE - SANEPAR 

 

  

8. Leia a afirmação a seguir. 
 

“Em São Paulo, parece que o público assiste pelo telefone”. 
 
Mick Jagger, cantor dos Rolling Stones, sobre o hábito do público de ir a shows para filmar, em vez de assistir. 
 
Considerando as normas de regência verbal da língua portuguesa, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A inserção de um complemento para o verbo assistir poderia ser feita pelo emprego de um objeto direto, como “o show”. 
B) O sintagma “pelo telefone” é o complemento do verbo assistir, que exige uma preposição para o objeto. 
C) O complemento do verbo assistir está deslocado e marcado com o uso de vírgula, trata-se de “Em São Paulo”. 
D) Caso houvesse um complemento para o verbo assistir, deveria ser um objeto indireto, como “ao show”. 
E) Ao empregar essa construção, o cantor elogiou o público, já que o verbo assistir pode ter mais de um sentido. 

 
 

9. Analise o texto a seguir. 
 

O filme "Loving Vincent" dá status de arte à animação 
 

Um filme sobre Van Gogh feito a partir de 60 mil pinturas a óleo promete revolucionar o cinema de animação 
 
O filme nasceu de uma inquietação de Dorota em 2007. Formada em pintura e em cinema de animação, ela estava   
dividida entre dedicar seu tempo à pintura e voltar seus esforços à produção de um filme.  
A vivacidade dos quadros de Van Gogh só apareceria depois da mudança a Paris. Lá, ele entrou em contato com o 
movimento impressionista, que se opunha à pintura realista acadêmica e experimentava com cores, luz e movimento. 
 

Revista Época, n.º 926, 14/03/2016, p. 86. 

 
A respeito do emprego ou da ausência de acento grave, indicativo de crase, é CORRETO o que se afirma em: 

 
A) A ausência de acento grave em “a partir” se deve ao fato de a locução ser formada por um verbo. 
B) Em “à pintura”, o cento grave ocorre devido ao emprego do substantivo antecedente “tempo”. 
C) No título do texto, é o emprego da palavra “status” que torna obrigatório o uso do acento grave em “à animação”. 
D) Caso o autor do texto optasse por usar “a” em lugar de “para” diante de Paris, haveria acento grave. 
E) Na expressão “a óleo”, no subtítulo do texto, o emprego de acento grave é facultativo por se tratar de meio ou    

instrumento. 
 
10. Leia o texto a seguir. 
 

Ciência e outras artes 
 

Museu do amanhã, aberto em dezembro de 2015 no Rio de Janeiro, começa as suas atividades com uma     
programação robusta 

 

O Museu do amanhã, aberto em dezembro de 2015 no Rio de Janeiro, começa as suas atividades com uma programação 
robusta. A videoinstalação Perimetral, de curadoria do artista plástico Vik Muniz, mostra ao público imagens em movimento 
da implosão do elevado perimetral em 2014. Ao todo, 20 câmeras captaram o momento da queda da estrutura de todos os 
ângulos imagináveis. Também conhecida como Via elevada da perimetral, a estrutura ficava localizada sobre a Avenida   
Rodrigues Alves, na região portuária do rio, e foi um dos símbolos da transformação urbana da capital no século 20. 
Já a obra interativa Copylight Factory, localizada no Laboratório de Atividades do Amanhã (LAA), convida o visitante a copiar 
a cópia de uma cópia de uma luminária, e a ver como ela se transforma ao longo do processo. A intenção é permitir ao     
público uma reflexão sobre os direitos autorais (copyright), explorando a fronteira entre as cópias e os originais.  

 

Disponível em: <http://revistaeducacao.com.br/textos/226/ciencia-e-outras-artes-368101-1.asp>. Acesso em: 14/03/16. 
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A análise das informações do texto permite inferir CORRETAMENTE que: 
 

A) O artista plástico Vik Muniz quer chamar a atenção do público para a remuneração dos direitos autorais. 
B) A implosão do elevado da perimetral foi um dos grandes marcos da transformação urbana do Rio no século 20. 
C) A visita permite interagir com cópias de imagens do momento da implosão do viaduto da perimetral. 
D) Uma videoinstalação e uma obra interativa são os grandes destaques da programação inicial do Museu do Amanhã. 
E) O visitante é convidado a refletir sobre o valor da autoria a partir das imagens da implosão de um dos símbolos da       

urbanização. 
 

MATEMÁTICA 
 

11. Duas velas cilíndricas, quando acesas, queimam e diminuem a altura de cera a uma taxa constante. Sabe-se que o tipo 
da 1ª vela, quando nova, possui uma altura de 20 cm e quando acesa, queima totalmente em 3 horas e 20 minutos.    
O tipo da 2ª vela, quando nova, possui uma altura de 15 cm e queima totalmente em 5 horas. Se duas velas forem 
acesas, uma de cada tipo, no mesmo momento, o tempo em minutos, que ambas terão a mesma altura, antes de 
queimarem totalmente é: 

 

A) um número múltiplo de 10. 
B) maior que 500. 
C) um número entre 200 e 500. 
D) um número múltiplo de 200, mas não de 500.  
E) um número primo. 
 

12. Em uma turma da escola, sabe-se que se forem excluídas 
 

- as crianças do sexo masculino, restam 20 crianças; 
- as crianças do sexo feminino, restam 17 crianças;  
- as crianças que usam óculos, restam 22 crianças; 
- as crianças que são do sexo feminino ou usam óculos, restam 7 crianças. 

 

Dessa forma, podemos afirmar que: 
 

A) Do número de crianças do sexo feminino, aquelas que usam óculos é o triplo daquelas que não usam   
B) O número de crianças do sexo feminino que usam óculos é igual ao dobro do número de crianças do sexo mascu-

lino que usam óculos. 
C) O número de crianças que não usam óculos é menor que número de crianças que usam óculos. 
D) O número de crianças do sexo masculino que usam óculos, o número de crianças que não usam óculos e o total 

de crianças, nessa ordem, formam uma progressão aritmética cuja razão é igual ao primeiro termo. 
E) O número de crianças do sexo feminino que não usam óculos é igual ao número de crianças que usam óculos. 
 

13. Se um casal que pretende ter 5 filhos, qual a probabilidade de ter dois homens e três mulheres? 
 

          

1
32  

 

            

3
32  

 

          

7
32  

 

          

10
32  

 

          

12
32  

A) 

B) 

C) 

E) 

D) 
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14. Sobre a proposição a seguir: 
 

“Se não gear de madrugada, todas as lojas devem abrir no horário normal”.  
 

Podemos afirmar que: 
 

A) Se geou, então as lojas não abriram no horário normal. 
B) Se uma loja não abriu no horário normal, então geou. 
C) Se todas as lojas abriram no horário normal, então não geou de madrugada. 
D) Se todas as lojas abriram no horário normal, então geou de madrugada. 
E) Se geou, então as lojas abriram no horário normal. 
 

15. Uma imobiliária publicou um anúncio num jornal para vender um terreno de forma retangular em escala, cuja área equi-
vale a 2048 m2, conforme mostra a figura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

O maior lado do terreno mede, em metros: 
 

A) 16. 
B) 24. 
C) 32.  
D) 36. 
E) 64. 
 

16. O pai de Tiago, o senhor Marcelo, acredita que o filho só terá sucesso se estudar em uma Universidade. 
 

Tiago deseja fazer o curso de Engenharia Elétrica. 
O senhor Marcelo disse para um amigo: 
“Se Tiago passar na PUC ou na Federal, então fará Engenharia Elétrica.” 

 

Considerando verdadeira a frase do pai de Tiago, pode-se afirmar que: 
 

A) Se Tiago está cursando Engenharia Elétrica, então passou na PUC ou na Federal. 
B) Se Tiago está cursando Engenharia Elétrica, então passou na PUC e na Federal. 
C) Se Tiago não está cursando Engenharia Elétrica, então não passou na PUC e não passou na Federal. 
D) Se Tiago não está cursando Engenharia Elétrica, então não passou na PUC ou não passou na Federal. 
E) Se Tiago não está cursando Engenharia Elétrica, então passou na PUC e passou na Federal. 
 

17. Karen está selecionando um funcionário para o departamento financeiro da escola. A preferência é por alunos que 
tenham formação em Administração, Ciências Contábeis ou Economia. Andrea, sua auxiliar, fez uma pesquisa com um 
grupo de candidatos pré-selecionados. Em relação ao curso de formação, a pesquisa informou que: 

 

- 15 não tinham qualquer formação na área de preferência; 
- 32 só tinham o curso de Administração; 
- 44 tinham o curso de Administração; 
- 20 só tinham o curso de Ciências Contábeis; 
- 2 tinham o curso de Administração, Ciências Contábeis e Economia; 
- 35 tinham o curso de Ciências Contábeis; 
- 1 só tinha o curso de Economia; 
- 16 tinham o curso de economia. 

16 cm  

8 cm  
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Podemos afirmar que: 
 
A) 8 tinham o curso de Economia e Ciências Contábeis. 
B) 9 tinha o curso de Administração e Ciências Contábeis. 
C) 10 tinha o curso de Administração e Ciências Contábeis. 
D) 25 tinham pelo menos dois cursos. 
E) 37 não tinham o curso Administração. 
 

18. Vanessa estava de férias e resolveu ir à China. Em sua viagem pela China reparou que: 
 

I. Quando choveu a noite, não choveu durante o dia; 
II. Houve 10 noites sem chuva; 
III. Houve 6 dias sem chuva - das 6h da manhã às 6h da tarde; 
IV. Choveu em 10 dias durante o dia ou a noite; 

 
De acordo com os dados, pode-se afirmar (considerando o dia das 6h da manhã às 6h da tarde): 

 
A) Em 7 dias choveu durante o dia. 
B) Em 7 dias choveu durante a noite. 
C) Em 8 dias choveu durante o dia. 
D) Em 8 dias choveu durante a noite. 
E) A viagem durou 15 dias. 
 

19. Aline, Karen e Andrea são três amigas. E estão fazendo um curso de pós-graduação juntas. 
 

Sabe-se que 
 

I. Quando Aline fica sem notebook, falta à aula; 
II. Karen falta à aula somente quando fica sem notebook; 
III. Andrea nunca falta à aula quando está sem notebook. 

 
Hoje Aline, Karen e Andrea faltaram à aula. Então pode-se afirmar que: 

 

A) Talvez Karen e Aline estejam sem notebook. 
B) Karen, Aline e Andrea estão sem notebook. 
C) Karen está sem notebook e é possível que Aline não esteja sem notebook. 
D) Aline está sem notebook e também Karen está sem notebook. 
E) Andrea está com o notebook de Aline. 
 

20. Em um jogo de futebol o preço do ingresso especial (destinado a estudantes, professores, idosos e militares), é de 50% 
do valor do ingresso normal. Foram vendidos 6.000 ingressos ao todo. A arrecadação com os ingressos foi de R$ 
270.000,00. Sabendo-se que o número de ingressos especiais foi igual a um quarto dos ingressos normais vendidos, 
qual o preço de um ingresso normal? 

 

A) $ 25,00. 
B) $ 35,00. 
C) $ 40,00. 
D) $ 50,00. 
E) $ 100,00. 
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ESPECÍFICAS 
 
 

21. Especialistas apontam alguns desafios na transição de cargos técnicos para posições de liderança, em que os profissi-
onais, além de gerir o próprio trabalho, passam a responder também pela gestão de equipes. Entre os principais desa-
fios existentes nesse processo de transição, estão: 

 

(1) Superação de uma lógica estritamente técnica, contemplando outros aspectos na solução de problemas. 
(2) Gestão do tempo e das entregas e prioridades. 
(3) Passagem do papel de execução para supervisão, delegando tarefas e monitorando equipes. 
 
Os exemplos a seguir descrevem alguns desafios vividos por profissionais que estão assumindo pela primeira vez um 
cargo de gestão. Analise os exemplos apresentados e relacione-os aos desafios listados anteriormente, utilizando a 
numeração correspondente: 

 

(  ) I. Marcos vive dias de tensão. Há alguns meses, ele assumiu a coordenação da equipe e está tendo dificuldades 
para conciliar todas as tarefas inerentes ao novo papel. Agora ele precisa participar de muitas reuniões, que tomam 
bastante tempo. Além disso, são muito projetos aparecendo a cada dia e, para dar atenção a todos eles, Marcos e sua 
equipe, com frequência, acabam ficando até mais tarde no escritório.  
 
(   ) II. Supervisora na área de tecnologia, Tereza, estava muito satisfeita com um projeto que estava sob sua respon-
sabilidade. Os novos procedimentos, propostos por ela, iriam garantir mais segurança e também uma enorme econo-
mia para a empresa, embora exigissem mudanças na rotina de outras áreas. Confiante sobre as vantagens dessas 
medidas, Tereza resolveu apenas comunicar por e-mail a implantação dos novos procedimentos para os gestores de 
outras áreas. Houve reações muito negativas nos outros setores; muitos gestores protestaram, dizendo que gostariam 
de ter sido consultados antes da implantação das novas medidas. 
 
(   ) III. A área de Marketing vivia um momento difícil e peculiar. Quem observasse a rotina do departamento veria que 
Cláudia, a coordenadora, estava sobrecarregada. Escondida atrás do computador, ela corria contra o tempo para    
terminar os relatórios solicitados pela diretoria. Enquanto isso, sua equipe tinha momentos bem ociosos, aguardando 
pelas orientações da coordenadora.  
 
(  ) IV. Sérgio estava inconformado com os resultados da reunião. Como gestor da área jurídica, ele tinha proposto    
várias mudanças no regulamento interno da empresa para punir mais severamente os funcionários que não seguissem 
os procedimentos de segurança. Para Sérgio, era evidente que a empresa não podia ser penalizada por posturas incor-
retas dos colaboradores. Na sua visão, uma punição mais rigorosa ia coibir essa prática. A área de Recursos Humanos 
argumentou, porém, que, antes das punições, era necessário fazer um trabalho educativo, e que a simples penalização 
dos funcionários teria um impacto negativo no ambiente de trabalho.  
 
(   ) V. Faltando dois dias para a conclusão de um projeto, Pedro se deparou com uma situação difícil. Há 30 dias, ele 
tinha encarregado uma pessoa da sua equipe de preparar um relatório importante. Às vésperas da reunião, ele desco-
briu, porém, que o trabalho estava cheio de erros e não atendia aos objetivos propostos. Se soubesse disso, Pedro    
teria feito por conta própria o relatório. Mas, desde que assumiu a liderança do grupo, ele vinha sendo cobrado para 
envolver mais sua equipe nas atividades. Ao encarregar outra pessoa de fazer esse relatório, Pedro estava tentando 
cumprir essa recomendação.  
 
Selecione abaixo a alternativa com a ordem CORRETA das respostas: 

 

A) 1, 1, 3, 2 e 3. 
B) 2, 1, 3, 1 e 3. 
C) 2, 1, 2, 1 e 3. 
D) 2, 2, 3, 1 e 3. 
E) 3, 1, 3, 1 e 2. 
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22. Analise o caso a seguir. 
 

A última pesquisa de satisfação realizada pela empresa mostrou que a avaliação dos clientes era fortemente influenci-
ada pela qualidade e cordialidade do atendimento das equipes de campo. Esse era um dado importante, pois oficial-
mente, o atendimento ao cliente estava sob a responsabilidade de outro departamento na empresa. O foco das equipes 
de campo era principalmente a resolução de problemas técnicos e o restabelecimento dos serviços; porém, nesse pro-
cesso, as equipes frequentemente acabavam interagindo com os clientes.  
Diante dos resultados, o diretor da área operacional pediu aos gerentes de cada região que instruíssem suas equipes 
sobre a necessidade de garantir um bom atendimento ao cliente durante os trabalhos de campo.  
Para atender à solicitação do chefe, Rômulo, gerente da regional Sul, preparou uma apresentação dos resultados da 
pesquisa para compartilhar com sua equipe – destacando nela o impacto do serviço de campo na satisfação dos clien-
tes. Ele também desenvolveu um manual com dicas e normas de conduta durante o trabalho de campo. O manual foi 
entregue a todos os funcionários. 
Tânia, gerente da regional Oeste, também desenvolveu um material com dicas e recomendações para as equipes de 
campo. Além de um treinamento no auditório, ela acompanhou as equipes durante um mês, observando os principais 
desafios encontrados e demonstrando na prática o tipo de postura que ela esperava de cada funcionário no atendimen-
to ao cliente.  
 
Com base no caso apresentado anteriormente, marque as afirmações abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F): 
 
(    ) I. A satisfação do cliente é afetada pela atuação e atendimento de diversos setores da empresa.  
(   ) II. As equipes de campo devem se dedicar exclusivamente à realização dos serviços, deixando a preocupação com 
atendimento ao cliente sob a responsabilidade de setores específicos.  
(   ) III. Para melhorar o atendimento das equipes de campo, a empresa adotou um procedimento padronizado em to-
das as regiões.   
(    ) IV. Tânia adotou um modelo de liderança pelo exemplo, demonstrando na prática as atitudes esperadas da equipe. 
(   ) V. Compartilhar as informações da pesquisa com a equipe, como fez Rômulo, permite aos colaboradores compre-
enderem melhor o seu papel e impacto na satisfação do cliente. 
 
Selecione abaixo a alternativa com a ordem CORRETA das respostas. 

 

A) V, V, F, V e V. 
B) F, V, V, V e F. 
C) V, F, F, F e V. 
D) F, F, V, V e V. 
E) V, F, F, V e V. 
 

23. Leia com atenção o texto abaixo: 
 

Em 2015, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), lançou o caderno “Boas Práticas de Governança 
Corporativa em Sociedades de Economia Mista”, com recomendações importantes para as empresas que se enqua-
dram nessa classificação – como é o caso da Sanepar. 
A publicação do IBGC analisa “as estruturas de controle e a natureza institucional das Sociedades de Economia Mista 
(SEMs), cuja governança é complexa por estarem sujeitas a interesses potencialmente divergentes entre si: os de seu 
controlador imediato, o Estado, e do governo em exercício que o representa; os da sociedade civil, no atendimento com 
qualidade e eficiência às suas demandas; e os dos sócios privados, cujas expectativas de retorno financeiro nem sem-
pre condizem com a finalidade pública de uma companhia estatal. 
Assim, segundo o documento do IBGC, o maior desafio das SEMs é conciliar o cumprimento de seu mandato estatal 
com seus objetivos empresariais. Por um lado, elas devem perseguir importantes metas sociais e de políticas públicas. 
Em contrapartida, para que possam sobreviver e prosperar, devem ter viabilidade econômico-financeira como todas as 
empresas que atuam numa economia de livre mercado, além de proporcionar retorno aos acionistas privados que    
participam do seu financiamento”. 
Fonte: IBGC. Boas Práticas de Governança Corporativa para Sociedades de Economia Mista. São Paulo, SP: IBGC, 2015. (Série Cadernos de 
Governança Corporativa, 14). 
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Considerando o texto apresentado anteriormente, avalie as afirmações a seguir: 
 

I. Sociedades de Economia Mista (SEMs) são empresas de propriedade exclusiva do Estado e sua função é promo-
ver o bem-estar da população.  

II. Sociedades de Economia Mista (SEMs) têm o desafio de garantir a viabilidade e o retorno financeiro de suas ativi-
dades, sem perder de vista a sua função social.  

III. Sociedades de Economia Mista (SEMs) não diferem da iniciativa privada, pois o único objetivo de suas operações 
é garantir retorno financeiro para o controlador estatal e os acionistas privados.  

IV. A gestão de Sociedades de Economia Mista (SEMs) é desafiadora, pois requer conciliar interesses potencialmente 
divergentes entre si.  

V. O controlador estatal, a sociedade e os acionistas privados são alguns dos stakeholders em uma Sociedade de 
Economia Mista (SEM). 

 
Selecione abaixo a alternativa com a resposta CORRETA. 

 

A) Todas as afirmações estão corretas. 
B) Somente as afirmações II e IV estão corretas. 
C) Somente as afirmações II, IV e V estão corretas. 
D) Somente as afirmações I, II e IV estão corretas. 
E) Somente as afirmações I, III, IV e V estão corretas. 
 
 

24. Uma pesquisa da consultoria McKinsey, contemplando 189 mil profissionais de diferentes países, avaliou a presença 
de 20 comportamentos de liderança nas empresas. A pesquisa mostrou que, nas empresas com lideranças de alta  
performance, havia quatro tipos de comportamento que eram mais recorrentes. Entre eles, estão: 
 
(1) Resolução efetiva de problemas: A tomada de decisão é precedida pela resolução de problemas, quando reuni-

mos e analisamos as informações e tiramos conclusões sobre elas. Esse é um processo desafiador e essencial pa-
ra a tomada de qualquer tipo de decisão, seja ela complexa ou rotineira. 

 
(2) Atuação fortemente orientada a resultados: A liderança não se refere apenas a desenvolver e comunicar uma 

visão e estabelecer objetivos, mas também à busca de resultados. Líderes com uma forte orientação a resultados 
tendem a enfatizar a importância da eficiência e produtividade e priorizar o trabalho que agrega mais valor. 

 
(3) Busca de diferentes perspectivas: É um traço visível em gestores que: monitoram tendências que afetam a em-

presa; captam mudanças no ambiente; encorajam os colaboradores a contribuir com ideias de melhoria; são capa-
zes de distinguir as questões realmente importantes; e dão o peso apropriado aos interesses dos stakeholders.  

 
(4) Suporte a outras pessoas: Líderes apoiadores percebem e compreendem como as outras pessoas se sentem. Ao 

mostrar autenticidade e um interesse genuíno por aqueles que estão a seu redor, eles constroem confiança e inspi-
ram e ajudam seus colegas a superar desafios. Eles intervêm no trabalho do grupo para promover a eficiência or-
ganizacional, dissipando temores injustificáveis sobre ameaças externas e evitando que a energia das pessoas se 
dissipe em conflitos internos.  

 
Fonte: FESER, Cláudio; MAYOL, Fernanda; SRINIVASAN, Ramesh. Liderança decodificada: O que realmente importa. Jan. 2015. Disponível em: 
<http://www.mckinsey.com/global-themes/leadership/decoding-leadership-what-really-matters/pt-br>. Acesso em: 23 mar. 2017. 
 
 
Analise os exemplos abaixo e relacione-os aos comportamentos de liderança apresentados, utilizando a numeração 
correspondente: 
 
(   ) I. Júlia reconhece que o prazo apertado está afetando emocionalmente sua equipe. Por isso, conversou longamen-
te com o grupo para esclarecer algumas questões importantes, definir alguns procedimentos de trabalho e evitar de-
sentendimentos entre os colaboradores.  
(   ) II. Investir nessa tecnologia resolve nosso problema imediato, mas estudos mostram que o mercado está evoluindo 
em uma direção diferente. Mesmo com todo o investimento, corremos o risco de estar novamente defasados daqui a 
três ou cinco anos. 
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(   ) III. Se quisermos uma redução efetiva de custos, precisamos saber antes quais itens têm maior impacto no nosso 
orçamento. Por isso, preparei uma análise com nossas despesas e investimentos nos últimos três anos, agrupados por 
categoria. Assim, podemos tomar uma decisão mais acertada.  
(   ) IV. Antônio sabe que enfrentará reações na sua equipe. As alterações solicitadas pela diretoria não têm o apoio e a 
simpatia dos colaboradores, mas são necessárias nesse momento da empresa. Mesmo sem o apoio inicial à ideia, An-
tônio vai mobilizar sua equipe para atingir os resultados.  
(   ) V. César tinha consciência de como os funcionários mais velhos se sentiam diante de todas aquelas mudanças. 
Por isso, fez questão de conversar com todos eles para ressaltar a importância dos colaboradores mais experientes no 
processo de transição que a empresa vivia.  
 
Selecione abaixo a alternativa com a ordem CORRETA das respostas. 

 
A) 2, 3, 1, 2 e 4. 
B) 3, 3, 1, 2 e 4. 
C) 4, 3, 4, 2 e 1. 
D) 4, 3, 1, 2 e 3. 
E) 4, 3, 1, 2 e 4. 
 
 

25. Observe os exemplos a seguir: 
 
EXEMPLO 1 

 

Ana sabe se posicionar muito bem durante as reuniões de coordenação. Ela consegue expressar seu ponto de vista e 
defender os interesses de sua área, sem desrespeitar as outras pessoas.  
Ao receber novas tarefas, Ana faz as perguntas necessárias e, sempre que possível, busca negociar um prazo ade-
quado ao cronograma de sua área. Dificilmente, ela deixa de manifestar claramente suas dúvidas e opiniões.  
 
EXEMPLO 2 

 

Ao invés de simplesmente distribuir tarefas, Carlos prefere conversar com sua equipe, dando uma visão geral sobre o 
contexto em que cada atividade está inserida. Assim, os colaboradores compreendem como o seu trabalho está relaci-
onado aos objetivos maiores da empresa e como aquela tarefa é importante para o sucesso da companhia.  
 
EXEMPLO 3 

 

Célia sabe que cada pessoa de sua equipe tem um jeito diferente de compreender as coisas e desenvolver seu traba-
lho. Alguns precisam de explicações mais detalhadas e um suporte maior durante a execução. Outros preferem traba-
lhar de forma mais independente, com reuniões pontuais para troca de ideias. Para garantir que todos tenham o ambi-
ente mais propício de trabalho, Célia ajusta sua comunicação e estilo de gestão de acordo com as características de 
cada pessoa. 
 
EXEMPLO 4 

 

Nas reuniões semanais com sua equipe, Marcelo busca comunicar de maneira clara as últimas informações e novida-
des. Ele também fica atento às reações do grupo (comentários, expressões faciais, etc.), ajustando a sua comunicação 
de acordo com as percepções ao longo da conversa.  
 
Considerando os exemplos apresentados anteriormente, marque as afirmações abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F): 
 
(  )  I. No exemplo 2, ao explicar a sua equipe os objetivos maiores da empresa e como eles se relacionam às ativida-
des da área ou de cada pessoa, Carlos contribui para criar uma visão compartilhada na companhia. 
(  ) II. Estar atento aos sinais não verbais do interlocutor, como acontece no exemplo 4, é um fator importante para a 
boa comunicação.  
(  ) III. No exemplo 3, ao ajustar sua comunicação e estilo de gestão com base nas diferenças individuais, Célia dá um 
exemplo de liderança situacional.  
(   ) IV. Como mostrado no exemplo 4, a boa comunicação exige estar atento à reação dos interlocutores. 
(   )  V. No exemplo 1, o comportamento de Ana nas reuniões demostra uma comunicação pouco assertiva.  
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Selecione abaixo a alternativa com a ordem CORRETA das respostas: 
 

A) V, V, V, V e F. 
B) F, V, V, V e V. 
C) V, V, V, F e F. 
D) F, V, V, V e F. 
E) V, F, F, V e F. 
 

26. A cada dois anos, a consultoria ICTS divulga o estudo “Perfil Ético dos Profissionais das Corporações Brasileiras”. A 
edição 2013/2014 do estudo, que contemplou 8.718 participantes, analisou o grau de aderência dos profissionais à   
ética e abordou questões como: transparência, percepção moral e pressão situacional. A seguir, são apresentadas    
algumas das descobertas desse estudo. 

 
Como a sua empresa lida com as denúncias (disposição para denunciar)? 

 

Denunciam Não denunciam Depende das circunstâncias 

    40%       12%                48% 
 
Como sua empresa aborda a gestão de consequências com suas lideranças (aceitação a irregularidades)? 

 

Não 
aceitam 

Aceitam Depende das circunstâncias 

    28%    6%                66% 
 
Como os líderes lidam com o erro de seus funcionários (questões éticas)? 

 

Reportam Omitem Depende das circunstâncias 

   39%    10%                     51% 
 

         Fonte: ICTS. Perfil Ético dos Profissionais das Corporações Brasileiras. 2015. Disponível em:          
        <http://icts.com.br/app/webroot/files/uploads/ckfinder/files/perfil_etico_bienal_2703_FINAL(2).pdf>: 

         Acesso em: 24 mar. 2017. 

 
Entre as pessoas que responderam que sua ação depende das circunstâncias, os fatores que determinam o tipo de  
reação incluem: relações interpessoais, medo de represálias, lealdade ao chefe e à equipe e falta de percepção da 
gravidade e impacto.  
Para os analistas, os resultados da pesquisa apontam uma perigosa “flexibilização dos padrões éticos” nas empresas, 
com um grande número de pessoas que condicionam aos fatores circunstanciais o tipo de resposta dado em caso de 
irregularidades. 

 
Entre as alternativas abaixo, qual delas melhor descreve o que significa essa “flexibilização dos padrões éticos” no   
contexto da pesquisa? 

 

A) A flexibilização ética inclui obedecer de modo intransigente aos códigos de conduta, à legislação aplicável e aos 
padrões éticos empresariais. 

B) A flexibilização ética é um modelo de gestão que considera a cultura e os valores de cada país para definir um   
código de conduta e sanções disciplinares nas organizações. 

C) Na pesquisa, as pessoas que denunciam ou reportam problemas independentemente das circunstâncias são um 
exemplo de flexibilização dos padrões éticos. 

D) Ao responderem que sua reação a irregularidades e problemas éticos depende das circunstâncias, as pessoas 
demostram uma flexibilidade ética perigosa, na qual a noção de aceitável ou não depende do contexto ou do que 
se pode ganhar ou perder em cada caso. 

E) As pessoas que não denunciam ou não reportam problemas, independentemente das circunstâncias, são um 
exemplo de flexibilização dos padrões éticos porque condicionam sua resposta a cada situação. 
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27. Analise os exemplos a seguir. 
 

 
EXEMPLO 1 

 

A equipe de Engenharia vem testando novos equipamentos para as estações de água e esgoto. O objetivo é buscar 
produtos com maior eficiência energética; ou seja, que consumam menos energia elétrica e reduzam os custos de ope-
ração das ETEs e ETAs.  
Além disso, a área de Compras passou a incluir padrões mínimos de eficiência energética nas licitações de novos 
equipamentos.  
 
EXEMPLO 2 

 

A área financeira vem buscando novas fontes de crédito, com menor custo para a companhia. O valor será investido na 
ampliação da rede coletora de esgoto, permitindo aumentar o número de ligações domiciliares em algumas regiões e 
incrementando o faturamento da empresa. 

 
EXEMPLO 3 

 

A área de Tecnologia da Informação está estudando novas ferramentas para facilitar e reduzir o custo de atendimento 
aos clientes. Com esse objetivo, já foi criado um aplicativo por meio do qual os consumidores possam ter acesso fácil a 
diversos serviços da companhia.  
Com a ajuda da área de Compras, o departamento de TI também modificou a forma de contratação dos insumos e  
serviços de impressão. O custo por folha impressa caiu mais de 15%. 

 
EXEMPLO 4 

 

A área operacional está revendo seus procedimentos e reforçando o treinamento das equipes. O objetivo é agilizar os 
serviços de reparo e manutenção e, ampliar a satisfação dos clientes - um dos requisitos estratégicos para a compa-
nhia. 
 
Qual das alternativas abaixo melhor resume os quatro exemplos apresentados? 

 

A) A redução de custos na companhia depende principalmente da capacidade de negociação da área de Compras. 
B) A aquisição de produtos e serviços via licitação já garante o menor preço de compra e a consequente redução de 

custos para a empresa.   
C) Todos os setores têm impacto sobre o resultado da companhia, podendo contribuir para reduzir custos, ampliar a 

receita ou melhorar a satisfação do cliente. 
D) A inovação tecnológica é a chave para aprimorar muitos processos e reduzir os custos da empresa. 
E) Todos os setores devem ter como meta reduzir o consumo de energia elétrica, pois isso garantirá o equilíbrio       

financeiro da companhia. 
 

28. Leia com atenção o texto abaixo. 
 

“O que é melhor para o líder de uma equipe de trabalho: que seus integrantes se entendam tão bem que quase se  
comunicam por telepatia ou que tenham ideias e atitudes muito diferentes, gerando conflitos de pontos de vista”?  
A palestrante Leila Navarro prefere a segunda alternativa, defendendo que “é no calor do conflito que, muitas vezes, 
surgem ideias que quebram paradigmas”. Ela dá um exemplo: 
“Todo grupo tem aquele integrante que fala mais que os outros. Nas reuniões, ele contribui com muita informação e 
ideias, algumas até estapafúrdias, mas não se inibe em falar tudo o que lhe vem à cabeça. Muitas ideias do falante são 
criticadas pelo objetivo, aquele que não brinca em serviço e não perde o foco. Enquanto o objetivo e o falante polemi-
zam, o metódico tenta pôr uma ordem no trabalho da equipe e avaliar todas as sugestões, pois só com uma boa análi-
se se pode decidir o que é válido e o que pode ser descartado. 
Então o apressado começa a pressionar o grupo para ser mais produtivo, pois pelo andar da carruagem o prazo para 
concluir o projeto irá estourar. Vem o cauteloso criticar o apressado, dizendo que ninguém encontra boas soluções sem 
ponderar muito bem os prós e contras de cada ideia. O questionador pede a palavra e coloca com muita clareza o que 
pensa, mesmo que isso signifique criticar a conduta ou as ideias dos colegas. O debate esquenta e o líder tem de    
atacar de conciliador, pois ninguém está se entendendo e o grupo precisa chegar a um consenso... 
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E assim transcorre o autêntico trabalho em equipe, que chega a ser tumultuado às vezes, mas é tão fértil em ideias, em 
análises, em questionamentos! Se o líder vê esses conflitos como consequência natural da diversidade do grupo e   
sabe tirar proveito dela, tem tudo para conduzir sua equipe aos melhores resultados. Afinal, no meio de um debate, 
quando menos se espera, alguém pode ter o grande insight que encerra as discussões e deixa todos satisfeitos. Por 
outro lado, se o líder fica muito preocupado em manter a harmonia do grupo e não permite que as pessoas conflitem, 
todos são induzidos a concordar uns com os outros e reprimem opiniões valiosas. A reunião fica muito fluída e cheia de 
gentilezas, mas pobre em discussões e ideias que quebram paradigmas”. 

 

Fonte: NAVARRO, Leila. Diversidade e conflito, os temperos do trabalho em equipe! 05 mar. 2013. Disponível em: 
<http://www.administradores.com.br/artigos/negocios/diversidade-e-conflito-os-temperos-do-trabalho-em-equipe/69143/>: Acesso em: 24 mar. 2017. 

 

Com base no texto apresentado anteriormente, analise as afirmações a seguir: 
 

I. O conflito é sempre negativo e deve ser evitado a todo custo pelas lideranças. 
II. A diversidade de pensamentos e estilos é positiva para o grupo, pois permite o surgimento de novas ideias e o seu 

aperfeiçoamento a partir dos diferentes pontos de vista. 
III. Gerenciar conflitos e a diversidade é uma função importante das lideranças.  
IV. Um clima permanente de concordância entre as pessoas pode impedir a inovação e o surgimento de novas ideias.  
V. Um líder deve buscar formar equipes com pessoas de perfil homogêneo para evitar o conflito e garantir o surgimen-

to de novas ideias. 
 

Selecione abaixo a alternativa CORRETA. 
 

A) Somente as afirmações I, II, III e IV estão corretas. 
B) Somente as afirmações II, III e IV estão corretas. 
C) Somente as afirmações I, II e III estão corretas. 
D) Somente as afirmações I, II, IV e V estão corretas. 
E) Todas as afirmações estão corretas. 
 

29. Analise o caso a seguir. 
 

João era a pessoa que mais entendia de finanças na empresa. Sua competência técnica o levou a ser escolhido para 
assumir a gerência da área, depois que o antigo gerente se aposentou. A direção da empresa não tinha dúvidas que, 
com o grande conhecimento que tinha, João seria capaz de levar a equipe a um novo patamar.  
Os primeiros meses, porém, frustraram as expectativas. João tinha dificuldades em delegar tarefas e explicar à equipe 
o que precisava ser feito. Como era muito bom no que fazia, ele simplesmente não conseguia compreender porque  
certas tarefas eram tão difíceis para outras pessoas. Diante dos problemas e para ganhar tempo, João aos poucos foi 
desistindo de delegar tarefas e passou a fazer as coisas por conta própria.  
A situação gerou desconforto e frustração na equipe. Colegas de João chegaram a conversar reservadamente com ele 
sobre os problemas. Ele reconheceu o clima ruim na equipe, mas achava que não tinha muito a fazer nesse caso: na 
sua visão, os problemas de motivação e desenvolvimento das pessoas eram responsabilidade da área de Recursos 
Humanos. Como gestor da área de finanças, ele tinha que se concentrar em questões como o planejamento financeiro 
e controles gerenciais, entre outros temas. 
Ao longo dos meses, os problemas no departamento foram se agravando. João passava cada vez mais tempo tentan-
do desenvolver as atividades sozinho, mas isso não foi suficiente para atingir as metas estabelecidas. Dezoito meses 
depois de sua promoção, João acabou sendo demitido.  
 
Considerando o caso apresentado, analise as afirmações abaixo: 
  
I. Os profissionais com maior conhecimento técnico em sua área de atuação invariavelmente acabam se tornando os 

melhores gestores de equipe. 
II. O foco dos gestores deve ser as rotinas e atividades de suas áreas específicas, deixando a gestão de pessoas a 

cargo da área mais competente neste tema: o setor de recursos humanos. 
III. A gestão de pessoas é uma das responsabilidades mais importantes de todo gestor, independentemente da sua 

área de atuação. 
IV. Além do conhecimento técnico, a função de gestor exige inúmeras outras competências relacionadas à gestão de 

pessoas. 
V. A gestão de pessoas é uma responsabilidade exclusiva da área de recursos humanos, pois os profissionais desse 

departamento têm a formação requerida para desenvolver essa tarefa. 
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Selecione a alternativa com a resposta CORRETA: 
 

A) Todas as afirmações estão corretas. 
B) Somente as afirmações I, III e IV estão corretas. 
C) Somente as afirmações II e IV estão corretas. 
D) Somente as afirmações III, IV e V estão corretas. 
E) Somente as afirmações III e IV estão corretas. 
 

30. Leia o texto a seguir. 
 

O termo sustentabilidade é usado, de forma comum, como um sinônimo de responsabilidade ambiental. O conceito de 
sustentabilidade corporativa, porém, não se limita somente a ações de caráter ecológico, nem tampouco se reduz a ini-
ciativas de filantropia. Um modelo de gestão sustentável tem como base três pilares principais. São eles: 
Sustentabilidade ambiental (ecologicamente correto): Produtos e processos ambientalmente corretos, com ações 
de conservação dos recursos naturais e proteção do meio ambiente. 
Sustentabilidade social (socialmente justo): Engajamento comunitário e relação ética com os diferentes públicos da 
empresa. 
Sustentabilidade econômica (economicamente viável): Crescimento econômico equilibrado, que proporcione não 
somente lucro (necessário para remunerar o investimento), mas também a melhoria da qualidade de vida de diferentes 
públicos – como os colaboradores. 
Esse modelo é chamado de tripé da sustentabilidade ou triple bottom line. 
 
Com base no texto apresentado anteriormente, selecione a alternativa abaixo que melhor descreve a relação entre    
lucro e sustentabilidade nas empresas: 

 

A) Ter operações sustentáveis requer altos investimentos, o que impede as empresas de obter lucro. 
B) Empresas que visam ao lucro precisam negligenciar o cuidado ambiental e suas responsabilidades sociais. 
C) O lucro é uma condição importante para remunerar os investidores e atrair investimentos, proporcionando a susten-

tabilidade econômica das empresas. 
D) Empresas de economia mista não devem ter como objetivo o lucro, mas a proteção ambiental e o benefício para a 

sociedade. 
E) O lucro é o que realmente garante a perenidade das empresas e, por isso, tem sempre prioridade em relação aos 

aspectos ambientais e sociais. 
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