PERÍODO MANHÃ
CONCURSO PÚBLICO 001/2018 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO
TERRITÓRIO DIVISA NORTE DO PARANÁ
Atenção: Leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de
Respostas.
1. Seu caderno deve conter 40 (quarenta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas:
Disciplina
Língua Portuguesa
Matemática
Informática Básica
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos

Composição
1 a 10
11 a 15
16 a 20
21 a 25
26 a 40

2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente
após 30min (trinta minutos) do início da prova.
4. Para uso do sanitário, deverá solicitar ao Fiscal de Sala e só deverá se levantar após autorização.
5. Ao deixar o local definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão
realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões nos 30min restantes.
6. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas,
calculadoras, régua, e quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares
conforme constante no edital de abertura.
7. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de
tinta azul ou preta de corpo transparente, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
8. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
9. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas Definitiva. Confira seus dados e em caso de
erro, chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado. Em hipótese alguma ela será
substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único
documento válido para correção.
10. Caso algum equipamento eletrônico emita som, o candidato portador do equipamento será
automaticamente eliminado do concurso.
11. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Verifique na
Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas.
13. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e
Caderno de Questões, se for o caso.
14. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado
do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
15. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitas em voz alta ao fiscal.
16. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material
da sala.
17. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.

--------------------------------------------------------------DESTAQUE AQUI-------------------------------------------------------------------------

01

02

03

04

05

06

07

08

09

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

2

2.
a)
b)

Língua Portuguesa
Áustria começa a cobrar para refugiados solicitarem asilo no
país.
Quem pedir refúgio deverá contribuir aos custos do processo
de tramitação com o dinheiro que tenham consigo, até um
máximo de 840 euros.
Por EFE

c)
d)
3.

a)
b)

O Governo austríaco, formado por democratas-cristãos
e ultranacionalistas, adotou nesta quarta-feira uma polêmica
série de medidas que restringem os direitos dos imigrantes e
que contempla cobrar até 840 euros aos solicitantes de asilo
para custear os trâmites.
O objetivo é “combater tanto a imigração ilegal como o
abuso da condição de asilado”, declarou o chanceler federal e
líder do Partido Popular Austríaco (ÖVP), Sebastian Kurz, à
imprensa em Viena após uma reunião do Conselho de
Ministros.
Este projeto de lei ainda deve ser aprovado no
Parlamento, onde o Governo conta com uma clara maioria.
Entre outras medidas, estabelece que os refugiados
devam contribuir aos custos do processo de tramitação de
asilo com o dinheiro que tenham consigo, até um máximo de
840 euros, informou a televisão pública austríaca “ORF”.
As autoridades poderão acessar seus telefones para
rastrear trajetos e comprovar que os dados facilitados pelos
solicitantes de asilo coincidem com os dados sobre as viagens
que fizeram até chegar à Áustria.
Ou seja, trata-se de verificar que não mentiram às
autoridades, sobretudo quanto ao primeiro país da União
Europeia (UE) ao qual chegaram, já que é ali onde as
normativas comunitárias, o regulamento de Dublin,
estabelecem que deva ser tramitada a solicitação de asilo.
Além disso, se no controle as autoridades descobrirem
indícios de alguma atuação delitiva, deverão abrir uma
investigação.
Por outro lado, “aqueles refugiados que cometem um
delito serão detidos imediatamente em centros especiais e
depois retirados do país”, afirmou o vice-chanceler e líder do
ultradireitista Partido Liberal (FPÖ), Heinz-Christian Strache,
que disse que esta medida inclui os imigrantes menores de
idade.
O direito a permanecer na Áustria será perdido se a
pessoa viajar para seu país de origem após ter chegado à
república alpina.
O ministro do Interior, Herbert Kickl, do FPÖ, lembrou
que o Governo, surgido das eleições de outubro, assumiu o
poder com a intenção de introduzir uma política de asilo o
mais restritiva possível.
Em reiteradas ocasiões, Kurz reconheceu que um dos
principais objetivos destas e outras medidas é reduzir o
atrativo da Áustria como destino para refugiados.
Kickl advogou hoje por trabalhar para que no futuro
nenhum refugiado possa solicitar asilo em solo da União
Europeia, mas fazer em centros situados em países não
comunitários.

c)
d)

4.
a)
b)
c)
d)
5.
a)
b)
c)
d)
6.
a)

b)

c)

d)

7.

Adaptado de https://exame.abril.com.br/mundo/refugiados-que-solicitarem-asilona-austria-deverao-pagar-840-euros/

1.

a)
b)
c)
d)

Analise a seguinte oração “O direito a permanecer
na Áustria será perdido” e assinale a alternativa
que classifica corretamente o tipo de sujeito.
Simples.
Composto.
Elíptico.
Indeterminado.
3

As aspas utilizadas dentro do texto servem para
citar a fala de alguém.
colocar algo subjetivo para exemplificar uma situação
anterior.
para esclarecer a opinião pública.
para utilizar de palavra de origem estrangeira.
No penúltimo parágrafo ocorreu o uso de vírgula,
assinale a alternativa que apresenta a correta
explicação para esse uso.
Foi utilizada a vírgula por se tratar de um aposto.
Foi utilizada a vírgula por se tratar de um advérbio de
tempo.
Foi utilizada a vírgula por se tratar de um vocativo.
Foi utilizada a vírgula por se tratar de uma oração
coordenada.
No sétimo parágrafo, a oração sublinhada é
classificada como oração coordenada
assindética.
sindética aditiva.
sindética adversativa.
sindética alternativa.
No último parágrafo, o verbo em destaque está
conjugado em qual tempo verbal?
Pretérito Perfeito do Subjuntivo.
Pretérito Mais-que-perfeito.
Pretérito Imperfeito.
Pretérito Perfeito do Indicativo.
Assinale a alternativa correta com relação à
interpretação do texto.
O texto apresenta informações com relação as novas
regras para os refugiados que moram na Áustria e
como acontecerá a arrecadação das taxas pagas por
eles.
O texto apresenta o novo valor a ser pago pelos
refugiados que entrarem no país a partir do próximo
mês e também quais as consequências para àqueles que
não pagarem.
O texto apresenta as medidas que estão sendo tomadas
pela Áustria no intuito de diminuir o interesse dos
refugiados pelo país.
O texto apresenta a lei já sancionada pela Áustria no
intuito de eliminar os refugiados do país e evitar que
novos venham a adentrar as fronteiras.

a)
b)
c)
d)

No oitavo parágrafo, a palavra em destaque é
classificada como
pronome pessoal.
pronome de tratamento.
pronome indefinido.
pronome demonstrativo.

8.
a)
b)
c)
d)

Assinale a alternativa que apresenta um adjetivo.
Direito.
Permanecer.
Atrativo.
Futuro.

9.
a)
b)
c)
d)

O termo “república alpina” se refere a
União Europeia.
Áustria.
Irlanda.
Espanha.

10.
a)
b)
c)
d)

No sexto parágrafo, o termo em destaque é
classificado como
adjetivo.
advérbio.
sujeito.
substantivo.

A matriz S =
e B =

a)
b)
c)
d)

−
−

Ctrl + D
Ctrl + Q

17.

Assinale a alternativa que não apresenta uma opção
de navegador.
Chrome.
Mozilla.
SoundBox.
Microsoft Edge.

a)
b)
c)
d)

Matemática
11.

c)
d)

18.
−

é a soma das matrizes A =

. Assinale nas alternativas
−
abaixo o resultado do produto entre e .
2
0
1
-2

a)
b)
c)
d)
19.

12.

a)
b)
c)
d)
13.

a)
b)
c)
d)
14.

a)
b)
c)
d)
15.

a)
b)
c)
d)

Uma piscina tem dimensões 6,5m x 4,5m x 1,2m.
Supondo que esteja completamente cheia, qual
volume de água (em litros) a piscina comporta? Use
=
35100
35000
25100
30500

a)
b)
c)
d)

A divisão do polinômio P pelo polinômio
=
−
, resultou no quociente + e resto
+
. Assinale a alternativa que corresponde ao
polinômio P.
+ 5 − 10 + 20
− 5 − 10 + 20
+
− 10
+ 20
+5 −
+ 20

20.

a)

b)

Considere os pontos A = (-5, 3) e B = (7,-2) no plano
cartesiano. Assinale a alternativa que apresenta a
distância entre os pontos A e B.
12√2 unidades de comprimento.
15 unidades de comprimento.
10√5 unidades de comprimento.
13 unidades de comprimento.

c)

d)

Considere a equação
−
−
= , com duas
raízes reais distintas. Assinale a alternativa que
corresponde ao produto das raízes dessa equação.
-4
-10
-21
10

a)
b)

Utilizando o Pacote Office 2010, instalado no
Windows 10, instalação padrão, português do
Brasil, a respeito do Excel: o programa Excel
apresenta fórmulas que são equações que podem
executar cálculos, retornar informações, manipular o
conteúdo de outras células, testar condições e mais.
executar arquivos, dar suporte ao Office, ajustar texto
às células e mais.
copiar e colar imagens e figuras, editar textos e mais.
calcular.
Utilizando o Pacote Office 2010, instalado no
Windows 10, instalação padrão, português do
Brasil, assinale a alternativa que apresenta o passo
a passo correto para criar um novo e-mail no
Gmail.
Acessar a página de criação de conta Email Gmail,
preencher o formulário com as informações do usuário,
criar uma senha e concordar com os termos de uso.
Acessar a página de criação de conta Google,
preencher o formulário com as informações do usuário
e concordar com os termos do Google.
Acessar a página de criação de conta do Google-mail,
preencher o formulário com as informações do usuário
e criar uma senha.
Acessar a página de criação de conta Gmail, preencher
o formulário com as informações do usuário ou de
quem será responsável pela conta e concordar com os
termos do Gmail.

Conhecimentos Gerais
21.

Informática Básica
16.

Utilizando o Pacote Office 2010, instalado no
Windows 10, instalação padrão, português do
Brasil, assinale a alternativa que apresenta uma das
opções de espaçamento entre linhas do Word.
1,4 linhas.
Triplo.
Duplo.
Composto.

Utilizando o Pacote Office 2010, instalado no
Windows 10, instalação padrão, português do
Brasil, assinale a alternativa que apresenta a tecla
de atalho utilizada para alinhar o texto à esquerda
no Word. (O sinal de + não faz parte do comando,
significa que as teclas devem ser pressionadas
juntas).
Ctrl + A
Ctrl + E

a)
b)
c)
d)
4

Morreu em 2018, na Inglaterra, um dos cientistas
mais importantes da nossa era. Ele derrubou teorias
físicas e mudou a maneira como o mundo entende o
universo, sua vida mudou drasticamente aos 21
anos, quando descobriu o diagnóstico de ELA
(esclerose lateral amiotrófica), uma doença que vai
paralisando o corpo. Os cálculos dele ajudaram a
mostrar que o Big Bang - a explosão que deu origem
ao universo - começou num ponto infinitamente
pequeno: a chamada singularidade. O enunciado se
refere ao
Steve Jobs.
Stephen Hawking.
Jhon Walsh.
Saul Galtman.

22.

a)
b)
c)
d)
23.

a)
b)
c)
d)

24.

a)
b)
c)
d)
25.

a)
b)
c)
d)

Impeachment é um termo inglês que corresponde a
um processo político-criminal instaurado por
denúncia
no
Congresso
para
apurar a
responsabilidade do presidente da República,
assinale a alternativa que apresenta um nome de
presidente brasileiro que já passou pelo processo de
impeachment.
Fernando Collor.
Fernando Henrique Cardoso.
Jânio Quadros.
Luiz Inácio Lula da Silva.

I.

O início do governo Obama foi marcado pelos
primeiros momentos da mais grave crise econômica
em oito décadas. Em 2008, ainda na administração
Bush, o país já enfrentava uma situação de grande
déficit orçamentário (quando o governo gasta mais
do que arrecada). Vários fatores geram esse tipo de
situação, no caso do Estados Unidos um dos fatores
que gerou essa crise foi
os altos investimentos em gastos militares nas guerras
do Afeganistão e do Iraque.
o alto gasto na Casa Branca, em favor dos governantes.
os empréstimos feitos a um pequeno grupo de civis.
empréstimos feitos a outros países, por meio do Fundo
Monetário Internacional.

IV.

II.

III.

a)
b)
c)
d)
27.

A União Europeia surgiu em 1992, com o Tratado
de Maastricht, mas o seu embrião data de 1951,
quando foi criada a Comunidade Europeia do
Carvão e Do Aço. O Reino Unido aderiu ao bloco
em 1973, em um movimento seguido por diversas
nações europeias, totalizando 28 países-membros.
Em 2016, qual(is) país(es) decidiu(ram) deixar a
UE?
Espanha e França.
Reino Unido.
Inglaterra.
Suécia e Dinamarca.

I.

II.

III.

IV.

É um grupo terrorista surgido na Nigéria que,
muitas vezes, é denominado como “grupo radical
islâmico”, pois as suas ações correspondem ao
fundamentalismo religioso de combate à influência
ocidental e de implantação radical da lei islâmica, a
sharia. O nome significa “a educação não islâmica é
pecado” ou “a educação ocidental é pecado” na
língua Hausa. O enunciado se refere ao
Estado Islâmico.
Estado Egocêntrico.
Boko Man.
Boko Haram.

a)
b)
c)
d)
28.

I.

Conhecimentos Específicos
26.

II.
III.

O desenvolvimento sustentável possui cinco pilares:
social, ambiental, territorial, econômico e político.
Estes pilares devem orientar as mudanças
estruturais que são necessárias ao desenvolvimento
sustentável, o que impõe administrar uma transição
movida por uma nova ordem quanto aos fluxos de
recursos, praticando um crescimento baseado na
mobilização de recursos internos. Sobre esses
pilares, analise as assertivas e assinale a alternativa
correta.

IV.
a)
b)
c)
d)
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Sustentabilidade social é aquela cuja equidade
consiste na distribuição dos bens e da renda com o
objetivo de melhorar os direitos e condições da
população e aumentar as distâncias entre os
padrões de vida das pessoas.
A sustentabilidade econômica tem por intuito a
distribuição e a gestão eficiente dos recursos
produtivos, bem como o fluxo regular de
investimentos públicos e privados.
A sustentabilidade ecológica procura buscar o
aumento da capacidade do planeta e também
procura evitar danos ao meio ambiente.
A sustentabilidade espacial consiste no respeito pela
cultura local e global bem como o assentamento
humano rural e urbano.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas II e III estão corretas.
Apenas I, II e III estão corretas
Todas estão corretas.
Na maioria das vezes, as atitudes e os
comportamentos
dos
indivíduos
explicitam
diferentes graus de integração, adaptação e
ajustamento destes aos postos de trabalho.
Observamos assim, que o comportamento
individual possui variáveis que repercutem na
forma como o indivíduo executa o seu trabalho e
também em sua motivação para fazê-lo. Analise as
assertivas e assinale a alternativa correta.
Ao começar a trabalhar em uma organização, as
pessoas já têm um conjunto de valores, atitudes e
uma personalidade estabelecida.
Os valores, atitudes e personalidade são elementos
imutáveis dos
indivíduos, e influenciarão
diretamente em suas atividades de trabalho.
Os talentos e as habilidades dos indivíduos são
elementos dissociados de seus comportamentos no
ambiente de trabalho.
As características individuais de uma pessoa podem
se
modificar
conforme
o
relacionamento
estabelecido com os seus gestores e pares de
trabalho.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas I, II e III estão corretas.
Apenas I e IV estão corretas.
Nenhuma está correta.
A comunicação pessoal geralmente é mais eficaz que
a comunicação de massa. Contudo, comportamentos
pessoais e atitudes são fortemente influenciados pelo
rádio, televisão e imprensa. A partir dessa ótica, leia
as assertivas e assinale a alternativa correta.
Formadores de opinião levam as informações para
seus grupos.
Comunicação de massa leva a informação para
formadores de opinião.
Formadores de opinião devolvem as informações
para a comunicação de massa.
Feedback de terceiro gera informações para
formadores de opinião.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas I e III estão corretas.
Apenas I, III e IV estão corretas.
Todas estão corretas.

29.

a)

b)

c)

d)

30.

a)

b)

c)
d)

31.

I.
II.

III.

IV.
a)
b)
c)
d)
32.

O sistema de comunicação torna-se elemento
essencial
quando
se
fala
em
estrutura
organizacional, podendo contribuir efetivamente
para o cumprimento dos objetivos organizacionais,
bem como com as pessoas envolvidas neste processo.
Enfatiza-se ainda que a estrutura organizacional
deve ser delineada de acordo com as necessidades de
comunicação da organização. Sobre o sistema de
comunicação, assinale a alternativa correta.
A comunicação informal pode ser controlada de acordo
com a forma pela qual ocorre entre escalas hierárquicas
e grupos funcionais presentes na estrutura
organizacional.
O processo de comunicação formal obedece um arranjo
físico da estrutura organizacional, podendo realizar-se
inclusive nas reuniões e momentos do café.
A comunicação pode ser vista como um processo
interativo, que enquanto componente da estrutura
organizacional, pode ocorrer formal ou informalmente.
A comunicação vertical torna-se essencial quando a
empresa tem por objetivo promover maior rapidez no
processo de comunicação, possibilitando uma visão
mais integrada do negócio.

a)

b)

c)

d)

33.

a)
b)

No campo das relações sociais, as obrigações podem
ser entendidas como um “mal necessário”, que faz
parte de todo o sistema ético das sociedades
contemporâneas. Sobre esse assunto, assinale a
alternativa que melhor representa o conceito de
“obrigação”.
Uma obrigação pode ser entendida como uma
característica intelectiva que traduz a necessidade do
indivíduo e a transforma em interesse.
Uma obrigação é a relação a partir da qual um
indivíduo ou grupo devem dar, fazer ou se abster de
fazer algo para outro indivíduo ou grupo.
Uma obrigação decorre de uma responsabilidade não
cumprida.
Uma obrigação pode ser entendida como o conjunto de
padrões morais ou paradigmas de uma sociedade.

c)

d)

34.

a)
b)
c)
d)
35.

Sabemos que existem diferenças entre o que
caracteriza o trabalho em grupo e em equipe. Tais
diferenças foram destacadas nos estudos sobre o
tema de forma a compreender as características e
natureza das atividades desempenhadas pelas
pessoas dentro das organizações. Analise as
assertivas e assinale a alternativa correta.
Nos grupos, o desempenho é fruto do trabalho
engajado e esforço coordenado das pessoas.
Equipes
de
trabalho
representam
o
compartilhamento de esforços e interdependência
de papéis.
Os grupos apresentam como característica o
trabalho individualizado de cada um de seus
membros.
No trabalho em equipe cada pessoa conhece a
importância do outro para o sucesso da tarefa.
Apenas I e IV estão corretas.
Apenas II, III e IV estão corretas.
Apenas I e III estão corretas.
Todas estão corretas.

a)
b)
c)
d)

A comunicação empresarial deve ser entendida
como um composto, sendo, portanto, compreendida
pela comunicação institucional, comunicação
administrativa, comunicação interna e comunicação
mercadológica. Isso se dá para entendermos as
6

partes e logo após integrarmos todas as formas e
modelos para alinhamento e unificação da
mensagem. Com base no exposto, sobre
comunicação interna, assinale a alternativa correta.
A comunicação interna tem por objetivo manter o
alinhamento no fluxo de informações da empresa e
seus processos.
A comunicação interna tem por objetivo zelar pela
imagem da empresa perante o mercado e os
funcionários.
A comunicação interna tem por objetivo informar o
público-externo dos processos internos, mantendo a
transparência com o mercado.
A comunicação interna tem por objetivo integrar todos
os trabalhadores com foco em suas políticas, valores e
objetivos.
Os conflitos não devem ser vistos como totalmente
ruins, já que podem representar também fontes de
inovação e mudança. Assinale a alternativa correta.
Conflitos são fontes de desacordo, sendo assim sempre
acarretam em problemas para as organizações.
Quando as pessoas entram em divergência também
negociam e buscam soluções que podem otimizar os
processos de trabalho.
Conflitos são desconfortáveis, por este motivo devem
ser evitados ao máximo pelos gestores das
organizações.
O conflito sempre acarretará em uma visão pessimista
nas organizações, pois causa mudanças que nem
sempre são necessárias.
Sabemos
que
dentre
os
elementos
do
comportamento organizacional estão as variáveis
que o compõem. Qual alternativa abaixo pode ser
considerada variável(eis) resultante(s)?
Cultura organizacional e processos de trabalho.
Absenteísmo.
Inovação constante e satisfação do cliente.
Cidadania organizacional.
Quando analisamos a ação humana sobre o meio,
traduzida por sua capacidade de trabalho,
verificamos que os seres humanos nada mais estão
fazendo do que expressar sua tríade: Necessidade Vontade - Interesse. Contudo, essa expressão não
pode ser inserida em um contexto anárquico e nem
produzir resultados em nível individual. Pelo
contrário, os resultados devem ser socialmente
apreciados, engrandecendo o coletivo. Assinale a
alternativa que apresenta o nome da ação capaz de
gerar tal resultado.
Conduta.
Consciência.
Coerção.
Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

36.

a)

b)
c)

d)

37.

I.
II.
III.
IV.
a)
b)
c)
d)
38.

a)
b)
c)
d)
39.

a)
b)

c)
d)

40.

Falar sobre Comunicação é algo complexo,
principalmente porque não se trata de uma ciência
exata, uma vez que muitos conceitos e expressões da
área estão em constante conflito, isso porque a
comunicação está totalmente ligada as nossas
relações sociais e culturais. Com base no exposto,
assinale a alternativa correta.
A comunicação deve ser entendida como um
procedimento tecnológico existente nas redes sociais,
principalmente.
A comunicação deve ser entendida como um processo
padrão, sem levar em conta a cultura local.
A comunicação deve ser entendida como uma série de
processos e métodos, portanto existe uma fórmula
específica.
A comunicação foi um dos fatores mais importantes
para o desenvolvimento da civilização humana.

a)

b)

c)

d)

O conjunto de pessoas que trabalha em uma
organização se ordena em grupo ou equipe. Existem
diferenças entre cada um e é fundamental saber
compreender. Essa explicação pode se dar por
quatro variáveis: meta, sinergia, responsabilidade e
habilidades. Analise as assertivas e relacione com
grupo ou equipe. Em seguida, assinale a alternativa
com a sequência correta.
Habilidades complementares.
Responsabilidade individual.
Sinergia positiva.
Meta de compartilhar informações.
Equipe – Grupo – Equipe – Grupo.
Grupo – Grupo – Grupo – Grupo.
Grupo – Grupo – Grupo – Equipe.
Grupo – Grupo – Equipe – Equipe.
Entende-se por diversidade algo que inclui a todos,
que não seja definido por raça ou gênero. Como por
exemplo: idade, história pessoal e corporativa,
formação educacional, função e personalidade. A
respeito disso, assinale a alternativa que contenha
exemplos de diversidade.
Grupos étnicos, raça e responsabilidade social.
Raça, responsabilidade social e fenótipo.
Grau de instrução, sexo, religião, raça e língua.
Fenótipo, propriedades físicas, químicas e biológicas.
Como existem grupos diferentes, é importante que o
gestor tenha capacidade de trabalhar as relações
entre seus integrantes e também entre grupos, de
forma diferente para cada realidade. Assinale a
alternativa que se relacione às Regras e
Procedimentos.
Uma pessoa é selecionada estrategicamente para
promover a integração entre os grupos existentes.
Busca a minimização de necessidade de interação e
também do fluxo das informações entre os grupos
existentes.
Tendo metas bem definidas, cada grupo sabe o
caminho a percorrer para o alcance desses objetivos.
Excelente forma de gerenciar as tarefas de diversos
grupos que estejam em interação.
O Empreendedorismo Público é tratado como uma
prática cerimonialista ou simbólica, pois a inovação
realizada pelo governante, em geral, pode se tornar
um risco para as políticas de Estado. Considerando
o contexto, aponte qual seria o risco para as
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políticas de Estado, assinalando a alternativa
correta.
Buscar benefícios para o governante, a partir do
discurso político, ou seja, legitimando o governo e a
figura do governante, utilizando o ato empreendedor
como uma ferramenta promocional.
O ato empreendedor é do governante e por isso a ação
inovadora pode fazer com que a imagem do governo
seja ridicularizada, fazendo com que o governo não
seja legitimado.
Os benefícios são apenas para o governante que utiliza
dos atos empreendedores, ou seja, da inovação
realizada para sua promoção pessoal sem, contudo,
legitimar o Estado.
Não há benefícios para o governo, pois o governante a
partir da ferramenta do discurso político, legitima sua
própria figura em detrimento da legitimação da figura
do Estado.

