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Pensar antes de reagir 

Augusto Cury 
 

Pensar antes de reagir é uma das 

ferramentas mais nobres de quem decifra os mais 

altos níveis do código da autocrítica. Nos primeiros 

trinta segundos de tensão, cometemos os maiores 

erros de nossa vida, falamos palavras e temos 

gestos diante das pessoas que amamos que jamais 

deveríamos expressar.                          

Nesse rápido intervalo de tempo, somos 

controlados pelas zonas de conflitos que bloqueiam 

milhares de outras janelas, impedindo o acesso de 

informações que nos subsidiariam a serenidade, a 

coerência intelectual, o raciocínio crítico. Um 

intelectual pode dar uma conferência brilhante e 

responder a todas as perguntas da platéia com 

maestria, mas quando um colega de trabalho faz 

uma pergunta que o contraria, pode perder a 

serenidade da resposta. Reagir sem elegância. Um 

médico pode ser muito paciente com as queixas de 

seus pacientes, mas muitíssimo impaciente com as 

reclamações de seus filhos. Pensa antes de reagir 

diante de estranhos, mas não diante de quem ama. 

Não sabe fazer a oração dos sábios nos focos de 

tensão, o silêncio. Só o silêncio preserva a sabedoria 

quando somos ameaçados, criticados, injustiçados.  

Se vivermos debaixo da ditadura da 

resposta, da necessidade compulsiva de reagir 

quando pressionados, cometeremos erros, alguns 

muito graves. Vivemos em uma sociedade 

barulhenta, que frequentemente detesta o silêncio. 

Cada vez mais percebo que as pessoas estão 

perdendo o prazer de silenciar, se interiorizar, 

refletir, meditar. O dito popular de contar até dez 

antes de reagir é imaturo, não funciona. O que estou 

propondo é o silêncio filosófico. O silêncio não é se 

aguentar para não explodir, o silêncio é o respeito 

pela própria inteligência. É o respeito pela própria 

liberdade, a liberdade de se obrigar a reagir em 

situações estressantes. Quem faz a oração dos 

sábios não é escravo do binômio do bateu-levou.                                                                                                               
 

 
 

Segundo o texto qual a melhor forma de uma pessoa 

reagir frente aos conflitos do dia a dia é, exceto: 

a) Pensando antes de reagir;                                                                                  

b) Usando o raciocínio critico;                                                                                            

c) Respondendo a algumas perguntas com 

maestria;                                                           

d) Usando de serenidade;                                                                                                  

e) Ficando em silêncio.  
                                                                                                             

 

 
 

O autor deixa subentendido que devemos adotar 

uma nova filosofia de vida, diferente da que sempre 

se propagou, qual é essa filosofia de vida? 

a) Aprender a perdoar;                                                                                                  

b) Agüentar, para não explodir;                                                                                       

c) Ignorar a pergunta;                                                                                                        

d) Contar até dez antes de reagir;                                                                                      

e) Adotar o silêncio como resposta.                                                                                                               

 

 

 “Um médico pode ser muito paciente com as 

queixas de seus pacientes, mas muitíssimo 

impaciente com as reclamações de seus filhos”. 

Nesta frase temos a palavra “paciente” usada com 

dois sentidos diversos. Quando isso ocorre dizemos 

que elas: 

a) homônimas;                                                                                                                   

b) antônimas;                                                                                                                     

c) anônimas;                                                                                                                       

d) parônimas;                                                                                                                        

e) sinônimas.                                                                                                       

 

 

De acordo com a norma para acentuação gráfica , 

apenas uma alternativa apresenta acentuação 

gráfica correta: 

a) Paraíso, fóssil, série; 

b) Saida,também,cajú; 

c) Pontapé, pacaembu, feíura; 

d) Préambulo, palácio, geléia; 

e) Estábulo, caféina, sofá.                                                                                                             

 

 

A alternativa que contém apenas substantivos 

abstratos é; 

a) Cachoeira e maldade; 

b) Beleza e alface; 

c) Guaraná e poluição; 

d) Sujeira e limpeza; 

e) Abacaxi e liberdade.                                                                                                                

LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 
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A única alternativa que apresenta ao mesmo tempo 

flexão de gênero e de número é: 

 

a) Nu e nus; 

b) São e sãs; 

c) Cruas e crus; 

d) Saboroso e saborosas; 

e) Linda e gentil.                                                                                                              

 

 

Assinale a alternativa em que os pronomes 

substituem corretamente as palavras destacadas. 

1. Assistimos a apresentação das escolas de 

samba; 

2. O governo assiste os desabrigados; 

3. Ele aspira o aroma das rosas. 

 

a) A, ela, o; 

b) O, os, a; 

c) A, os, o; 

d) A, ela, eles; 

e) A, eles, ele.                                                                                                               

 

 

Leia com atenção as frases, veja as palavras em 

negrito na frase e marque a opção correta, com 

relação a função que assumem na frase: 

 

a) Comer e beber são atos naturais no ser 

humano. (predicado verbal);                         

b) Ninguém é de ninguém. (predicado nominal);                                                            

c) Hoje pela manhã, eu vi a Laura comprando 

doces. (sujeito composto);                   

d) Julieta precisa de um grande amor para sua 

vida. (complemento nominal);          

e) Sou uma pessoa muito feliz. (sujeito simples). 

 

 

 

 

 

Assinale a frase que corresponde a um período 

composto por coordenação: 

a) Ninguém mais espera que ela volte.                                                                            

b) Ela fez tudo certo, que ela não é boba.                                                                               

c) É importante que saibamos responder bem as 

perguntas.                                         

d) Leu tanto que decorou o texto todo.                                                                                

e) O país tem necessidade de que se faça justiça a 

seus mártires.  

                                                                                                             

 

 

Assinale a opção errada, quanto a figura de 

linguagem: 

a) A vida é um palco iluminado. (metáfora);                                                                                          

b) Já disse mais de um milhão de vezes! 

(hipérbole);                                                                             

c) As velas do Mucuripe / saíram para pescar. 

(sinédoque);                                                                

d) Ouviram do Ipiranga as margens plácidas... 

(hipérbato); 

e) Aproveite a vida enquanto a morte não chega. 

(sinestesia). 

 

                                                                                                           

 

 

São Habilidades Comportamentais pertinentes para 

o estabelecimento de Relações Interpessoais 

Sadias, EXCETO: 

 

a) Flexibilidade 

b) Inteligência Emocional 

c) Criatividade 

d) Desconfiança 

e) Respeito 

           

 

                                                                                                    

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 
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São Dicas importantes para o estabelecimento de 

um Bom Relacionamento Interpessoal, EXCETO: 

 

a) Manter um canal de comunicação discreto, a fim 

de manipular as tensões.  

b) Desenvolver um espírito de cooperação e 

trabalho em equipe. 

c) Fazer pesquisas periódicas de clima 

organizacional. 

d) Vivenciar crises e limitações pessoais no 

ambiente corporativo. 

e) Desenvolver e estimular o feedback. 

                                                                                                               

 

 

A Segurança no Trabalho aborda diferentes riscos 

ocupacionais, dentre eles, os Riscos Físicos. 

Assinale abaixo a alternativa que NÃO representa 

um Risco Físico: 

 

a) Ruídos 

b) Poeira 

c) Umidade 

d) Calor 

e) Vibrações 

                                                                                                              

 

 

Relacione as colunas abaixo e marque a alternativa 

com a sequência correta: 

 

( A ) Risco Biológico        (   ) Posturas Inadequadas 

( B ) Risco Ergonômico    (   ) Iluminação Inadequada 

( C ) Risco de Acidente    (   ) Bacilos 

( D ) Risco Químico         (   ) Fumos 

 

a) C – D – A – B 

b) C – A – D – B  

c) B – C – D – A  

d) A – B – D – C  

e) B – C – A – D  

                                                                                                             

 

 

A Ética no Serviço Público NÃO deve ser: 

a) Legitima 

b) Proibitiva 

c) Positiva 

d) Parte do Cotidiano 

e) Todas as alternativas estão corretas                                                                                                            

 

 

Sobre Documentos Públicos, relacione as colunas 

abaixo e marque a sequência correta: 

( 1 ) Documentos Correntes  

( 2 ) Documentos Intermediários                     

( 3 ) Documentos Permanentes                    

(   ) Aguardando eliminação ou Recolhimento 

Permanente.                           

(   ) Possuem valor probatório, histórico e 

informativo.                                                                               

(       ) Consulta Freqüente. 
     

a) 1 – 2 – 3  

b) 2 – 3 – 1  

c) 1 – 3 – 2  

d) 2 – 1 – 3  

e) 3 – 1 – 2  

                                                                                                              

 

São Métodos de Arquivamento de Documentos, 

EXCETO: 

a) Instrumental 

b) Alfabético 

c) Numérico 

d) Geográfico 

e) Assunto 

                                                                                                             

 

Quanto à Natureza do Assunto tratado em um 

Documento, ele pode ser, EXCETO: 

a) Ostensivo 

b) Sigiloso 

c) Interino 

d) Reservado 

e) Secreto     

                                                                                                       

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 
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Conjunto de Operações visando controle dos 

Documentos que ainda tramitam no órgão, de modo 

a assegurar a imediata localização e recuperação 

dos mesmos, garantindo assim, acesso á 

informação: 

a) Acervo 

b) Arquivo 

c) Registro 

d) Protocolo 

e) Nenhuma das alternativas está correta 

                                                                                                             

 

 

Exemplo de Agente Biológico de Deterioração de 

Acervo de Arquivo: 

a) Temperatura 

b) Radiação da Luz 

c) Qualidade do ar 

d) Fungos 

e) Umidade      

                                                                                                      

 

 

Sobre Administração Pública Direta é correto 

afirmar: 

a) O Estado transfere a sua titularidade ou 

execução das funções para que outras pessoas 

jurídicas, ligadas a ele, possam realizar. 

b) É composta pelas autarquias, fundações, 

sociedades de economia mista, empresas 

públicas e outras entidades de direito privado. 

c) Visa à descentralização, ou seja, a distribuição 

de competências de uma para outra pessoa, 

física ou jurídica. 

d) É aquela exercida pelo conjunto dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios.  

e) Nenhuma das alternativas está correta.           

 

                                                                                               

 

 

Sobre ATA é INCORRETO afirmar: 

a) É o resumo escrito dos fatos e decisões de uma 

assembléia, sessão ou reunião paraum 

determinado fim. 

b) É um documento de valor jurídico, deve ser 

lavrada de tal forma, que nada lhe poderá ser 

acrescentado ou modificado. 

c) O tempo verbal preferencialmente utilizado na 

ata é o pretérito imperfeito do indicativo. 

d) Deverão assinar todas as pessoas presentes ou, 

quando deliberado,apenas o presidente e o 

secretário. 

e) Na redação da ata, os números devem ser 

escritos por extenso, evitando-se as 

abreviações.                                                                                                              

 

 

A instrução Normativa nº 04, de 06/03/92 (Diário 

Oficial de 09/03/92) regulamenta: 

a) O Aviso e Ofício são modalidades praticamente 

idênticas. 

b) Que a Ata é um documento de valor jurídico. 

c) Que o Aviso pode ser expedido, por qualquer 

autoridade, pública ou particular. 

d) Que a Ata é documento de uso exclusivo da 

Redação Oficial Pública. 

e) Que o Oficio apresenta características  idênticas 

ao comunicado.                                                                                                             

 

 

Sobre CIRCULAR é INCORRETO afirmar: 

a) É o meio de correspondência pelo qual alguém 

se dirige, ao mesmo tempo, a várias repartições 

ou pessoas. 

b) Deve constar Destinatário, pois é unidirecional. 

c) Deve constar endereçamento no Envelope. 

d) Pode ser utilizada para transmitir avisos, ordens, 

pedidos ou instruções, dar ciência de leis, 

decretos, portarias, etc. 

e) Todas as alternativas estão corretas.                                                                                                            

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 
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São preceitos necessários para Redação Oficial, 

EXCETO: 

a) Padronização 

b) Impessoalidade 

c) Concisão 

d) Clareza 

e) Informalidade 

                                                                                                              

 

Vossa Excelência é um pronome de Tratamento que 

deve ser utilizado em comunicações dirigidas às 

seguintes autoridades, EXCETO: 

 

a) Vice-Presidente da República; 

b) Membros do Tribunal de Contas da União; 

c) Magnífico Reitor; 

d) Presidente de Assembléia Legislativa; 

e) Juízes e Desembargadores.                                                                                                             

 

 

É a modalidade de comunicação entre unidades 

administrativas de um mesmo órgão, que podem 

estar hierarquicamente em mesmo nível ou em 

níveis diferentes. Trata-se, portanto, de uma forma 

de comunicação eminentemente interna: 

a) Oficio 

b) Carta Oficial 

c) Comunicado 

d) Declaração 

e) Memorando                                                                                                             

 

 

Assinale a alternativa correta sobre a abreviatura do 

Pronome de Tratamento empregado ao Presidente 

da República: 

a) V. Exa. 

b) S. Exa. 

c) S. Exa. (s) 

d) V. Ema. 

e) Não pode ser feito o uso da abreviatura 

 

                                                                                                              

 

São tipos de Correspondência, EXCETO: 
 

a) Assistencial 

b) Particular 

c) Bancária 

d) Comercial 

e) Oficial                                                                                                             

 

 

São atos administrativos internos, pelos quais o 

Diretor-Geral de Órgãos, repartições ou serviços, 

expede determinações gerais a seus subordinados, 

dando instruções sobre a execução de leis e de 

serviços, por exemplo: 

a) Decreto 

b) Portaria 

c) Organograma 

d) Fluxograma 

e) Requerimento 

 

                                                                                                            

 

 

Com relação a hardware de computadores do tipo 

PC, assinale a opção correta. 

a) A memória RAM do computador é um tipo de 

memória não-volátil, pois a informação nela 

armazenada não é perdida quando o 

computador é desligado. 

b) A memória cache é um tipo de memória mais 

lenta que a memória RAM comum, mas que 

possui maior capacidade de armazenamento. 

c) A freqüência de relógio máxima observada nos 

computadores do tipo PC mais atual é de 500 

milhões de hertz (Hz). 

d) O tamanho máximo das memórias RAM dos 

computadores do tipo PC mais modernos é 

inferior a 100 milhões de bytes. 

e) Diversos modelos de mouse atuais se conectam 

com o computador por meio de interface USB.                                                                                                           

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 

INFORMÁTICA 

QUESTÃO 31 
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Ao realizar uma impressão a partir do 

comando Imprimir no menu Arquivo, podemos ter a 

alternativa de imprimir um conjunto de páginas. 

Neste caso, se quisermos imprimir as páginas 3, 4 e 

de 6 a 9, a sintaxe a ser utilizada é: 

 

a) 3,4,6:9 

b) 3,4,6-9 

c) 3;4;6:9 

d) 3;4;6-9 

e) 3:4:6-9                                                                                                           

 

 

Com relação ao hardware de computadores do tipo 

PC e a conceitos de computação e informática, 

assinale a opção correta. 

a) 1 megabyte corresponde a mil bytes. 

b) Diversos processadores de computadores do 

tipo PC atuais funcionam com freqüência de 

relógio (clock) superior a 800 milhões de hertz. 

c) Todos os tipos de CD-ROM permitem a 

realização, pelo usuário, de um grande número 

de operações de leitura e escrita no mesmo 

disco. 

d) O mouse é um exemplo de periférico de saída 

que se comunica com o computador por meio de 

uma porta paralela. 

e) Os monitores de vídeo SVGA, mais antigos, 

estão, aos poucos, sendo totalmente 

substituídos por monitores mais modernos, 

denominados CGA.                                                                                                       

 

 

Programas de computadores que tem a função  de 

retardar ,dificultar,  atrapalhar  de forma geral o 

processamento de dados e até danificar hardware do 

usuário. 

a) Hacker 

b) Windows 

c) Drive 

d) Vírus  

e) Hard Disk                                                                                                           

 

 

Processo utilizado para a criação de uma nova pasta 

é: 

 

a) Clicar no menu arquivo, escolher a opção novo, 

em seguida  pasta, clicar  e a nova  pasta irá 

aparecer com o nome  permanente  pronta para  

não ser modificado pelo usuário. 

b) Clicar no menu arquivo, em seguida  pasta, 

clicar  e a nova pasta  irá aparecer com o nome 

temporário pronta para ser modificado  pelo 

usuário. 

c) Clicar no menu arquivo, escolher a opção novo, 

em seguida  pasta, clicar  e a nova pasta  irá 

aparecer com o nome temporário pronta para ser 

modificado pelo usuário   

d) Clicar no menu arquivo, escolher a opção novo  

e em seguida  a nova pasta irá aparecer com o 

nome permanente pronta para  não ser 

modificado pelo  usuário. 

e) Clicar no menu arquivo, escolher a opção novo, 

em seguida  pasta, clicar  e a nova  pasta irá 

aparecer com o nome temporário pronta para  

não ser modificado pelo usuário.  

 

 

                                                                                               

 

 

Ribeira do Piauí – PI faz parte da Microrregião 

Piauiense do: 

 

a) Alto Médio Gurgueia 

b) Alto Médio Parnaíba 

c) Alto Médio Canindé 

d) Alto Parnaíba Piauiense 

e) Baixo Médio Gurgueia 

                 

 

                                                                                          

CONHECIMENTOS LOCAIS 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 
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Segundo José Vieira Camelo Filho (Zuza), em livro 

de sua autoria, o município de Ribeira do Piauí 

resultou da divisão do município de São João do 

Piauí em cinco cidades, em 1996, por motivos 

políticos. O livro que aborda o conhecimento 

histórico acima relatado tem como título: 

 

a) "Espírito Santo: um pontinho do Brasil que não 

pode ser apagado" 

b) "Espírito Santo: um pedacinho do Brasil que não 

pode ser apagado" 

c) “Ribeira do Piauí: um pontinho do Brasil que não 

pode ser apagado" 

d) “Ribeira do Piauí: um pedacinho do Brasil que 

não pode ser apagado" 

e) “Um pedacinho do Piauí” que não pode ser 

apagado” 

                                                                                                          

 

De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE o município de 

Ribeira do Piauí ocupa uma área territorial de: 
 

a) 890,670 km² 

b) 790,670 km² 

c) 690,678 km² 

d) 990,678 km² 

e) 890,678 km²                                                                                                    

 

 

Sabendo que Ribeira do Piauí ocupa a 

181ª(centésima octogésima primeira) primeira 

posição de cidade mais populosa no estado do Piauí 

é correto afirmar que encontra-se nesta posição por 

ter uma população de: 

 

a) 3.103 habitantes 

b) 5.200 habitantes 

c) 3.800 habitantes 

d) 4.800 habitantes 

e) 4.103 habitantes                                                                                                          

 

 

 

Sobre o clima e vegetação do município de Ribeira 

do Piauí é correto: 

 

a) Possui clima tropical com estação seca e 

vegetação de caatinga arbórea e arbustiva. 

b) Possui clima tropical com estação chuvosa e 

vegetação de caatinga arbórea e arbustiva. 

c) Possui clima tropical com estação seca e 

vegetação de cerrado arbustivo e mata dos 

cocais. 

d) Possui clima tropical com estação seca e 

vegetação de mata dos cocais. 

e) Possui clima tropical semi-árido com estação 

chuvosa e vegetação de caatinga arbórea e 

arbustiva. 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




