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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.                                                                                                                
 

 

 
 

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.                                                                                                              

LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 
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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). 

 

 
                                                                                                         

 

 
 
 

Sobre Computadores Digitais é INCORRETO 

afirmar: 

 

a) Manipulam sinais elétricos do tipo discreto. 

b) A programação é elaborada através do uso de 

uma linguagem de programação. 

c) São usados em aplicações científicas e 

comerciais. 

d) Possuem característica apropriada para medição 

por tratar informações analógicas (contínuas). 

e) Possuem a característica de “contar” (por serem 

discretos - 0 ou 1). 

                                                                                                               

 

 

 

Nele (a) a informação é tratada, sendo lida, gravada 

ou apagada da memória, sofrendo transformações 

de acordo com os objetivos que se deseja atingir 

com o processamento delas: 
 

a) Memória RAM  

b) CPU 

c) Keyboard 

d) Placa Mãe 

e) Modem 

                                                                                                               

 

 

 

A tecla PgUp é usada para: 

 

a) Move o cursor para a primeira coluna a esquerda 

da tela, na mesma linha. 

b) No Windows envia as informações do vídeo para 

a área de transferência. 

c) Rola o Texto uma página acima na Tela (mostra 

a tela anterior). 

d) Move o cursor para o final da linha. 

e) Rola o Texto uma página abaixo na Tela (mostra 

a próxima tela). 

                                           

 

                                                                     

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 
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Analise os itens abaixo e assinale a alternativa 

correta: 
 

I- A Memória RAM é uma memória de acesso 

aleatório. 

II- A informação armazenada na memória ROM é 

apenas temporária. 

III- As informações guardadas em CDs normais (não 

regraváveis), são exemplos de memória ROM. 
 

a) Apenas o item I está correto 

b) Apenas os itens I e II estão corretos 

c) Apenas os itens I e III estão corretos 

d) Apenas os itens II e III estão corretos  

e) Todos os itens estão corretos 
                                                                                                               

 

 
 

Tem como função principal controlar os diversos 

dispositivos do computador e servir de comunicação 

intermediária entre o computador e os outros 

programas normalmente utilizados, o que permite 

que esses possam ser executado: 

a) Sistema Operacional 

b) Chipset 

c) Programas Utilitários 

d) Processador 

e) Planilhas Eletrônicas 
                                                                                                               

 

 
 

São exemplos de programas que analisam e 

traduzem para a linguagem do computador 

(linguagem de máquina) um conjunto específico de 

comandos ou instruções escritos em uma linguagem 

de programação, permitindo o controle do 

funcionamento da máquina, EXCETO: 
 

a) Fortran 

b) MS-Acess 

c) HTML 

d) Visual Basic 

e) Java 
                                                                                                             
 

 
 

Sobre a Velocidade dos Computadores, a 

abreviação MHz significa: 
 

a) Milhões de instruções por segundo 

b) 100 a 1000 instruções por segundo 

c) Mega Bites 

d) Milhões de Hertz por segundo 

e) Milhões de impulsos por segundo 
 

 

 

                                                                                                             

 

 
 

No Windows XP, sobre a opção Fazer Logoff, 

analise os itens abaixo: 

 

I- Na opção Trocar Usuário os programas que o 

usuário atual está usando serão fechados, e uma 

janela com os nomes dos usuários do computador 

será exibida para que a troca de usuário seja feita 

II- Na opção Trocar Usuário, quando houver o 

retorno a área de trabalho, ela estará exatamente 

como foi deixada 

III- Na opção Fazer Logoff todos os programas do 

usuário atual serão fechados, e só depois aparece a 

janela para escolha do usuário 

 

a) Apenas o item I está correto 

b) Apenas os itens I e II estão corretos 

c) Apenas os itens I e III estão corretos 

d) Apenas os itens II e III estão corretos  

e) Todos os itens estão corretos 

                                                                                                             

 

 

 

É uma área deslocável e redimensionável na qual 

são exibidas informações e com a qual se pode 

interagir: 

 

a) Ícone 

b) Área de Trabalho 

c) Atalho 

d) Janela 

e) Pasta 

                                                                                                               

 

 

 

O Windows 2000 possui 4 (quatro) versões, são 

elas, EXCETO: 

a) Professional 

b) Server 

c) Advanced Server 

d) New Server 

e) Data Center Server 

 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 
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Analise os itens abaixo sobre Salvar um Documento 

no Word e marque a alternativa correta: 

I- Para Salvar um Documento pode ser usada a 

opção Salvar do menu Arquivo 

II- Para Salvar um Documento pode ser usado o 

atalho dado pelo ícone, que apresenta o desenho de 

um disquete, na Ferramenta Padrão 

III- Para Salvar um Documento pode ser usado as 

teclas “Ctrl” + “B” 
 

a) Apenas o item I está correto 

b) Apenas os itens I e II estão corretos 

c) Apenas os itens I e III estão corretos 

d) Apenas os itens II e III estão corretos  

e) Todos os itens estão corretos 
                                                                                                               

 

 
 

No Editor de Textos Word, são opções do Menu 

Exibir, EXCETO: 
 

a) Marcação 

b) Miniaturas 

c) Layout de leitura 

d) Estrutura e Tópicos 

e) Pesquisar Arquivo  
                                                                                                               

 
 

São referenciais de locomoção, no WORD, como de 

Internet – também chamados de âncoras –que 

podem ser ativados para movimentação de um item 

para outro lugar no mesmo texto, a partir de página 

da Web ou de um arquivo existente, para criação de 

um novo documento ou um endereço de e-mail: 
 

a) Hiperlink 

b) Website 

c) Homepage 

d) Print screen 

e) Layout 
                                                                                                               

 

 
 

Protocolos Básicos da Internet, usados para 

viabilizar a transmissão e troca de dados de redes 

diferentes, permitindo assim que os computadores 

se comuniquem: 
 

a) TCP / IP 

b) POP / SMTP 

c) URL / IP 

d) WWW / HTML 

e) HTTP / TCP 

 

                                                                                                             

 
 

Identifique a alternativa que apresenta exemplos de 

Browser: 

a) Firefox ; Adobe 

b) Google Chrome ; Norton 

c) Internet Explorer ; Netscape Navigator 

d) Opera ; Pandora 

e) Nenhuma das alternativas está correta                                                                                                               

 

 

Parte da internet que reúne uma série de 

informações dispostas em páginas (sites), essas 

informações – no geral – estão disponíveis para 

todos os usuários da rede: 

a) TCP  

b) POP  

c) URL  

d) WWW   

e) HTTP                                                                                                            

 

 

O Upload refere-se: 

a) Ao processo de transferência de uma cópia de 

um arquivo de um computador local para um 

computador remoto. 

b) A um Protocolo usado para monitorar e controlar 

serviços e dispositivos de uma rede TCP/IP. 

c) A tipos de endereços de recursos da Internet, 

entre eles estão os endereços dos sites da Web. 

d) Ao processo de transferência de dados de um 

computador remoto para um computador local.  

e) Protocolo responsável endereçamento dos 

locais da rede. 

                                                                                                               

 

Para a edição de figuras no Word 2000, através da 

Barra Ferramentas Desenho, a sequência correta é: 

a) Inserir, Barra de ferramentas, Desenho 

b) Ferramentas, Editar Figura 

c) Inserir, Barra de ferramentas, Editar Figura 

d) Exibir, Barra de ferramentas, Desenho 

e) Exibir, Barra de ferramentas, Figura                                                                                                               

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 
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A Função Cont.se, no EXCEL, refere-se: 
 

a) Ao maior valor numérico de referência de 

células; 

b) A contagem de quantas vezes um determinado 

valor se repetiu na referência de células; 

c) Média Aritmética da Referência de células;  

d) Soma Condicionada em um critério. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
                                                                                                              

 
 

Os Software quanto à Licença podem ser, EXCETO: 
 

a) Freeware  

b) Shareware 

c) Comercial 

d) Livre 

a) Mainframe 

 

 

 

 
 

 
 

Sabe-se que uma pesquisa foi feita com um grupo 

de pessoas que freqüentam, pelo menos, uma das 

três livrarias, A, B, C. Foram obtidos os seguintes 

dados: 

- Das 90 pessoas que freqüentam a livraria A, 

28 não freqüentam as demais; 

- Das 84 pessoas que freqüentam a livraria B, 

26 não freqüentam as demais; 

- Das 86 pessoas que freqüentam a livraria C, 

24 não freqüentam as demais 

- 8 pessoas freqüentam as três livrarias. 

 

Com base nesses dados, afirma-se: 

a) 87 pessoas freqüentam pelo menos duas 

livrarias. 

b) O numero total de pessoas ouvidas nessa 

pesquisa corresponde a 158. 

c) O numero de pessoas que freqüentam apenas 

uma das livrarias é dado por 52. 

d) 100 pessoas freqüentam pelo menos duas 

livrarias. 

e) 92 pessoas freqüentam pelo menos duas 

livrarias. 

 

 

 
 
 

A organizadora de uma festa observa que, se 

sentasse os convidados em mesa de três lugares, 

sobrariam vinte convidados sem lugar. Usando o 

mesmo número de mesas com quatro em vez de 

três lugares, sobrariam 3 convidados sem lugar, 

afirma-se que o numero de convidados é dado por: 

a) 71 

b) 82 

c) 61 

d) 68 

e) 78 
 

 

Uma empresa fabrica componentes eletrônicos; 

quando são produzidas 1.000 unidades por mês, o 

custo de produção é R$35.000,00. Quando são 

fabricadas 2.000 unidades por mês o custo é 

R$65.000,00. Admitindo que o custo mensal seja 

uma função polinomial de 1ª grau em relação ao 

numero de unidades produzidas, podemos afirmar 

que o custo (em real) de produção de 0 (zero) 

unidade é: 

a) 2000 

b) 1000 

c) 3000 

d) 5000 

e) 4000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 

MATEMÁTICA 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

RASCUNHO 
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No projeto de uma sala de cinema, um arquiteto 

desenhou a planta sob a forma de um trapézio 

isósceles com a tela sobre a base menor desse 

trapézio. As poltronas serão dispostas em 16 fileiras 

paralelas as bases do trapézio, tendo 20 poltronas 

na primeira fileira e, a partir da segunda, cada fileira 

tem 2 poltronas a mais que a fileira anterior. 

Determinando o numero de poltronas desse cinema, 

tem-se: 

a) 560 

b) 480 

c) 320 

d) 680 

e) 650 

 

 

O governo federal, ao efetuar a restituição de 

impostos, permite que os contribuintes consumam 

mais. O gasto de cada contribuinte torna-se receita 

para outros contribuintes, que, por sua vez, fazem 

novos gastos. Cada contribuinte poupa 10% de sua 

receita, gastando todo o resto. O valor global, em 

bilhões de reais, do consumo dos contribuintes a ser 

gerado por uma restituição de impostos de 40 

bilhões de reais é:  

a) 36 

b) 40 

c) 360 

d) 450 

e) 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

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 

                                                                                                         

 

 

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 

                                 

                     

 

                                                   

CONHECIMENTOS LOCAIS 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

RASCUNHO 
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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 chuvosae 

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 tropicalsemi-árido com estação 

chuvosa e vegetação de caatinga arbórea e 

arbustiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




