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A expressão Desenvolvimento Sustentável vem
sendo utilizada de diversas formas, na promoção do que
se espera ser uma grande evolução da humanidade. Há
alguns anos, essa expressão, além das prerrogativas
associadas a ela, foi determinada por meio de diversas
reuniões dos grupos de estudo no âmbito das
Universidades e mesmo dos organismos da ONU. Uma
comissão, denominada Comissão de Brundtland, foi
criada no intuito de formar grupos técnico/científicos que
promovessem a compreensão dos efeitos da acelerada
deterioração do meio ambiente e do esgotamento dos
recursos naturais.
Um relatório final foi publicado pela Oxford
University em 1987, intitulado “Our Common Future”.
Desse documento surge o que se pode chamar da
definição mais completa e ampla de Desenvolvimento
Sustentável, que trata exatamente da garantia de manter
o desenvolvimento sem que se cause incapacidade de
recursos para a perpetuação das próximas gerações.
Essa definição é apoiada, segundo o relatório, em outros
dois conceitos chave. Um deles trata das necessidades
básicas para sobrevivência, priorizando políticas para
os países mais pobres. O outro trata das limitações
impostas ao crescimento das nações em geral,
associadas principalmente ao estado de desenvolvimento
tecnológico e de organização social em que se
encontram.
E o papel do profissional de Engenharia nesse novo
perfil de desenvolvimento? Com toda essa evolução nos
conceitos de produção e consumo, principalmente com
foco para a eficiência nos processos e na redução das
emissões, é certo que os engenheiros possuam posição
de destaque no Desenvolvimento Sustentável. Todas as
modalidades de engenharia, além de economia e das
inúmeras outras, são extremamente importantes para a
compreensão desses novos conceitos já conhecidos e
aplicados mundialmente. Nesse caso, devemos difundir,
através dos mais diversos veículos de comunicação, a
importância da educação para formação de bons
engenheiros, comprometidos com o meio ambiente, e
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que consigam assimilar, com mais profundidade, as
questões econômicas e sociais atreladas às inovações
tecnológicas.
Para um engenheiro, o Desenvolvimento
Sustentável é praticamente intrínseco à função, uma vez
que ele concebe, projeta, cria e inova em diversos
segmentos, sempre com a visão de longo prazo. Um
bom exemplo é sem duvida o das grandes obras
hidrelétricas, como a barragem de Itaipu, que foi
reconhecida à época como grande obra da engenharia
moderna e até hoje provê grande parte de nossa energia
e orgulha a nós, brasileiros, com o titulo de maior
hidrelétrica do mundo em capacidade de geração anual.
Enfim, para as indústrias e empresas que
empregam engenheiros, o Desenvolvimento Sustentável
é um objetivo fundamental a ser perseguido, tendo em
vista as novas exigências do mercado globalizado.
Certamente as chances de uma empresa prosperar são
cada vez menores se ela não levar em conta os aspectos
sustentáveis na sua corporação e, nesses aspectos,
devem estar bem claras as questões sociais, ambientais
e econômicas, sendo que cabe aos engenheiros
interpretar as inovações e garantir a correta aplicação
daquilo que tange suas áreas de atuação.

POLIQUEZI, Augusto. O Papel da Engenharia no Desenvolvimento
Sustentável. Disponível em: <http://pactoglobalcreapr.wordpress.com/
2011/02/04/o-papel-da-engenharia-no-desenvolvimento-sustentavel/>.
Acesso em: 5 jan. 2013.

Questão

1

De acordo com o texto, o papel da engenharia no
desenvolvimento sustentável
01) não é reconhecido, pois muitas corporações ainda não
compreenderam a importância de um modelo econômico
que não cause impacto na perpetuação de gerações
futuras.
02) alicerça-se na capacidade dos engenheiros de aplicar os
elementos próprios de sua área de atuação,
compreendendo e respeitando as exigências voltadas
para os aspectos sustentáveis.
03) está diretamente relacionado ao crescimento econômico
de corporações que supervalorizam engenheiros
comprometidos com a preservação ambiental na
contemporaneidade.
04) só terá relevância se a sociedade entender a importância
do engenheiro no processo de preservação ambiental
para a manutenção das gerações futuras.
05) exige uma mudança de comportamento e de valores dos
engenheiros, que ainda praticam técnicas que vão de
encontro às propostas de desenvolvimento sustentável.
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Questão

2

A partir da leitura do texto, é correto afirmar:
01) O setor que mais se discute a necessidade do
desenvolvimento sustentável é o da engenharia, em todas
as suas modalidades.
02) O principal objetivo da criação da Comissão Brundtland
foi a garantia da mudança de comportamento por parte
dos países desenvolvidos em relação ao desenvolvimento
sustentável.
03) É constatada a importância da educação na formação de
engenheiros comprometidos com a preservação do meio
ambiente, pois são capazes de compreender a realidade
econômica e social no contexto das novas tecnologias.
04) Embora a engenharia pressuponha uma atividade de
impacto ambiental, o engenheiro tem obrigação de
comprometer-se com as demandas do desenvolvimento
sustentável na contemporaneidade.
05) As corporações que empregam engenheiros precisam
assegurar a formação de profissionais que estejam
conectados com os projetos de preservação ambiental.
Questão

3

Leia as afirmações:
I.

II.

III.

Para o relatório “Our Common Future”, o âmago da
discussão versa sobre a sobrevivência de países mais
pobres, que não conseguem se inserir em projetos de
desenvolvimento sustentável de alto de custo.
A essência do Desenvolvimento Sustentável explicita a
necessidade de um crescimento econômico que não
comprometa a existência das gerações futuras.
O conceito de Desenvolvimento Sustentável alicerça-se na
necessidade de sobrevivência e nos limites impostos ao
crescimento das nações.

Está correto, apenas, o contido em
01) I
02) II
03) III
Questão

04) I e II
05) II e III

4

A análise do fragmento em destaque está correta na
alternativa:
01) A palavra “comissão” é o núcleo do termo agente da ação
verbal.
02) Há, em todo o fragmento, dois termos subjetivos e um
complemento verbal.
03) A expressão “no intuito de formar grupos técnico/científicos”
é um modificador verbal que explicita uma ideia de modo.
04) O termo preposicionado “dos efeitos da acelerada
deterioração do meio ambiente e do esgotamento dos
recursos naturais” modifica o substantivo “compreensão”.
05) A oração “que promovessem a compreensão dos efeitos
da acelerada deterioração do meio ambiente e do
esgotamento dos recursos naturais” funciona
morfologicamente como adjetivo, restringindo o sentido do
substantivo “grupos”.
Questão

6

Quanto aos elementos coesivos que asseguram a
progressão temática do texto, é correto afirmar:
01) O pronome “ela” (l. 5) retoma, na tessitura do texto, o termo
humanidade.
02) O termo preposicionado “Desse documento” (l. 15) retoma
a expressão “relatório final” (l. 13), acrescentando-lhe novo
conceito.
03) O termo coesivo “segundo” (l. 20) retoma um termo já
citado a partir de uma comparação.
04) Em “para formação de bons engenheiros” (l. 39-40) a
preposição “para” apresenta semântica equivalente ao da
frase “Para um engenheiro, o Desenvolvimento
Sustentável é praticamente intrínseco à função” (l. 44-45).
05) O elemento coesivo “uma vez que” (l. 45-46) pode ser
substituído por “quando”, sem prejuízo semântico.
Questão

7

Na frase “Certamente as chances de uma empresa prosperar
são cada vez menores se ela não levar em conta os
aspectos sustentáveis na sua corporação” (l. 58-60), a
expressão que substitui o SE, fazendo as devidas alterações,
mas sem comprometer o sentido, está presente na
alternativa

No trecho “Todas as modalidades de engenharia, além de
economia e das inúmeras outras, são extremamente
importantes para a compreensão desses novos conceitos
já conhecidos e aplicados mundialmente.” (l. 33-37), os
advérbios “além de economia e das inúmeras outras”
e “extremamente” expressam, respectivamente, ideia de

01) ainda que.
02) se bem que.
03) caso.

01)
02)
03)
04)
05)

01) “essa expressão, além das prerrogativas associadas a
ela, foi determinada por meio de diversas reuniões dos
grupos de estudo” (l. 4-6).
02) “Um deles trata das necessidades básicas para
sobrevivência” (l. 21-22).
03) “é certo que os engenheiros possuam posição de
destaque no Desenvolvimento Sustentável” (l. 32-33).
04) “Nesse caso, devemos difundir, através dos mais diversos
veículos de comunicação, a importância da educação”
(l. 37-39).
05) “orgulha a nós, brasileiros, com o titulo de maior
hidrelétrica do mundo em capacidade de geração anual”
(l. 52-53).

adição e intensidade.
concessão e modo.
condição e adição.
comparação e lugar.
causa e efeito.

Questão

5

“Uma comissão, denominada Comissão de Brundtland, foi
criada no intuito de formar grupos técnico/científicos que
promovessem a compreensão dos efeitos da acelerada
deterioração do meio ambiente e do esgotamento dos
recursos naturais.” (l. 7-12)
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Questão

04) embora.
05) conquanto.

8

A alternativa cujo texto explicita um sujeito paciente é a
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Questão

9

O uso do sinal de interrogação em “E o papel do profissional
de Engenharia nesse novo perfil de desenvolvimento?”
(l. 28-29) objetiva

Questões 11 e 12
Texto:

01) negar a ideia desenvolvida no parágrafo anterior por meio
de uma pergunta que já é respondida no primeiro
parágrafo.
02)

introduzir um questionamento que não será respondido
pelo articulista ainda que ele saiba a resposta.

03) levantar uma dúvida quanto a um fato apresentado como
verdade absoluta por profissionais da área de engenharia.
04) explicitar o diálogo direto entre o articulista e seu
interlocutor, trazendo-o para dentro da própria construção
de sentido do texto.
05) retificar uma ideia defendida nos primeiros parágrafos
que vai de encontro à ideologia do articulista.
Questão

10

“Desse documento surge o que se pode chamar da definição
mais completa e ampla de Desenvolvimento Sustentável,
que trata exatamente da garantia de manter o
desenvolvimento sem que se cause incapacidade de recursos
para a perpetuação das próximas gerações.” (l. 15-19)

Mantendo o sentido original, o fragmento do texto está
devidamente reescrito em:
01) Surgindo desse documento, o que se pode chamar da
definição mais completa e ampla é o Desenvolvimento
Sustentável, de que trata exatamente a garantia de manter
o desenvolvimento, mesmo que se cause a incapacidade
de recursos para a perpetuação das próximas gerações.
02) Desde que não cause incapacidade de recursos a fim de
que as próximas gerações se perpetuem, surge desse
documento, o que se pode chamar da definição mais
completa e ampla de Desenvolvimento Sustentável, o que
trata exatamente de garantir a manutenção do
desenvolvimento.
03) O que se pode chamar da definição mais completa e
ampla de Desenvolvimento Sustentável surge desse
documento, o qual trata da garantia de manter exatamente
o desenvolvimento, antes que cause incapacidade de
recursos para a perpetuação das próximas gerações.
04) Surge, desse documento, aquilo que se pode chamar da
definição mais completa e ampla de Desenvolvimento
Sustentável, o qual trata exatamente da garantia de manter
o desenvolvimento sem causar incapacidade de recursos
a fim de que as próximas gerações perpetuem.
05) Surge o que desse documento pode se chamar de
definição mais completa e ampla de Desenvolvimento
Sustentável, o que trata exatamente da garantia de manter
o desenvolvimento, ainda que não cause incapacidade de
recursos para a perpetuação das gerações próximas.
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PARA UMA PROFISSÃO... Disponível em: <http://www.fanor.edu.br/
acontece/feliz-dia-do-engenheiro!/459#.UOXdKnc2eSo>. Acesso em :
6 jan. 2013.

Questão

11

A partir da análise dos elementos verbais e não verbais que
compõem o anúncio em destaque, é correto afirmar que o
principal objetivo desse texto é
01) divulgar as principais funções do profissional da área de
engenharia.
02) enumerar as particularidades do profissional de
engenharia no contexto contemporâneo que exige um
olhar voltado para a preservação do meio ambiente.
03) expressar deferência a um profissional de mérito diante
de seus grandes compromissos com sociedade.
04) persuadir os leitores desse texto sobre a importância dos
engenheiros para o desenvolvimento econômico de uma
sociedade.
05) validar a importância do profissional de engenharia como
aquele que é responsável pelo meio ambiente.
Questão

12

No que se refere à análise dos elementos linguísticos que
compõem o texto verbal do anúncio em destaque, está
correta a alternativa
01) A preposição “para” é um elemento coesivo que sugere
uma ideia de avaliação quanto ao profissional
apresentado.
02) A palavra “nobre”, no contexto em que está inserida, pode
ser substituída por “inerte” sem prejuízo morfossintático
e semântico.
03) A palavra “tão” explicita a ideia de quantidade em relação
à diversidade de engenharias.
04) A forma verbal “é” evidencia um desvio em relação à
concordância proposta pela norma culta, já que o seu
sujeito é o termo “parabéns”.
05) A vírgula que separa as duas estruturas que compõem
a frase pode ser substituída por dois pontos, sem prejuízo
de sentido.
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Questão

13

O jogo de palavras que se estabelece na charge analisada permite
inferir:
01) A construção civil é vista pelo cidadão como o grande causador
da destruição ambiental.
02) É necessária uma reflexão sobre a conduta ética dos engenheiros
que trabalham nos grandes centros urbanos.
03) O desenvolvimento de um centro urbano, respaldado pela
construção civil, não pode perder de vista o comprometimento com
a preservação ambiental.
04) Os grandes desastres ecológicos têm suas origens em
construções civis que não se preocupam com as ações que geram
impactos ambientais.
05) É responsabilidade dos governantes a garantia de um
desenvolvimento sustentável no que diz respeito às atividades da
construção civil.

Questões 14 e 15

Disponível em: <http://engenhariacivile meioambiente.
blogspot.com.br/2010/05/charge-acima-mostra-queengenharia.html>. Acesso em: 5 jan. 2013.

POR QUE a gente faz... Disponível em: <http://colunistas.ig.com.br/cip/tag/responsabilidade-social/>. Acesso em: 7 jan. 2013.

Questão

14

Infere-se do anúncio publicitário que
01) a empresa em destaque não prescinde de sua responsabilidade social diante de sua principal atividade.
02) o principal objetivo do enunciador do texto é divulgar o comprometimento das empresas que trabalham na área da construção
civil com o desenvolvimento sustentável.
03) algumas empresas já garantem a produção de cimentos que não geram impacto no meio ambiente.
04) a empresa anunciante é representante de uma ideologia com a qual os leitores do anúncio não concordam.
05) a empresa em destaque não prioriza sua principal atividade, desvirtuando-se de sua função essencial.
Questão

15

A palavra “só”, em todas as ocorrências no texto publicitário, explicita ideia de
01) limite.
02) condição.
03) exclusão.

04) inclusão.
05) intensidade.
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Atualidades — Questões de 16 a 25
Questão

16

05) O aterro sanitário representa o que há de mais primitivo
em termos de disposição final de resíduos sólidos, pois
contamina os mananciais subterrâneos e descaracteriza
os ambientes naturais pela liberação de odores
desagradáveis.
Questão

18

O saneamento básico é fator de proteção à qualidade de
vida, e sua inexistência compromete a saúde pública, o
bem-estar e o meio ambiente.
Sobre os efeitos das ações de saneamento básico na
saúde, é correto afirmar:

Disponível em: <http://www.google.com.br/mgres?q=Sistemas+
ide+disposi%C3%A7%C3%A3o+e+de+tratamento+de+lixo,+limpeza+p%C3>
Acesso em: 7 jan. 2013.

A charge apresentada tem como principal mensagem
evidenciar:
01) O esgotamento dos recursos naturais do Planeta.
02) Os impactos ambientais sofridos pelo Planeta,
decorrentes da ação antrópica.
03) Os riscos de doenças endêmicas, provocadas pelo
aquecimento global, e a perda do ozônio.
04) As consequências dos desmatamentos, afetando a
sustentabilidade do Planeta.
05) A ineficiência de políticas públicas voltadas para a
preservação do meio ambiente.
Questão

17

A incerteza da destinação final de resíduos sólidos implica
a ocorrência de problemas sociais, sanitários e poluição do
meio.
Sobre os sistemas de disposição e tratamento do lixo no
Brasil, é correto afirmar:
01) Uma técnica importante, em razão da composição do lixo
urbano no país, é a compostagem, forma de tratamento
biológico da parcela orgânica do lixo.
02) Os resíduos patológicos, sépticos e hospitalares são
tratados pelo método conhecido como reciclagem
industrial que, antes da destinação final, trata os resíduos,
evitando a contaminação do meio ambiente.
03) O aterro controlado é a forma de disposição mais usada
no país, porque os problemas ambientais, relacionados
à contaminação do solo, da água e do ar, são evitados,
em decorrência do uso de tecnologias avançadas em
engenharia e saneamento.
04) A incineração é o tratamento mais indicado e adequado
à realidade das cidades brasileiras, além de ser o método
de disposição final mais seguro, pois evita a emissão de
gases tóxicos para a atmosfera.
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01) A redução e controle da doença de Chagas está
diretamente relacionada ao esgotamento sanitário
adequado.
02) As melhorias sanitárias domiciliares são fatores que
contribuem para a eliminação da leptospirose e da
leishmaniose.
03) A incidência de casos de escabiose diminui a partir do
acondicionamento e destino final adequado dos resíduos
sólidos.
04) A água de boa qualidade, aliada ao seu fornecimento
contínuo, assegura a redução e o controle de doenças
como a disenteria bacilar e o tracoma.
05) A eliminação de locais de reprodução de insetos, através
da drenagem, é responsável pela extinção de doenças,
a exemplo da dengue e da toxoplasmose.
Questão

19

A finalidade do saneamento básico está em proteger e
melhorar as condições de vida da população. Com o seu
crescimento acelerado, os problemas relativos ao esgoto
aumentaram em grande escala, devido à deficiência de
processos adequados de manipulação dos dejetos,
originando diversos tipos de contaminação ambiental. Os
artrópodes têm grande importância na saúde pública por
transportarem agentes infecciosos, causando diversas
moléstias. Entre esses, podem-se citar os de maior interesse
sanitário, como os insetos, aracnídeos e escorpiões.
Observa-se que as moscas e as baratas transmitem a febre
tifoide e a diarreia infecciosa, por meio do transporte de microorganismos patogênicos em suas patas para os alimentos
e utensílios. BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de
saneamento. Brasília: MS/FUNASA, 2004. p. 328.

Levando-se em consideração as informações do texto
apresentado, dentre as medidas para o controle da
transmissão das doenças causadas por insetos estão,
exceto:
01) Higiene do meio e conhecimento da biologia do inseto,
seus hábitos de vida, características e reprodução.
02) Ecologia do ambiente e vigilância sanitária.
03) Conscientização e cooperação da comunidade.
04) Eliminação dos meios favoráveis ao desenvolvimento dos
insetos e vigilância epidemiológica.
05) Queimadas ou destruição da vegetação para evitar a
proliferação dos insetos.
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Questão

20

Questão

22

Os desafios ambientais, econômicos, políticos, sociais
estão interligados e todas as pessoas comprometidas
podem forjar soluções includentes.
Pensando assim, identifique com V as afirmativas que
podem apontar para essas soluções e com F, as demais.

Disponível em <http://www.google.com.br/search?num=10&hl=ptR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=455&q=Fundamentos+da+
ecologia+humana&oq=Fundamentos+da+ecologia+humana&gs_l=img.>
Acesso em: 10 jan. 2013.

Historicamente, a partir do advento da fase agrícola, com
a domesticação de plantas e animais, e diante do avanço
cientifico e da inovação da tecnologia industrial, o homem,
em seu sentido genérico, passou a ser o grande modificador
do ambiente.
Por isso, determina-se que ecologia humana depende da
contribuição de várias áreas do conhecimento como:
engenharia, arquitetura, matemática, geografia, geologia,
saúde ocupacional, epidemiologia, sociobiologia, genética,
cibernética, ciências políticas, sociologia, entre outras, que
procuram caracterizar a ecologia humana como o estudo
interdisciplinar das interações entre o homem e o ambiente,
num plano sistêmico.
Associando-se a imagem ao texto apresentado, a unidade
funcional básica, que inclui tanto organismo, como o
ambiente abiótico e cada um influenciando as propriedades
do outro e necessários para a conservação da vida na terra,
denomina-se:
01) Biosfera.
02) Ecossistema.
03) Ecologia humana.
Questão

04) Biodiversidade.
05) Autoecologia.

21

A Educação Ambiental deve envolver uma perspectiva
holística, enfocando a relação entre o ser humano, a
natureza e o universo de forma interdisciplinar.
Deve também estimular a solidariedade, a igualdade e o
respeito aos direitos humanos, valendo-se de estratégias
democráticas e de interação entre as culturas.
Levando-se em consideração as afirmativas apresentadas,
pode-se inferir que a Educação Ambiental deve
01) ter como base o pensamento crítico e inovador, em
qualquer tempo ou lugar, em seus modos formal e
informal, promovendo a transformação e a construção da
sociedade.
02) ser neutra, porque não é um ato político.
03) tratar as questões particulares críticas, suas causas e
interrelações em uma perspectiva isolada, fora do seu
contexto social e histórico.
04) desconsiderar a cooperação mútua e equitativa nos
processos de decisão para não dificultar as ações
educativas.
05) valorizar as diferentes formas de conhecimento por ser
diversificado, acumulado e produzido socialmente, para
que seja patenteado ou monopolizado.
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( ) Formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos
outros e não arriscar a destruição e a diversidade da vida.
( ) Determinar mudanças fundamentais de valores,
instituições e modos de vida.
( ) Entender que, quando as necessidades básicas forem
atingidas, o desenvolvimento humano será primariamente
voltado a ser mais e não a ter mais, pensando nas
gerações futuras.
( ) Usar a informação, a ciência e a tecnologia necessárias
para atender a todos, visando a reduzir os impactos ao
meio ambiente.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para
baixo, é:
01) V V V V
02) F V V F
03) V V F F
Questão

04) V F V F
05) F F V F

23

O Brasil é um dos países mais ricos do mundo em
biodiversidade. Abriga cerca de 20% de todas as espécies
conhecidas, mas também é onde se localizam dois dos
hotspots do Planeta, que se constituem em áreas
riquíssimas em biodiversidade ameaçada de destruição.
Os hotspots a que o texto faz referência correspondem:
01)
02)
03)
04)
05)

Ao Complexo do Pantanal e à Mata de Araucária.
À Mata Atlântica e ao Cerrado.
À Mata de Araucária e à Floresta Amazônica.
Ao Cerrado e ao Complexo do Pantanal.
À Floresta Amazônica e à Mata Atlântica

Questão

24

Atualmente, existem vários processos de tratamento de
esgoto, individuais ou combinados.
Com relação aos tratamentos de esgoto, identifique com V
as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.
( ) Os processos em que há predominância de atividades
de decantação e incineração podem ser classificados
como químicos, pois, para essas atividades, utiliza-se a
adição de elementos minerais.
( ) O tratamento preliminar consiste na remoção de
poluentes específicos, sendo bastante utilizado no Brasil.
( ) A utilização de micro-organismos para que os processos
possam se efetivar, caracteriza o tratamento terciário.
( ) O tratamento secundário corresponde à etapa, na qual a
remoção de matéria prima se dá por meio de processos
aeróbicos ou anaeróbicos.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para
baixo, é:
01) V V V V
02) F V V F
03) V V F F

04) V F V F
05) F F V V
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Questão

25

A Lei 9985, de 18 de julho de 2000, dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza que define
Unidade de Conservação como “o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as áreas juridicionais, com
características naturais relevantes, legalmente instituídas pelo Poder Público, com o objetivo de conservar os limites definidos,
sob regime espacial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.”
Considerando-se o texto e os conhecimentos sobre Unidades de Conservação, associe a Unidade de Conservação expressa
na Coluna I às suas características, contidas na Coluna II.
(1) Área de Relevante Interesse Ecológico
(2) Monumento Natural
(3) Parque Estadual
(4) Áreas de Proteção Ambiental

( ) Criados com a finalidade de proteção integral dos elementos
bióticos e abióticos, com objetivos científicos, educacionais e
turismo ecológico.
( ) Apresenta certo grau de ocupação humana, cujo objetivo é
proteger a diversidade biológica e assegurar a sustentabilidade
do uso dos recursos.
( ) Faz parte do grupo de proteção integral, cujo objetivo básico é
preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza
cênica.
( ) Pequenas extensões sem ocupação humana, onde abrigam
exemplares raros da biota regional

A alternativa que indica a associação correta, de cima para baixo, é
01) 1, 2, 3, 4
02) 3, 4, 2, 1
03) 2, 3, 1, 4
04) 4, 3, 2, 1
05) 3, 2, 1, 4

# # #
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Conhecimentos Específicos
Administração - Questões de 26 a 50
INSTRUÇÃO: Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.
Questão

26

Acerca da Administração Pública Estratégica, é correto afirmar:
01) A nova administração pública dá ênfase à eficiência e, principalmente, à gestão baseada na percepção da complexidade
do ambiente e dos problemas enfrentados, dando foco em resultados, que se expressam na orientação para o desempenho
e que pressupõem planejamento, definição dos instrumentos, mensuração de desempenho e avaliação.
02) Para atuar no novo perfil da gestão pública, os governos nunca devem buscar estratégicos da iniciativa privada, uma vez
que são limitados pela legalidade estrita.
03) A questão da visão de futuro em nada tem a ver com a percepção do novo ambiente organizacional da gestão pública ou
com as novas variáveis situacionais.
04) A nova administração pública dá ênfase, principalmente, à definição de alguns objetivos legalmente traçados, com foco em
procedimentos, que se expressam na orientação para o desempenho e que prescindem o planejamento.
05) A simplicidade da gestão pública tem a ver com a abordagem normativista, que passa a ser exigida no tratamento dos
problemas enfrentados pela administração pública.
Questão

27

Segundo lei fundamental da economia, as necessidades humanas são infinitas, mas os recursos econômicos para atendê-las
são escassos. Nesse sentido, no que tange à administração do Estado, se o governo se mostra ineficiente, os recursos econômicos
se tornam ainda mais escassos. Em virtude disso, o principal propósito das reformas administrativas tem sido o de assegurar os
mecanismos necessários ao aumento da eficiência, da eficácia e da efetividade da administração pública. (BRESSER-PEREIRA,
1993; OSBORNE E GAEBLER, 1994; SPINK, 1998; MATIAS-PEREIRA, 2002; MOORE, 2002).

No Brasil, o atual mecanismo que sintetiza os esforços de planejamento de toda a administração pública e orienta a
elaboração dos demais planos anuais e programas do governo, como principal instrumento de gestão, é chamado:
01) Plano Bresser (PB).
02) Planejamento Institucional (PI).
03) Plano de Gestão Integral (PGI).
04) Plano Plurianual (PPA).
05) Lei Orçamentária Anual (LOA).
Questão

28

A Lei nº 9.433, de 01 de março de 2005, dispõe sobre as licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços,
compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes do Estado da Bahia e dá outras providências.
Com base nessa Lei e no conhecimento acerca do sistema de compras eletrônicas, é correto afirmar:
01) O comprasnet funciona como um canal de compras on-line, no qual apenas os cidadãos brasileiros natos, fornecedores
ou clientes regularmente cadastrados, terão acesso de forma ágil e simples às seguintes consultas diárias: Avisos de Licitação,
Mural de compras previstas, até o limite de Dispensa, Cadastro de Fornecedores, Catálogo Geral de Materiais e Serviços
e Registro de Preços.
02) A disponibilidade das informações para as compras visa ao atendimento de objetivos e compromissos do Governo, ou seja,
o de promover os gastos públicos indiscriminados, propiciando maior facilidades para as compras governamentais por
meio de livre consulta, troca de experiências e conhecimento com cidadãos, fornecedores e unidades gestoras contratantes.
03) Como condição para participação do pregão por meio eletrônico é necessário que os usuários e os licitantes efetuem
previamente, o credenciamento, que se dará através da atribuição de chave de identificação e/ou senha individual, pessoal
e intransferível para acesso ao sistema, sendo ele o responsável por todos os atos praticados nos limites de suas atribuições
e competências.
04) É possível incluir, no objeto da licitação, o fornecimento de materiais e serviços sem previsão de quantidades ou cujos
quantitativos não correspondam às previsões do projeto básico ou executivo.
05) As compras deverão prescindir o atendimento ao princípio da padronização e à compatibilidade de especificações técnicas
e de desempenho.
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Questão

29

No que tange à aquisição de bens para o patrimônio público e considerando-se a Lei 9.433 do Estado da Bahia, relacione
a coluna II de acordo com a I:
( 1 ) Obras, serviços e compras de grande vulto

( 2 ) Empreitada integral

( 3 ) Convênio

( 4 ) Serviços contínuos

( ) Ajuste celebrado sem objetivo de lucro, em regime de mútua
cooperação, entre entidades públicas ou entre estas e
entidades privadas de qualquer natureza, cuja verba repassada
permanece com a natureza de dinheiro público, com
obrigatoriedade de prestação de contas, pela entidade
recebedora, ao Tribunal de Contas correspondente.
( ) Aquelas contratações, cujo valor estimado seja superior a 25
(vinte e cinco) vezes o valor mínimo estabelecido para a
realização de concorrência de obras e serviços de engenharia.
( ) São os serviços de natureza e necessidade permanentes para
a Administração Pública, de execução protraída no tempo, cuja
interrupção pode causar riscos ou prejuízos, o que torna
obrigatória a sua prestação
( ) Quando se contrata um empreendimento compreendendo
todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias,
sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega
ao contratante em condições de entrada em operação,
atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização
em condições de segurança estrutural e operacional e com as
características adequadas às finalidades para as quais foi
contratada.

A alternativa que contém, na coluna II, a relação correta, em uma sequência de cima para baixo, é
01)
02)
03)
04)
05)

3,
2,
3,
2,
4,

4,
3,
1,
4,
3,

Questão

2,
4,
4,
1,
1,

1
1
2
3
2

30

Quanto à expressão Administração Pública, considere as afirmativas:
I.
II.
III.

Como conjunto orgânico, ao falar em Administração Pública, direta e indireta, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios.
Como um órgão integrante do Estado Maior.
Como atividade administrativa, quando determina sua submissão aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, eficiência da licitação e os de organização do pessoal administrativo.

Está correto o que se afirma em:
01)
02)
03)
04)
05)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
I e III.
II e III.

Questão

31

Sabe-se que um bom administrador ou empreendedor tem que entender e conciliar todas as informações da sua empresa
para grandes tomadas de decisões futuras ou até mesmo aquelas tomadas em situações de rápidas decisões de riscos
ou mesmo para criar estratégias gerenciais.
Em um processo administrativo, a função administrativa que determina antecipadamente quais são os objetivos que devem
ser atingidos e como se deve fazer para alcançá-los, é chamada de
01)
02)
03)
04)

direção.
avaliação.
planejamento.
controle.

05) organização.
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Questão

32

As ações de gestão estão associadas a um ou mais
elementos do ciclo administrativo. Na condição de processo,
essas fases ou os elementos do ciclo administrativo podem
ser, inúmeras vezes, decompostos em processos menores,
a fim de que se possa definir as várias atividades envolvidas
no processo gerencial e seus desdobramentos. (BERGUE,
2010, p. 17).

Com base nessa informação, no novo modelo de gestão
pública dos processos administrativos:
01) A gestão pública constitui a mais abrangente expressão
e medida da eficácia ao centrar-se em objetivos e
resultados, própria do modelo de governo empreendedor.
02) O papel do profissional que, historicamente, trabalha junto
ao setor público, baseado no modelo tradicional,
burocrático e weberiano, vem sendo, nesse sentido,
valorizado.
03) Existe um contexto na sociedade e, em função dessa
realidade, o Estado passa a atuar dentro desse novo
modelo de gestão, o que demanda um perfil profissional
mais normativista e burocrático.
04) A profissionalização da administração pública é um tema
distante da realidade fática atual.
05) A administração pública deve conduzir sua ações com foco
no modelo administrativo tradicional, clássico.
Questão

33

Acerca das dinâmicas de grupo aplicadas ao trabalho,
técnicas de entrevista e dinâmicas de interação grupal,
identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as
falsas.
( ) As dinâmicas de grupo são ferramentas que estão dentro
de um processo de formação e organização que
possibilitam a criação e recriação do conhecimento.
( ) Confirmada a necessidade de um processo seletivo, o
gestor deve ter claro quais são os indicadores de
performance essenciais ao cargo em questão, que nada
mais são do que conhecimentos, habilidades e atitudes
necessários para o êxito numa posição específica.
( ) Os indicadores que irão nortear a dinâmica a ser
empregada têm como principal função intrínseca
assegurar a busca de informações realmente importantes
e reduzir a possibilidade de impressões tendenciosas na
avaliação dos candidatos.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para
baixo, é
01) V F V
02) V V F
03) F V F
Questão

04) V V V
05) F F F

34

O processo decisório é algo que envolve não só escutar o
outro, mas, principalmente, identificar os prós e os contras
de cada situação para, somente depois tomar uma posição
baseada em argumentos coerentes e nas opiniões dos
membros da equipe.
Para quem vai orientar uma dinâmica de grupo aplicada ao
trabalho, é fundamental:
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01) Entender que as dinâmicas não podem ser adaptadas
de acordo com a realidade e o tamanho do grupo, pois
elas devem conduzir a resultados fixos e imutáveis.
02) Ter clareza de onde se quer chegar, qual o objetivo e a
função da dinâmica dentro do processo a ser
desenvolvido, entendendo-a como um instrumento.
03) Prescindir o nível de relações e entendimento do grupo,
pois toda dinâmica se adapta bem a qualquer grupo.
04) Observar as expressões corporais, sobretudo as
expressões faciais dos participantes no decorrer da
dinâmica, procurando não valorizar os sentimentos e
reações de cada um, apenas olhando para o grupo e sua
homogeneidade.
05) Sentir-se parte do processo, não se colocando no papel
de facilitador, mas sim participando junto com os
integrantes do grupo em todas as etapas da dinâmica.
Questão

35

Quanto à gestão de pessoas nas organizações, pode-se
afirmar:
01) A gestão de pessoas nas organizações compete a
apenas um subsistema organizacional que tem
propósitos específicos e que não se inter-relaciona com
outros subsistemas organizacionais.
02) De acordo com a visão interacionista, todos os conflitos
são prejudiciais a qualquer organização, não havendo
aquele que proporcione a consecução dos objetivos e o
melhoramento do desempenho da equipe.
03) A gestão de conflitos é responsável pelas implementações
de ações que minimizem os choques demográficos e
culturais dos trabalhadores, entre outras.
04) A análise diacrônica do conflito tem o objetivo de
apreender o comportamento das partes no processo de
influência recíproca.
05) A análise da dinâmica do conflito se interessa pela sua
história, a deterioração ou melhora da relação entre as
partes e o processo de aceleração ou não do conflito.
Questão

36

A análise estrutural do conflito consiste em um estudo das
condições prévias e estáticas a que estão submetidas às
partes e compreende os seguintes parâmetros:
01) Viés perceptivo; simplificação cognitiva; busca pela
aprovação de terceiros; perda do objetivo principal;
equilíbrio das perdas; incompatibilidade; e catarse.
02) Preparação e planejamento; definição das regras básicas;
esclarecimentos e justificativas; barganha e solução de
problemas; e conclusão e implementação.
03) Predisposições e previsões de cada uma das partes; viés
perceptivo; simplificação cognitiva; e busca pela aprovação
de terceiros.
04) Preparação e planejamento; as forças em jogo nas
negociações; e o quadro de referência, composto pelo
conjunto de regras, normas e métodos, implícitos ou
explícitos, pertinentes ao conflito.
05) Predisposições e previsões de cada uma das partes;
pressões a que as partes são submetidas; as forças em
jogo nas negociações; e o quadro de referência, composto
pelo conjunto de regras, normas e métodos, implícitos ou
explícitos, pertinentes ao conflito.
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Questão

37

Segundo Maximiano (1992), “uma organização é uma
combinação de esforços individuais que tem por finalidade
realizar propósitos coletivos. Por meio de uma organização,
torna-se possível perseguir e alcançar objetivos que seriam
inatingíveis para uma pessoa. Uma grande empresa ou uma
pequena oficina, um laboratório ou o corpo de bombeiros,
um hospital ou uma escola são todos exemplos de
organizações.”
Das Sete Ferramentas do Controle da Qualidade que foram
organizadas por Kaoru Ishikawa, de muita utilidade para
a solução de problemas e que podem ser utilizadas em
conjunto ou mesmo separadamente, a ferramenta que pode
ser empregada para comparar a situação anterior e a
situação posterior à implantação das práticas de qualidade
e produtividade no setor, é chamada:
01) Folha de Verificação.
02) Diagrama de Dispersão.
03) Fluxograma.
04) Gráfico de Pareto.
05) Estratificação.
Questão

38

No processo de comunicação interpessoal, o feedback
01) é o processo que trata da relação entre a organização,
as pessoas e os sindicatos representativos dos
trabalhadores.
02) permite que um emissor saiba se sua mensagem foi ou
não compreendida pelo receptor, por meio da sua reação
ao ato de comunicação emanado.
03) consiste em fazer com que todas as mensagens de uma
empresa, para seus clientes, reforcem os valores da
marca.
04) é um mecanismo de gerenciamento das informações em
seus diversos níveis.
05) pode ser considerado qualquer fluxo de informação,
estruturado ou não, entre a organização e as pessoas,
e vice-versa.
Questão

39

Sobre comunicação organizacional, marque com V para as
afirmativas verdadeiras e com F, para as falsas.
( ) A cultura organizacional deve ser considerada como um
fator determinante para a escolha dos procedimentos a
serem adotados pelo planejamento estratégico de
comunicação, em uma dada organização.
( ) A comunicação é capaz de influenciar os indivíduos na
busca dos objetivos organizacionais e fazer com que eles
se comprometam com a organização.
( ) A comunicação organizacional deve ser levada a efeito,
exclusivamente, por especialistas da área, de preferência
lotados em uma assessoria vinculada à alta gerência.
( ) Em organizações com fins lucrativos, a comunicação
mercadológica deve ser priorizada em detrimento das
comunicações institucional e interna.
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A alternativa que indica a sequência correta, de cima para
baixo, é
01)
02)
03)
04)
05)

V
V
F
V
F

F
V
V
V
F

Questão

V
F
F
V
F

F
F
F
F
V

40

São benefícios da gestão de projetos:
01) Alocar recursos ilimitados; desenvolver atividades infinitas
e tarefas repetitivas; possibilitar agilidade na tomada de
decisão.
02) Evitar surpresas durante a execução dos trabalhos;
desenvolver atividades infinitas e tarefas repetitivas;
possibilitar certeza nos resultados.
03) Possibilitar certeza nos resultados; documentar e facilitar
as estimativas para futuros projetos; desenvolver
atividades infinitas.
04) Alocar recursos ilimitados; otimizar a alocação de
pessoas, equipamentos e materiais necessários;
possibilitar certeza nos resultados.
05) Evitar surpresas durante a execução dos trabalhos;
otimizar a alocação de pessoas, equipamentos e
materiais necessários; documentar e facilitar as
estimativas para futuros projetos.
Questão

41

Um gerente de projeto deve dividi-los em fases, para obter
melhor controle gerencial com ligação adequada às
operações da organização executora. Essas fases são
conhecidas como ciclo de vida do projeto.
Nesse sentido, a fase que possui como responsabilidade
e objetivos: estabelecer requisitos técnicos detalhados;
preparar e executar os work packages (pacotes/grupos de
trabalho, que geram os sub-produtos) ; dirigir, acompanhar
e controlar escopo, qualidade, tempo, custo, etc., é
conhecida como:
01)
02)
03)
04)
05)

Execução/Monitoramento.
Avaliação.
Concepção/Iniciação.
Planejamento.
Conclusão.

Questão

42

Acerca da gestão de projetos, marque com V ou F,
conforme sejam verdadeiras ou falsas as afirmações:
( ) Os escritórios de gestão de projetos tornam a organização
um centro de excelência em gestão de projetos e têm sido
adotados por um número crescente de organizações com
o intuito de unificar a metodologia e a gestão dos projetos,
otimizar a alocação dos recursos e propiciar apoio efetivo
às equipes na geração de soluções baseadas em
projetos.
( ) Ao investir em escritórios de gestão de projetos, a
organização está fazendo a opção de terceirizar tal serviço,
otimizando recursos, tempo e pessoal para que se
dediquem exclusivamente para atividade fim da empresa.
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( ) Escritório de gestão de projetos é uma estrutura criada
sempre fora da organização para gerenciar os diversos
projetos de diversas organizações públicas ou privadas,
sendo uma forma de incentivar a cultura de gestão de
projetos.
( ) Escritório de gestão de projetos é uma estrutura criada
na própria organização para gerenciar os diversos projetos
desta organização, seja ela pública ou privada.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para
baixo, é
01) F F V F
02) V V F V
03) F V F F
Questão

04) V V V F
05) V F F V

43

Mesmo tendo sucesso financeiro, com produtos ou serviços
de qualidade, algumas e mais admiradas organizações do
Brasil desapareceram nos últimos 40 anos.
Pautado na doutrina da gestão organizacional, pode-se inferir
que
01) seus gestores buscaram ajustar o ambiente de
negócio, suas estratégias e os principais componentes
da gestão — pessoas, arquitetura, rotinas e cultura —
como forma de obter melhor desempenho, mesmo assim
não conseguiram sobreviver no mercado.
02) seus administradores necessitavam de uma visão mais
abrangente, mais sistêmica sobre a organização, seus
negócios e o ecossistema em que ela atuava, assim
como um equilíbrio entre a busca por resultados
quantitativos e qualitativos e um atendimento mais
homogêneo entre as diversas partes interessadas da
organização.
03) usaram a ferramenta de gestão organizacional, uma vez
que comprovadamente obtiveram sucesso financeiro,
com produtos ou serviços de qualidade.
04) faltou apenas a gestão de pessoas nessas organizações.
05) seus administradores prosseguiram aprofundando em
conceitos e discussões que orientaram as organizações
na utilização das referências externas para construir e
explicitar sua forma de gerir.
Questão

44

A Teoria do Desenvolvimento Organizacional (DO) surgiu a
partir de 1962, decorrente das ideias de vários autores, a
respeito do ser humano, da organização e do ambiente em
que estes crescem e se desenvolvem.
Assim, é correto afirmar que o conceito de Desenvolvimento
Organizacional está intimamente ligado aos conceitos de
01)
02)
03)
04)
05)

intuição e coerência estratégica.
alinhamento mercadológico e capacidade de aprender.
coerência estratégica e merchandising.
mudança e de capacidade adaptativa à mudança.
imutabilidade e solidez.

Questão

45

Os estudos em torno dos relacionamentos organizacionais
têm tido uma importância crescente no seio da investigação
em ciências empresariais, isso porque à medida que tomam
consciência de que diferentes clientes têm diferentes valores
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econômicos e culturais, as organizações tentam adaptar as
suas ofertas e políticas de comunicação, de acordo com
essa diferença de valores.
Essa visão interativa dos relacionamentos organizacionais
resulta dos contributos teóricos do IMP (Industrial Marketing
and Purchasing), constituído por uma rede internacional de
investigadores, cujos trabalhos assentam-se na área de
marketing business-to-business e em uma visão
01) clássica do mercado consumidor.
02) relacional do mercado organizacional.
03) estrutural do mercado publicitário.
04) relacional do mercado de trabalho.
05) tecnicista do mercado relacional.
Questão

46

Segundo Jensen e Sage (2000), os requisitos das
informações sobre desempenho organizacional vêm
evoluindo continuamente, desde os estudos de tempo e
movimento de Taylor, chegando ao estado da arte verificado
com os critérios de excelência dos Prêmios da Qualidade.
Nesse sentido, o processo de gestão do desempenho, em
uma organização, deve
01) ser um processo pelo qual as coisas acontecerão de
modo assistemático, intermitente, acelerado e abrangente
em toda a organização.
02) preocupar-se apenas com o resultado: com o que é feito.
03) compreender um sistema fechado, uma vez que a
organização dispõe de um sistema de feedback em ciclo
fechado, que corresponde ao componente de avaliação
do processo de medição.
04) ser projetado para estimular o controle e a realização de
metas de curtíssimo prazo, de forma a fazer a organização
sobreviver.
05) preocupar-se não só com o que é feito, mas com o modo
como é feito.
Questão

47

Sob o aspecto qualitativo, o Patrimônio é entendido como
01) um complexo de bens e meios econômicos heterogêneos
e coordenados que, em determinado momento, se
concentram à disposição de uma entidade que concorre
para a realização de seus fins.
02) um fundo de valores à disposição de uma entidade, em
determinado momento.
03) conjunto de bens constituído pelos seguintes elementos:
Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido ou Situação
Patrimonial.
04) o conjunto dos recursos financeiros obtidos para
realização dos gastos de custeio, gastos na construção
ou aquisição de bens que a organização deve administrar
e conservar.
05) um complexo de bens, pessoas e recursos financeiros
homogêneos e encadeados que, em determinado
momento, se concentram à disposição de uma entidade
que concorre para a realização de seus fins.
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Questão

48

Para a classificação de contas, o “Caixa” possui natureza
contábil de
01)
02)
03)
04)
05)

devedora, sendo classificada como DIREITO.
devedora, sendo classificada como OBRIGAÇÃO.
credora, sendo classificada como BEM.
credora, sendo classificada como OBRIGAÇÃO.
devedora, sendo classificada como BEM.

Questão

49

Os relatórios gerenciais, que são gerados a partir do sistema
contábil, contêm todas as informações das transações
ocorridas no período analisado.
Os dois tipos de relatórios gerenciais contábeis utilizados,
principalmente, pelos gestores para a tomada de decisões
são:
01) Fluxo de Caixa, realizado no final de cada período é
elaborado e apresenta o que foi despendido e quanto foi
recebido, e Orçamento, elaborado no fim do ano corrente,
com base nos dados do exercício anterior, estabelece a
projeção da receita, despesa, custo, investimentos,
gastos com benfeitorias, reposições e acréscimos do
imobilizado.
02) Demonstrativo de Resultado Sintético, para obtenção de
informações rápidas e precisas, que contém as
informações agrupadas e apresenta os resultados
mensais na sequência que ocorrem, por isso proporciona
a facilidade de comparação do realizado no mês com os
resultados anteriores, e Demonstrativo de Resultado
Analítico que apresenta todas as informações decorrentes
das atividades da empresa, como já diz o próprio nome,
relatório analítico, mais abrangente e apresenta todas as
contas utilizadas pela organização.
03) Demonstrativo de Resultado Sintético, realizado no final
de cada período, é elaborado o fluxo de caixa realizado
que apresenta o que foi despendido e quanto foi recebido,
e Demonstrativo de Resultado Analítico, elaborado no fim
do ano corrente, com base nos dados do exercício
anterior, estabelece a projeção da receita, despesa, custo,
investimentos, gastos com benfeitorias, reposições e
acréscimos do imobilizado.
04) Fluxo de Caixa, para obtenção de informações rápidas e
precisas, que contém as informações agrupadas e
apresenta os resultados mensais na sequência que
ocorrem, por isso proporciona a facilidade de comparação
do realizado no mês com os resultados anteriores, e
Orçamento que apresenta todas as informações
decorrentes das atividades da empresa, como já diz o
próprio nome, relatório analítico, mais abrangente e com
todas as contas utilizadas pela organização.
05) Orçamento, elaborado no fim do ano corrente, com base
nos dados do exercício anterior, estabelece a projeção da
receita, despesa, custo, investimentos, gastos com
benfeitorias, reposições e acréscimos do imobilizado, e
Demonstrativo de Resultado Sintético, realizado no final
de cada período, é elaborado o fluxo de caixa realizado
que apresenta o que foi despendido e quanto foi recebido.
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Questão

50

Toda ferramenta de gestão de pessoas é válida se bem
utilizada. A entrevista, por exemplo, apesar de ser de grande
credibilidade, se operacionalizada de forma inadequada,
poderá ser ineficaz em processo de seleção. Investigações
do tipo: “O que você considera fundamental em um líder?”,
“Como você pode contribuir para o crescimento da
organização?”, são perguntas técnicas que focam
conhecimentos comportamentais e que são fundamentadas
em análises situacionais e correspondem ao modelo de
entrevista com foco em
01) resultados.
02) objetividades.
03) qualificações.
04) competências.
05) gerenciamentos.

# # # # # #
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