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INSTRUÇÕES 
 

1. Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que 
aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE ao fiscal. 

2. Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, com 
caneta esferográfica de tinta cor preta ou azul. 

3. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita 
cobrindo todo o espaço compreendido, a caneta esferográfica de tinta cor preta ou azul, de forma 
contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos 
de marcação completamente, sem deixar espaços. 

4. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, não DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. O 
CARTÃO-RESPOSTA, SOMENTE poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já 
estiver danificado. 

5. As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado. 

6. SERÁ ELIMINADO do Processo Seletivo/Concurso Público o candidato que: 

a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de 
rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 

b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o CARTÃO-RESPOSTA. 

7. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões NÃO SERÃO CONSIDERADOS. 
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A chave para o amanhã 

Aperfeiçoar instituições e promover cultura mais 

humanista 

Os últimos 300 anos mudaram a face do planeta. 

A emergência da razão, da ciência, do humanismo, do 

capitalismo e da democracia foi fundamental para 

chegarmos até aqui. Paulatinamente, fomos moldando o 

mundo por meio da construção dessas instituições e ideias 

e da adoção de tecnologias em grande escala, com 

reflexos positivos e negativos para a humanidade.  

De um lado, somos hoje capazes de nos 

autodestruir, seja por conta de uma guerra nuclear, seja 

por conta de nosso comportamento predatório e 

insustentável. Por outro, já temos amplas condições de 

atingir patamares adequados de qualidade de vida para 

todos, com respeito ao meio ambiente e às gerações 

futuras. 

Podemos acabar com a pobreza em todas as suas 

formas, em todos os lugares; podemos assegurar uma vida 

saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as 

idades; podemos assegurar a educação inclusiva, 

equitativa e de qualidade para todos; podemos alcançar a 

igualdade de gênero; podemos assegurar a 

disponibilidade e gestão sustentável da água e 

saneamento para todos; e por aí vai. 

Podemos cumprir com todos os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela 

Assembleia Geral da ONU, por meio da implementação 

de políticas públicas eficientes e responsáveis e pelo uso 

maciço de tecnologias que já estão disponíveis. Parece 

incrível, e é. 

Entretanto, tudo indica que, apesar dos 

gigantescos avanços tecnológicos, não vamos cumprir as 

metas estabelecidas para os ODS para 2030. Se temos 

condições técnicas necessárias, o que falta para termos 

uma sociedade mais humana, menos desigual e com 

melhor qualidade de vida para todos? A resposta não 

parece estar propriamente na tecnologia que já existe e 

que certamente virá. 

Os avanços, sobretudo no que se refere à ciência 

e sua aplicação prática, parecem revelar que o sonho de 

uma sociedade plural, livre, sustentável, que garanta uma 

boa qualidade de vida para todos, é possível. O cerne dos 

nossos problemas atuais – e, portanto, também das 

soluções – está no ser humano, e não na máquina.  

Para isso, teremos ainda um longo percurso. De 

um lado, precisamos aperfeiçoar as instituições públicas 

e privadas, tornando-as mais abertas, plurais, eficientes e 

inovadoras. Ao lado disso, precisamos promover uma 

cultura cada vez mais democrática, inclusiva e humanista, 

com vistas a melhorar nossa relação com o outro e com o 

planeta. 

Os desafios são imensos. Os últimos 300 anos 

demonstram que o ser humano é capaz de quase tudo. 
 

Disponível em: https://www.otempo.com.br/opiniao/thiago-camargo/a-chave-
para-o-amanha-1.2453836 

 

01) O texto “A chave para o amanhã”, de Thiago 

Camargo, tem por objetivo: 

 

a) divulgar os principais eventos históricos e sociais que 

revolucionaram o modo de viver do ser humano.  

b) enfatizar a capacidade que o ser humano tem de se 

autodestruir, apesar dos grandes avanços científicos.  

c) discutir sobre fatores humanos e tecnológicos que 

impactam a construção de uma sociedade mais justa. 

d) explicar as metas estabelecidas pela ONU no que tange 

ao desenvolvimento de uma sociedade sustentável.  

e) destacar a importância do altruísmo e da empatia para 

uma vida em sociedade mais democrática e plural.  

_____________________________________________ 

 

02) Predomina, no texto, a tipologia:  

 

a) narrativa, uma vez que são mostrados ao leitor as 

mudanças históricas e sociais que ocorreram ao longo do 

tempo.  

b) descritiva, uma vez que o autor apresenta tanto os 

pontos positivos quantos os negativos advindos da 

tecnologia.  

c) expositiva, uma vez que o autor apresenta de modo 

imparcial a solução para a construção de um mundo mais 

justo.   

d) injuntiva, uma vez que o autor de forma indireta busca 

aconselhar e persuadir o leitor a aderir ao seu ponto de 

vista.  

e) argumentativa, uma vez que o autor utiliza argumentos 

para convencer o leitor sobre a validade do seu ponto de 

vista.  

_____________________________________________ 

 

03) De acordo com o texto, pode-se afirmar que a 

construção de uma sociedade mais justa e igualitária é:  

 

a) utópica, visto que o mesmo desenvolvimento que traz 

benefícios traz também problemas ao ser humano.  

b) possível se houver aperfeiçoamento das instituições e 

promoção de uma cultura que valorize o ser humano.  

c) inatingível, pois, de forma paradoxal, os avanços da 

tecnologia sempre trarão prejuízos aos que dela 

dependem.   

d) impossível, já que não há como prever o 

comportamento do ser humano, bem como suas atitudes 

no futuro.  

e) certa, uma vez que o ser humano está cada vez mais 

consciente dos impactos trazidos por suas ações no 

mundo.   

_____________________________________________ 

 

04) Sobre o uso da primeira pessoa do plural no terceiro 

parágrafo, analise as afirmações a seguir.  

 

I. Trata-se de um uso inadequado, pois confere 

subjetividade ao texto.  

II. Cria proximidade com o leitor, incluindo-o na causa a 

ser defendida.  

LÍNGUA PORTUGUESA 

https://www.otempo.com.br/opiniao/thiago-camargo/a-chave-para-o-amanha-1.2453836
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III. Enfatiza a possibilidade de mudanças positivas na 

sociedade. 

 

É correto o que se afirma em: 

a) I. 

b) I e II.  

c) II e III.  

d) I e III. 

e) I, II e III.  

_____________________________________________ 

 

05) O trecho, “Entretanto, tudo indica que, apesar dos 

gigantescos avanços tecnológicos, não vamos cumprir as 

metas estabelecidas para os ODS para 2030” pode ser 

reescrito, mantendo o mesmo sentido, da seguinte forma:  

 

a) “Assim, tudo indica que, ainda que haja avanços 

tecnológicos, não vamos cumprir as metas estabelecidas 

para os ODS para 2030.”   

b) “Apesar dos gigantescos avanços tecnológicos, não 

vamos cumprir, porém, ao que tudo indica, as metas 

estabelecidas para os ODS para 2030.”  

c) “Embora haja avanços tecnológicos, não vamos 

cumprir, portanto, as metas estabelecidas para os ODS 

para 2030 ao que tudo indica.” 

d) “Ao que tudo indica, não vamos cumprir as metas 

estabelecidas para os ODS para 2030, no entanto há 

grandes avanços tecnológicos.”  

e) “Portanto, tudo indica que, mesmo com os avanços 

tecnológicos, não vamos cumprir as metas estabelecidas 

para os ODS para 2030.”  

_____________________________________________ 

 

06) Em “Paulatinamente, fomos moldando o mundo por 

meio da construção dessas instituições e ideias e da 

adoção de tecnologias em grande escala, com reflexos 

positivos e negativos para a humanidade.”, a palavra em 

destaque só não pode ser substituída por:   

 

a) gradualmente.  

b) progressivamente. 

c) gradativamente. 

d) aceleradamente. 

e) lentamente. 

_____________________________________________ 

 

07) No trecho “Os avanços, sobretudo no que se refere à 

ciência e sua aplicação prática, parecem revelar que o 

sonho de uma sociedade plural, livre, sustentável, que 

garanta uma boa qualidade de vida para todos, é 

possível.”, o sujeito do verbo “parecer” é classificado 

como:  

 

a) indeterminado.  

b) composto.  

c) desinencial. 

d) simples. 

e) Inexistente.  

_____________________________________________ 

 

08) A conjunção “entretanto”, presente no quinto 

parágrafo, tem a função de:  

 

a) introduzir uma ideia oposta ao que foi dito no parágrafo 

anterior.  

b) introduzir uma consequência do que foi dito no 

parágrafo anterior.  

c) introduzir uma condição em relação ao dito no 

parágrafo anterior 

d) introduzir uma concessão em relação ao dito no 

parágrafo anterior.  

e) introduzir uma das causas do que foi dito no parágrafo 

anterior.  

_____________________________________________ 

 

09) A respeito da colocação pronominal, presente no 

trecho “De um lado, precisamos aperfeiçoar as 

instituições públicas e privadas, tornando-as mais abertas, 

plurais, eficientes e inovadoras.”, analise as afirmativas a 

seguir.  

I. Utilizou-se corretamente a ênclise, visto que o verbo 

aparece após uma pausa sinalizada pela vírgula.  

II. O pronome do caso oblíquo “as” deveria ser 

substituído pelo pronome do caso reto “elas”.  

III. Como antes do verbo “tornar” há uma vírgula, o autor 

deveria ter utilizado a próclise, ou seja, o pronome antes 

do verbo.  

Está correto o que se afirma em:  

a) I.  

b) II.  

c) III.  

d) I e II.  

e) II e III.  

_____________________________________________ 

 

10) Segundo as regras de acentuação gráfica, as palavras 

paroxítonas terminadas em ditongo devem ser 

acentuadas. Assinale a alternativa cuja palavra 

exemplifica essa regra.  

 

a) Insustentável.  

b) Gênero.  

c) Incrível.  

d) Também.  

e) Predatório.  

 

Texto para as questões 11, 12 e 13. 

 
https://www.otempo.com.br/charges 

https://www.otempo.com.br/charges


11) Charges e cartuns são gêneros textuais que 

geralmente veiculam uma crítica social de forma bem-

humorada. No texto em questão, o efeito de humor é 

construído por meio de um recurso linguístico 

denominado:  

 

a)  ironia. 

b) metáfora.  

c) polissemia.  

d) metalinguagem. 

e) sinonímia. 

_____________________________________________ 

 

12) A respeito do texto, analise as afirmativas a seguir.  

 

I. A linguagem não verbal apresenta um cenário em que 

se pode evidenciar a diminuição do poder aquisitivo das 

pessoas.  

II. A linguagem não verbal é meramente decorativa e não 

contribui para a criação de efeitos de sentido do texto. 

III. A situação descrita no texto refere-se ao momento 

presente, a qual é diferente do que ocorria no passado.  

 

É correto o que se afirma em:  

 

a) I.  

b) II.  

c) III.  

d) I e II.  

e) I e III.   

_____________________________________________ 

 

13) No texto, a palavra “rápido” é classificada 

sintaticamente como:   

 

a) adjetivo explicativo.  

b) adjunto adnominal.  

c) adjunto adverbial.  

d) predicativo do sujeito. 

e) complemento nominal.  

_____________________________________________ 

 

Texto para as questões 14 e 15. 

Repartição Piolho: Simpósio Anti-Burrice 

 

 
Disponível em https://bichinhosdejardim.com/rp-simposio-anti-burrice/ 

 

 

 

14) É correto afirmar que predomina, na tirinha, a função:   

 

a) referencial da linguagem, uma vez que a mensagem é 

passada de forma objetiva, sem linguagem figurada.  

b) fática da linguagem, uma vez que o personagem 

palestrante testa o canal de comunicação diante da plateia.   

c) emotiva da linguagem, uma vez que o foco do texto é 

mostrar as opiniões do emissor, o personagem 

palestrante. 

d) conativa da linguagem, uma vez que o foco do texto é 

convencer o destinatário a aderir a um ponto de vista.  

e) poética da linguagem, uma vez que as palavras do texto 

estão sendo usadas com um objetivo puramente estético. 

_____________________________________________ 

 

15) Com base na tirinha, analise as afirmativas a seguir.  

 

I. É possível dizer que outras “estratégias para o combate 

à burrice” foram utilizadas anteriormente, em outros 

momentos. 

II. A coesão entre o primeiro e o segundo quadrinhos se 

estabelece por meio de palavras com sentido semelhante. 

III. O efeito de humor, bem como a crítica decorrente 

dele, está associado à quebra de expectativa presente no 

terceiro quadrinho.  

 

É correto o que se afirma em:  

 

a) I.  

b) I e II 

c) I e III.  

d) II e III.  

e) I, II e III.  

 

 

 

 

16) Analise a imagem abaixo. 

 
 

Ela representa um: 

 

a) DDR – 2. 

b) DDR. 

c) PROM. 

d) DIMM. 

e) DDR – 3. 

_____________________________________________ 

 

17) A impressora utilizada para impressão de banners é a: 

 

a) impressora solvente. 

b) impressora de jato de tinta. 

c) impressora a laser. 

d) plotter. 

e) impressora de impacto. 

_____________________________________________ 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

https://bichinhosdejardim.com/rp-simposio-anti-burrice/


18) É um exemplo de software utilitário: 

 

a) editores de texto. 

b) planilhas eletrônicas. 

c) desfragmentadores de disco. 

d) programas gráficos. 

e) navegadores. 

_____________________________________________ 

 

19) As teclas Ctrl, Alt, as do logotipo Windows  e Esc, 

são exemplos de teclas de: 

 

a) digitação. 

b) controle. 

c) navegação. 

d) função. 

e) numérico. 

_____________________________________________ 

 

20) Analise o ícone abaixo, presente no MS – Word, e 

responda. 

 
Ele representa uma margem: 

 

a) estreita. 

b) normal. 

c) larga. 

d) espelhada. 

e) moderada. 

 
 

 

 

 

21) O Código de Trânsito Brasileiro, estabelece que o 

condutor de veículo que se recusar a ser submetido a teste, 

exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita 

certificar influência de álcool ou outra substância 

psicoativa, está sujeito a: 

 

a) Multa de vinte vezes o seu valor. 

b) Suspensão do direito de dirigir por doze meses. 

c) Cassação do documento de habilitação. 

d) Apreensão do veículo. 

e) Cometer uma infração grave. 

____________________________________________ 

 

22) De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro no 

que diz respeito ao julgamento das autuações e 

penalidades não é verdadeira a seguinte afirmação: 

 

a) A notificação devolvida por desatualização do 

endereço do proprietário do veículo ou por recusa em 

recebê-la será considerada válida para todos os efeitos. 

b) O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data 

do vencimento expressa na notificação, por oitenta por 

cento do seu valor. 

c) O recolhimento do valor da multa não implica renúncia 

ao questionamento administrativo, que pode ser 

realizado no prazo máximo de 30 dias. 

d) O proprietário e o condutor autuado deverão manter 

seu cadastro atualizado no órgão executivo de trânsito 

do Estado ou do Distrito Federal. 

e) O auto de infração será arquivado e seu registro julgado 

insubsistente se, no prazo máximo de trinta dias, não 

for expedida a notificação da autuação.  

____________________________________________ 

 

23) Além das exigências estabelecidas nos demais artigos 

da Resolução CONTRAN nº508, para o transporte de 

passageiros em veículos de carga ou misto, é vedado 

transportar passageiros com idade inferior a: 

 

a) 07 anos. 

b) 08 anos. 

c) 09 anos. 

d) 10 anos.  

e) 12 anos. 

____________________________________________ 

 

24) No que diz respeito ao que é estabelecido na Lei de 

Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019), assinale a 

alternativa correta: 

 

a) Os crimes previstos na nova Lei de Abuso de 

Autoridade são todos dolosos. 

b) O crime de abuso de autoridade alcança apenas dois 

sujeitos passivos, a pessoa física ou jurídica. 

c) São sujeitos ativos do crime de abuso de autoridade, 

somente agente e servidores públicos da 

administração direta. 

d) Membros do Poder Judiciário não se enquadram, de 

acordo com Lei de Abuso de Autoridade, como 

sujeitos ativos dos crimes de abuso de autoridade. 

e) As penas restritivas de direitos previstas na Lei de 

Abuso de Autoridade, podem ser aplicadas de maneira 

autônoma, mas não cumulativamente. 

____________________________________________ 

 

25) No contexto do Direito Penal, a contradição entre a 

conduta e o ordenamento jurídico, consistindo na prática 

de uma ação ou omissão ilegal, é denominada de: 

 

a) Culpabilidade. 

b) Tipicidade. 

c) Punibilidade. 

d) Dolosidade. 

e) Ilicitude. 

____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 



26) Quando uma entidade da administração indireta, uma 

sociedade de economia mista, por exemplo, atua por meio 

de órgãos públicos, ocorre a seguinte forma de 

desempenho da atividade administrativa: 

 

a) Descentralização desconcentrada. 

b) Centralização concentrada. 

c) Descentralização concentrada. 

d) Centralização desconcentrada. 

e) Descentralização indireta. 

__________________________________________ 

 

27) Das formas de serviço público previstas no Brasil, a 

concessão caracteriza-se, dentre outras, por: 

 

a) Só poder ser realizada por meio de licitação na 

modalidade Tomada de Preços. 

b) Consórcio de empresas pode participar. 

c) É formalizado por meio de Ato Administrativo. 

d) Pode ser revogado a qualquer momento sem gerar 

direito à indenização. 

e) É concedido somente para serviço público. 

____________________________________________ 

 

28) Assinale a alternativa que se refere à afirmação 

abaixo: 

 

Se a administração precisa motivar um ato para que ele 

tenha a presunção de estar de acordo com a sua causa, 

nada mais justo do que a vinculação de tal motivo, 

alegado pela administração, como forma de controle, pela 

sociedade, da relação existente entre o motivo alegado e 

o ato praticado. 

 

a) Leis dos Pesos e Contrapesos. 

b) Finalidade do Ato Administrativo. 

c) Teoria dos Motivos Determinantes. 

d) Competência do Ato Administrativo. 

e) Princípio da Legalidade. 

____________________________________________ 

 

29) Os princípios básicos da Administração Pública 

podem ser subdivididos em princípios expressos e 

implícitos, a depender de estarem ou não registrados de 

forma explícita no art. 37, caput da Constituição Federal. 

Entre os expressos, está o princípio da: 

 

a) Isonomia. 

b) Proporcionalidade. 

c) Legitimidade. 

d) Eficiência. 

e) Razoabilidade. 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

30) A Constituição Federativa do Brasil de 1988, diz que 

os municípios serão: 

 

a) Regidos por lei estadual, votada em dois turnos, com o 

interstício mínimo de quinze dias, e aprovada por dois 

terços dos membros da Câmara Municipal. 

b) Regidos por lei orgânica, votada em turno único, com 

o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois 

terços dos membros da Câmara Municipal. 

c) Regidos por lei estadual, votada em dois turnos, com o 

interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços 

dos membros da Câmara Municipal. 

d) Regidos por lei orgânica, votada em dois turnos, com 

o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois 

terços dos membros da Câmara Municipal. 

e) Regidos por lei orgânica, votada em turno único, com 

o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por três 

quintos dos membros da Câmara Municipal. 

____________________________________________ 

 

31) Em consonância com o Princípio da Moralidade 

Administrativa, todo administrador público, no 

desempenho de suas atividades, deve atuar sempre com 

ética, honestidade e boa-fé, deveres esses que se referem 

ao: 

 

a) Dever de Eficiência. 

b) Dever de Prestar Contas. 

c) Dever Normativo. 

d) Dever Legitimante. 

e) Dever de Probidade. 

____________________________________________ 

 

32) Poderes Administrativos são mecanismos que, 

utilizados isoladamente ou em conjunto, permitem que a 

administração pública possa cumprir suas finalidades. O 

poder vinculado, por exemplo, determina que: 

 

a) Haja grau de subordinação entre órgãos e agentes, 

sempre dentro da estrutura da mesma pessoa jurídica. 

b) O agente público não pode fazer considerações de 

conveniência e oportunidade. 

c) O administrador público atue de forma a punir 

internamente as infrações cometidas por seus agentes. 

d) o agente público pode agir com liberdade de escolha, 

mas sempre respeitando os parâmetros da lei. 

e) Toda a Administração Pública pode condicionar ou 

restringir os direitos dos administrados em caso de não 

cumprimento das determinações legais. 

____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33) Quando o Agente público tem o dever de guardar 

determinados bens públicos e age com imprudência, 

negligência ou imperícia, resultando em sua subtração por 

terceiros, ele comete o seguinte crime contra a 

Administração Pública: 

 

a) Peculato-Culposo. 

b) Extravio. 

c) Peculato-Doloso. 

d) Estelionato. 

e) Peculato-Desvio. 

__________________________________________ 

 

34) Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a 

inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente 

dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de 

dados da Administração Pública com o fim de obter 

vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar 

dano, implica na pena de: 

 

a) Reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

b) Detenção, de um a três meses, ou multa. 

c) Reclusão, de dois a doze anos, e multa. 

d) Detenção, de três meses a um ano, ou multa. 

e) Reclusão, de seis meses a dez anos, e multa. 

____________________________________________ 

 

35) Sobre as espécies de infração penal, o sistema 

brasileiro caracteriza-se por ser: 

 

a) Bipartido: crime e contravenção. 

b) Tripartido: crime, delito e contravenção. 

c) Bipartido: crime e delito. 

d) Tripartido: crime, dolo e culpa. 

e) Bipartido: dolo e culpa 

____________________________________________ 

 

36) Dentre os fundamentos descritos nas alternativas 

abaixo, assinale àquele que não está entre os fundamentos 

do Estado do Maranhão previstos na sua constituição: 

 

a) O pluralismo político. 

b) A autonomia. 

c) A cidadania. 

d) A livre inciativa. 

e) A economia de mercado. 

_____________________________________________ 

 

37) A Constituição Estadual do Maranhão prevê que a 

fiscalização do município é exercida pelo(a):  

 

a) Tribunal de Contas da União. 

b) Poder Executivo Municipal. 

c) Tribunal de Justiça do Estado. 

d) Assembleia Legislativa do Estado. 

e) Câmara Municipal. 

____________________________________________ 

 

 

38) Destinadas à proteção de seus bens, serviços e 

instalações, conforme dispuser a lei municipal, 

observadas as normas gerais estabelecidas nas legislações 

federal e estadual, os municípios do Maranhão poderão 

instituir: 

 

a) Polícias militares. 

b) Batalhões de Bombeiro. 

c) Polícias civis. 

d) Guardas municipais. 

e) Polícias penais. 

____________________________________________ 

 

39) Conforme Resolução do CONTRAN, postos de 

gasolina e de abastecimento de combustíveis, devem nas 

quinas do rebaixamento serem aplicados: 

 

a) Zebrados nas cores branca e amarela. 

b) Sinalização vertical e horizontal. 

c) Zebrados nas cores preta e amarela. 

d) Sinalização luminosa. 

e) Zebrados nas cores preta e vermelha. 

____________________________________________ 

 

40) Muitas vezes, a comunicação não acontece de forma 

eficaz em virtude da falta de habilidade do emissor e/ou 

receptor, constituindo-se verdadeiras barreiras. É uma das 

regras que facilita a comunicação: 

 

a) Manter o contato visual intensamente. 

b) Não pensar no que vai responder enquanto o outro fala. 

c) Se não concordar com o que o outro está dizendo, 

interrompê-lo para ratificar o que ele está falando. 

d) Tolerar o silêncio do interlocutor, apenas se necessário. 

e) Contradizer o que o outro está dizendo quando 

considerar conhecido, desconhecido ou trivial. 

____________________________________________ 

 

 

 


