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Hierarquia de necessidades de Maslow
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Em administração e psicologia, a hierarquia de necessidades de
Maslow, também conhecida como pirâmide de Maslow, é uma divisão
hierárquica proposta por Abraham Maslow, em que as necessidades de nível
mais baixo devem ser satisfeitas antes das necessidades de nível mais alto.
Maslow define um conjunto de cinco necessidades descritas na
pirâmide:
― necessidades fisiológicas (básicas), tais como a fome, a sede, o sono,
o sexo, a excreção, o abrigo;
― necessidades de segurança, que vão da simples necessidade de
sentir-se seguro dentro de uma casa a formas mais elaboradas de segurança,
como um emprego estável, um plano de saúde ou um seguro de vida;
― necessidades sociais ou de amor, afeto, afeição e sentimentos, tais
como o de pertencer a um grupo ou o de fazer parte de um clube;
― necessidades de estima, que passam por duas vertentes – o reconhecimento das nossas capacidades pessoais e o
reconhecimento dos outros em face da nossa capacidade de adequação às funções que desempenhamos;
― necessidades de autorrealização, em que o indivíduo procura tornar-se aquilo que ele pode ser: "What humans can
be, they must be: they must be true to their own nature!" (Tradução: "O que os humanos podem ser, eles devem ser: Eles
devem ser verdadeiros com a sua própria natureza”).
É neste último patamar da pirâmide que Maslow considera que a pessoa tem de ser coerente com aquilo que é na
realidade: "[...] temos de ser tudo o que somos capazes de ser, desenvolver os nossos potenciais".
Adaptado de https://pt.wikipedia.org/wiki/Hierarquia_de_necessidades_de_Maslow. Acesso em 25/11/17.

01. O texto acima trata das necessidades que os indivíduos
devem:
(A) priorizar nas suas relações profissionais.
(B) buscar suprir em todos os níveis de sua vida.
(C) tentar suprimir em razão das dificuldades cotidianas.
(D) querer colocar como elementos prioritários no seu dia a dia.
02. Com relação às necessidades discriminadas por Maslow no
texto em exame, analise as afirmações abaixo e classifique-as
como verdadeiras ou falsas. Marque a opção que preenche
corretamente os parênteses de cima para baixo.
(__) Um plano de saúde constitui uma necessidade básica.
(__) Ter um local para morar enquadra-se no nível fisiológico.
(__) Buscar ser funcionário público está relacionado à segurança.
(__) A autorrealização implica a busca pelo sucesso sócioeconômico.
(A) V – F – F – V.
(B) F – F – V – V.
(C) V – V – F – F.
(D) F – V – V – F.
03. Assinale a alternativa que contraria o conteúdo do último
parágrafo.
(A) O indivíduo tem de buscar o autoconhecimento.
(B) Devem-se adequar as potencialidades às capacidades.
(C) Estão na pessoa os limites do que ela pode ser realmente.
(D) O essencial é superar as próprias limitações físicas e
mentais.

04. Com base na hierarquização das necessidades humanas
realizada por Maslow e em relação à vida de um morador de rua,
é correto afirmar que:
(A) ele não tem todas as suas necessidades fisiológicas
supridas.
(B) a sua necessidade de afeto não existe por conta de sua
situação social.
(C) ele se preocupa bastante com a forma como ele é
reconhecido pelos outros.
(D) a necessidade de autorrealização supera a necessidade de
segurança em saúde.
05. A busca por uma promoção no emprego ou por uma
ascensão funcional na carreira profissional relaciona-se à
necessidade de:
(A) estima.
(B) afeição.
(C) segurança.
(D) autorrealização.
06. Examine este fragmento do texto “necessidades
fisiológicas (básicas), tais como a fome, a sede, o sono, o sexo,
a excreção, o abrigo” (l. 07 e 08). Entre as palavras que
exemplificam as necessidades básicas, há duas que deveriam ser
excluídas, em razão de seu aspecto semântico. Quais são essas
palavras?
(A) O sono e o sexo.
(B) A fome e a sede.
(C) A excreção e o sexo.
(D) O abrigo e a excreção.
07. Em “as necessidades de nível mais baixo devem ser
satisfeitas antes das necessidades de nível mais alto” (l. 03 e 04),
os adjetivos destacados são classificados como:
(A) sinônimos.
(B) parônimos.
(C) antônimos.
(D) homônimos.
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08. Com base nas regras de concordância verbal, no trecho
“necessidades de estima, que passam por duas vertentes” (l.
14), deve-se afirmar corretamente que:
(A) a forma verbal “passam” concorda com “necessidades de
estima”.
(B) o verbo passar está concordando com o sujeito simples
“estima”.
(C) a forma verbal “passam” concorda com “duas vertentes”.
(D) o verbo passar concorda com o pronome relativo “que”.
09. O fragmento “que a pessoa tem de ser coerente com aquilo
que é na realidade” (l. 19 e 20) classifica-se como uma oração
subordinada substantiva:
(A) completiva nominal.
(B) objetiva indireta.
(C) objetiva direta.
(D) subjetiva.
10. Analise, sintaticamente, este período “Maslow define um
conjunto de cinco necessidades descritas na pirâmide” (l. 05 e
06) e assinale a afirmativa verdadeira.
(A) O termo “na pirâmide” tem a função de adjunto adverbial.
(B) O predicado desse período é classificado como verbonominal.
(C) Exerce a função de objeto indireto o termo “de cinco
necessidades”.
(D) A palavra “conjunto” exerce a função sintática de núcleo do
sujeito simples.
11. Observe o contexto em que os termos de cada item
aparecem e aponte a alternativa na qual os dois elementos
exercem a mesma função sintática.
(A) “por Abraham Maslow” (l. 03) – “por duas vertentes” (l.
14).
(B) “verdadeiros” (l. 18) – “os nossos potenciais” (l. 20).
(C) “de Maslow” (l. 01 e 02) – “dos outros” (l. 15).
(D) “o indivíduo” (l. 16) – “tudo o” (l. 20).
12. A locução adverbial “neste último patamar da pirâmide” (l.
19) expressa a circunstância de:
(A) valor.
(B) lugar.
(C) modo.
(D) causa.
13. No primeiro parágrafo (da l. 01 à l. 04), com referência à
conjugação verbal, é correto afirmar que:
(A) apenas os dois primeiros verbos são da segunda
conjugação.
(B) há somente um verbo pertencente à terceira conjugação.
(C) todos os verbos pertencem à segunda conjugação.
(D) existem dois verbos da terceira conjugação.
14. No tocante aos pronomes constantes do último parágrafo
(l. 19 e 20), qual é a alternativa em que o pronome está
classificado incorretamente?
(A) aquilo – pronome demonstrativo.
(B) nossos – pronome possessivo.
(C) tudo – pronome indefinido.
(D) o – pronome relativo.
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15. Se o adjetivo “verdadeiros” (l. 18) for colocado no
superlativo absoluto sintético, qual frase se terá?
(A) Eles devem ser verdadeiríssimos.
(B) Eles devem ser mais verdadeiros.
(C) Eles devem ser muito verdadeiros.
(D) Eles devem ser os mais verdadeiros.
16. Quanto à classificação dos substantivos “sede”, “sono” e
“sexo” (l. 07 e 08), que característica eles têm em comum?
(A) Os três substantivos são próprios.
(B) São abstratos os três substantivos.
(C) Esses três substantivos são derivados.
(D) São compostos esses três substantivos.
17. Com relação ao emprego das iniciais maiúsculas baseado no
Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa – AOLP 1990, no trecho
“Em administração e psicologia” (l. 01), é correto afirmar que:
(A) apenas o substantivo “psicologia” deveria ser escrito com
inicial minúscula.
(B) somente a palavra “administração” deveria ser escrita com
inicial maiúscula.
(C) os substantivos “administração” e “psicologia” também
poderiam ser grafados com inicial maiúscula.
(D) as palavras “administração” e “psicologia” se deveriam
grafar obrigatoriamente com iniciais minúsculas.
18. Na base das regras de acentuação gráfica, analise as
afirmações seguintes e assinale a opção correta.
I. Os termos “hierárquica” e “último” se acentuam em razão
da mesma regra.
II. São acentuadas as palavras “indivíduo” e “própria” devido
a regras diferentes.
III. Recebem acento gráfico, por causa da mesma regra, os
vocábulos “nível” e “estável”.
(A) Somente I é verdadeira.
(B) Apenas II é verdadeira.
(C) II e III são verdadeiras.
(D) I e III são verdadeiras.
19. Com referência aos encontros vocálicos constantes do
quinto parágrafo (l. 12 e 13), qual é a afirmativa verdadeira?
(A) Existe mais ditongo do que hiato.
(B) Nesse trecho, inexistem hiato e tritongo.
(C) A quantidade de hiato supera a de ditongo.
(D) O número de tritongo e o número de hiato são iguais.
20. No seguinte trecho “Eles devem ser verdadeiros com a sua
própria natureza’” (l. 17 e 18), levando-se em conta a ortoepia (a
correta pronúncia das palavras), computam-se quantos fonemas
nesse trecho?
(A) 43 fonemas.
(B) 44 fonemas.
(C) 45 fonemas.
(D) 46 fonemas.
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21. Chamado de “Guerreiro Branco” por José de Alencar, é visto
por parte da historiografia cearense como o “Fundador do
Ceará”:
(A) Vicente Pinzón.
(B) Pero Coelho.
(C) Francisco Pinto.
(D) Martim Soares Moreno.
22. Assinale a opção que só contém municípios cearenses
fundados ainda no Período Colonial.
(A) Aquiraz, Fortaleza, Icó e Aracati.
(B) Caucaia, Viçosa do Ceará, Baturité e Eusébio.
(C) Juazeiro do Norte, Crato, Sobral e Granja.
(D) Quixeramobim, Russas, Maracanaú e Horizonte.
23. “O sentimento imperante no Nordeste era o de que, com a
vinda da família real para o Brasil, o domínio político da Colônia
passara de uma cidade estranha para outra igualmente estranha,
ou seja, de Lisboa para Rio de Janeiro. A revolução que estourou
em Pernambuco em março de 1817 fundiu esse sentimento com
vários descontentamentos resultantes das condições
econômicas e dos privilégios concedidos aos portugueses”.
(FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Edusp, 1994). Sobre
a participação do Ceará na Revolução Pernambucana de 1817, é
correto afirmar.
(A) Quase todo o território cearense aderiu à Revolução de
1817.
(B) Com o objetivo de rebelar o Cariri, os pernambucanos
enviaram o jovem seminarista José Martiniano de Alencar,
que obteve de imediato o apoio de sua mãe, Bárbara de
Alencar.
(C) No Ceará, as camadas populares aderiram em massa à
Revolução.
(D) Embora pretendessem separar o Brasil de Portugal, os
revolucionários de 1817 não defendiam ideias republicanas.
24.
(A)
(B)
(C)
(D)

Cidade cearense que NÃO é banhada pelo rio Jaguaribe:
Aracati.
Tauá.
Sobral.
Orós.

25.
é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Para os católicos, a santa padroeira da cidade de Fortaleza
Nossa Senhora de Fátima.
Nossa Senhora Aparecida.
Santa Edwiges.
Nossa Senhora da Assunção.

26. Militar holandês que governou as possessões holandesas no
Brasil, entre 1637 e 1644, desenvolvendo a economia açucareira
e modernizando a cidade de Recife:
(A) Erasmo de Rotterdam.
(B) Maurício de Nassau.
(C) Christiaan Huygens.
(D) Mathias Beck.
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27. Político que se dedicou à causa da Independência do Brasil,
defendendo a monarquia constitucional e sendo por isso
conhecido como o “Patriarca da Independência”:
(A) José Bonifácio.
(B) Líbero Badaró.
(C) Gonçalves Ledo.
(D) Antônio Carlos.
28. Verdadeiro nome do Duque de Caxias, que foi um dos
principais comandantes das forças brasileiras na Guerra do
Paraguai e é considerado o “Patrono do Exército Brasileiro”:
(A) Eurico Gaspar Dutra.
(B) Custódio José de Melo.
(C) Luís Alves de Lima e Silva.
(D) Henrique Teixeira Lott.
29.
(A)
(B)
(C)
(D)

O ponto mais setentrional do litoral brasileiro é:
o Arroio Chuí.
a Serra de Contamana.
a foz do rio Oiapoque.
a Ponta do Seixas.

30. Acerca da estrutura geológica e do relevo brasileiro, é
correto afirmar.
(A) As rochas que constituem os planaltos brasileiros são, em
termos geológicos, bastante recentes.
(B) A maior parte do território brasileiro é constituída por
planícies.
(C) A Serra do Mar e a Serra de Mantiqueira, localizadas na
região Sudeste, são exemplos de dobramentos modernos.
(D) Na região Nordeste, a Depressão Sertaneja fica situada
entre o Planalto da Borborema, de um lado, e os Planaltos
da bacia do rio Parnaíba, de outro.
31. O Aeroporto de Fortaleza será sede de um centro de
conexões de voos (ou hub) da empresa aérea:
(A) Lufthansa.
(B) Air France/KLM.
(C) British Airways.
(D) Ibéria.
32. Senador cearense que, em novembro de 2017, foi
destituído do cargo de presidente interino do PSDB:
(A) Tasso Jereissati.
(B) Eunício Oliveira.
(C) José Pimentel.
(D) Inácio Arruda.
33. Em 2017, o Congresso Nacional aprovou uma Reforma
Política, também conhecida como Reforma Eleitoral, que,
segundo alguns críticos, ficou muito aquém do esperado. Sobre
essa Reforma, marque a opção verdadeira.
(A) A Reforma Política restringiu o acesso dos partidos ao rádio
e à TV, atingindo principalmente os partidos pequenos.
(B) A proposta de criação de um fundo público para
financiamento de candidaturas foi criticado, sobretudo, por
partidos e movimentos de esquerda.
(C) Com a Reforma, passou a ser permitido o financiamento de
campanhas políticas por empresas.
(D) A nova legislação adotou o voto distrital.
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34. Três dias após entrar em vigor, a Reforma Trabalhista foi
alterada por uma Medida Provisória (MP), editada pelo
Presidente Michel Temer. Assinale o item que contém um ponto
da Reforma modificado por essa MP.
(A) Duração mínima do intervalo intrajornada.
(B) Trabalho de gestantes em condições insalubres.
(C) Comparecimento do empregado à audiência na Justiça do
Trabalho.
(D) Troca do dia de folga de feriado.
35. A Venezuela é um país da América do Sul que está
atravessando uma grave crise política e econômica. Herdeiro do
legado político de seu antecessor, Hugo Chávez, o atual
presidente da Venezuela é:
(A) Evo Morales.
(B) Lenín Moreno.
(C) Maurício Macri.
(D) Nicolás Maduro.
36. Pequena cidade norte-americana que, em agosto do ano
passado, foi palco de um violento confronto, entre militantes
racistas e antirracistas, que resultou na morte de três pessoas:
(A) Baltimore.
(B) Tucson.
(C) Charlottesville.
(D) Memphis.
37. Região da Itália que, em outubro de 2017, consultou sua
população, por meio de um referendo, a respeito de sua
autonomia em relação ao restante do país:
(A) Lombardia.
(B) Catalunha.
(C) Sicília.
(D) Galícia.
38. Região do Iraque onde atua um forte movimento
separatista:
(A) Armênia.
(B) Curdistão.
(C) Cisjordânia.
(D) Faixa de Gaza.
39. Atual presidente da China, que, em 2017, teve seu nome
incluído nos estatutos do Partido Comunista Chinês, ao lado dos
nomes dos ex-presidentes Mao Tsé-Tung e Deng Xiaoping:
(A) Kim Jong-un.
(B) Chu En-Lai.
(C) Chiang Kai-shek.
(D) Xi Jinping.
40. Presidente de Zimbábue que renunciou em novembro de
2017, após permanecer 37 anos no poder:
(A) Nelson Mandela.
(B) Patrice Lumumba.
(C) Robert Mugabe.
(D) Samora Machel.
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