
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

Nº DE INSCRIÇÃO ______________ 

   

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. Assine o cartão resposta no verso; 

3. A prova terá 02hs30min de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, deverá 

assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá 25 (vinte e cinco) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse caso 

será anulada a questão; 

11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o material 

recebido no início da prova; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
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DEBAIXO DA PONTE 
 
1º Moravam debaixo da ponte. Oficialmente, não é lugar onde se more, porém eles moravam. Ninguém lhes 
cobrava aluguel, imposto predial, taxa de condomínio: a ponte é de todos, na parte de cima; de ninguém, na parte de 
baixo. Não pagavam conta de luz e gás, porque luz e gás não consumiam. Não reclamavam contra falta d’água, 
raramente observada por baixo de pontes. Problema de lixo não tinham; podia ser atirado em qualquer parte, embora 
não conviesse atirá-lo em parte alguma, se dele vinham muitas vezes o vestuário, o alimento, objetos de casa. Viviam 
debaixo da ponte, podiam dar esse endereço a amigos, recebê-los, fazê-los desfrutar comodidades internas da ponte. 
2º ___ tarde surgiu precisamente um amigo que morava nem ele mesmo sabia onde, mas certamente morava: nem 
só a ponte é lugar de moradia para quem não dispõe de outro rancho. Há bancos confortáveis nos jardins, muito 
disputados; a calçada, um pouco menos propícia; a cavidade na pedra, o mato. Até o ar é uma casa, se soubermos 
habitá-lo, principalmente o ar da rua. O que morava não se sabe onde vinha visitar os de debaixo da ponte e trazer-lhes 
uma grande posta de carne. 
3º Nem todos os dias se pega uma posta de carne. Não basta procurá-la; é preciso que ela exista, o que costuma 
acontecer dentro de certas limitações de espaço e de lei. Aquela vinha até eles, debaixo da ponte, e não estavam 
sonhando, sentiam ___ presença física da ponte, o amigo rindo diante deles, a posta bem pegável, comível. Fora 
encontrada no vazadouro, supermercado para quem sabe freqüentá-lo, e aqueles três o sabiam, de longa e olfativa 
ciência. 
4º Comê-la crua ou sem tempero não teria o mesmo gosto. Um de debaixo da ponte saiu ___ caça de sal. E havia 
sal jogado a um canto de rua, dentro da lata. Também o sal existe sob determinadas regras, mas pode tornar-se acessível 
conforme as circunstâncias. E a lata foi trazida para debaixo da ponte. 
5º Debaixo da ponte os três preparavam comida. Debaixo da ponte a comeram. Não sendo operação diária, cada 
um saboreava duas vezes: a carne e a sensação de raridade da carne. E iriam aproveitar o resto do dia dormindo (pois 
não ___ coisa melhor, depois de um prazer, do que o prazer complementar do esquecimento), quando começaram a 
sentir dores. 
6º Dores que foram aumentando, mas podiam ser atribuídas ao espanto de alguma parte do organismo de cada 
um, vendo-se alimentado sem que lhe houvesse chegado notícia prévia de alimento. Dois morreram logo, o terceiro 
agoniza no hospital. Dizem uns que morreram da carne, dizem outros que do sal, pois era soda cáustica. Há duas vagas 
debaixo da ponte. 
 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Debaixo da ponte. In: Obra Completa, Rio de Janeiro: José Aguilar Editora, 1967, 
p. 896-897. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) À – a – à – há. 
b) À – a – à – a. 
c) À – à – a – há. 
d) A – à – a – à. 
 
02 - Atente para as afirmativas relacionadas ao texto: 
I - A indeterminação das personagens cria o efeito de sentido de “anonimato” de uma miséria tão absoluta que os 
priva até mesmo de um nome próprio. 
II - Ao indefinir o momento da ação o autor eterniza a miséria e permite que o final do texto seja aberto em um 
movimento cíclico que retoma o início do texto. 
III - O texto apresenta certos valores que são antagônicos como o percurso da morte (a miséria absoluta) para a 
vida (quando os sujeitos conseguem alimentos) e para a morte (quando os sujeitos são envenenados pela comida). 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) apenas I e II. 
b) apenas I e III. 
c) apenas II e III. 
d) todas as alternativas. 
 
03 - Assinale a alternativa em que estão corretamente identificadas as relações de sentido estabelecidas pelas 
palavras destacadas no primeiro parágrafo (porém, porque e embora): 
a) consequência – causa – conclusão. 
b) oposição – explicação – concessão. 
c) conclusão – causa – tempo. 
d) concessão – finalidade – conformidade. 
 
04 - Assinale a alternativa em que a analise morfológica dos termos destacados está correta: 
 Debaixo da ponte os três preparavam a comida. Debaixo a comeram. Não sendo operação diária, cada um 

saboreava duas vezes: a carne e a raridade da carne. E iriam aproveitar o resto do dia dormindo (pois não há nada 

melhor, depois de um prazer, do que complementar do esquecimento)... quando começaram a sentir dores... 

a) pronome pessoal do caso oblíquo – artigo definido – artigo definido – preposição. 
b) advérbio – artigo definido – artigo definido – artigo definido. 
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c) artigo – pronome demonstrativo – pronome demonstrativo – preposição. 
d) preposição – artigo indefinido – artigo definido – preposição. 
 
05 - Analise as frases extraídas do texto e as afirmações feitas sobre cada uma, em seguida assinale a alternativa 
que contém afirmação incorreta: 
a) “Dores que foram aumentando, mas podiam ser atribuídas ao espanto de alguma parte do organismo de cada um,...”  
Afirmação: a locução verbal destacada dá ideia de gradação. 
b) “Fora encontrada no vazadouro, supermercado para quem sabe freqüentá-lo, e aqueles três o sabiam de longa e 
olfativa ciência.” 
Afirmação: O pronome destacado substitui a expressão “freqüentar o vazadouro”. 
c) “Mas pode tornar-se acessível.”  
Afirmação: o termo destacado poderia ser substituído por conquanto sem prejuízo algum para a frase. 
d) “Há duas vagas debaixo da ponte.”  
Afirmação: o verbo “haver” apresenta duas formas de igual valor e função: “havemos” e “hemos”. 
 
06 - As artes marciais estão em alta na mídia atualmente. Em 2011, algumas emissoras de televisão transmitiram 
ao vivo, eventos de artes marciais do UFC® (Ultimate Fighting Championship), no qual os lutadores se 
enfrentam em um ringue no formato de octógono. Considere que em um campeonato não oficial de artes 
marciais, será utilizado como ringue de lutas, um octógono regular de arestas medindo 3 m. A área de luta será: 
Dado:  = 1,4. 
a) maior que 40 m2 e menor que 45 m2. 
b) maior que 45 m2 e menor que 50 m2. 
c) maior que 50 m2 e menor que 55 m2. 
d) maior que 55 m2 e menor que 60 m2. 
 
07 - O quadrado de um número, menos o seu quíntuplo é igual a – 6. Esse número é: 
a) 2. 
b) 3. 
c) 4. 
d) 5. 
 
08 - Uma montadora de automóveis fabrica determinado modelo de veículo em três cores (branco, preto e cinza), 
e com três configurações de opcionais diferentes (básico, luxo e gran luxo). A tabela 1 que segue é representativa 
das vendas da primeira semana do mês de dezembro, e a tabela 2 é referente ao valor de venda de cada modelo, 
de acordo com sua configuração de opcionais. 

 
No que se refere aos carros vendidos na cor preta, o montante, em reais, faturado nessas vendas foi de: 
a) menos de 1/2 milhão. 
b) pouco mais de 1/2 milhão. 
c) 3/4 de milhão. 
d) mais de 4/5 de milhão. 
 
09 - Um grupo de amigas está se preparando para uma confraternização. No que se refere às jóias que estão 
usando, observe o diagrama de Venn abaixo, e assinale a alternativa correta: 

 
a) O número de pessoas que usam brincos é o dobro do número de pessoas que usam colares. 
b) Apenas 15 pessoas estão usando pulseiras. 
c) O número de pessoas que usam pulseiras excede em 2 o número de pessoas que usam colares. 
d) O número de pessoas que usam brincos e pulseiras é igual a 12. 
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10 - Um artista projetou uma escultura, com suas medidas em metros, no formato de parábola que satisfaz a 
função x2 + 2x + 2 = 0, sendo fixada por um suporte lateral, na vertical, como ilustra a figura que segue. 

 
Desconsiderando-se o suporte, a menor distância entre a escultura (em destaque na figura) e o solo será de: 
a) 0,5 m. 
b) 1 m. 
c) 1,5 m. 
d) 2 m. 
 
11 - Snell e Bohlander (2009, p.158) definem recrutamento como “[...] o processo de localizar indivíduos em 
potencial que possam trabalhar para uma organização e encorajá-los a se candidatar a vagas existentes ou, 
então, antes que elas sejam abertas.” A alternativa abaixo que apresenta fontes externas de recrutamento 
corretamente é: 
a) Anúncios, internet, indicação, instituição educacionais. 
b) Anúncios, promoções, indicação, instituição educacionais. 
c) Anúncios, internet, promoções, instituição educacionais. 
d) Anúncios, internet, indicação, promoções. 
 
12 - A indicação de funcionários é uma forma importante de recrutamento. Sobre este tema o termo que define 
“A preferência pela contratação de parentes dos atuais funcionários” (SNELL E BOHLANDER, 2009, p.163) é: 
a) Neologismo. 
b) Associação. 
c) Nepotismo 
d) Dependência. 
 
13 - Os custos de recrutamento segundo Snell e Bohlander (2009, p.170), envolvem as seguintes variáveis, 
considerando sempre o total pago em um determinado período: 
a) CP (custo de propaganda), TA (taxas pagas à agência), BI (bônus por indicação), NC (número de contratação), C 
(total de contratação) e CF (custo médio das fontes por contratação). 
b) CP (custo de propaganda), TA (taxas pagas à agência), BI (bônus por indicação), NC (contratação sem custo), C 
(total de contratação) e CF (custo médio das fontes por contratação). 
c) CP (custo de propaganda), TA (taxas pagas à agência), BI (benefício ilimitado), NC (contratação sem custo), C (total 
de contratação) e CF (custo médio das fontes por contratação). 
d) CP (custo de propaganda), TA (taxas pagas à agência), BI (benefício ilimitado), NC (número de contratação), C 
(total de contratação) e CF (custo médio das fontes por contratação). 
 
14 - A Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, instituída por portaria ministerial nº. 397, de 9 de outubro 
de 2002, tem por finalidade a identificação das ocupações no mercado de trabalho, para fins classificatórios junto 
aos registros administrativos e domiciliares (www.mtecbo.gov.br). Sobre a CBO é incorreto afirmar que: 
a) Os efeitos de uniformização pretendida pela Classificação Brasileira de Ocupações são de ordem administrativa e não 
se estendem as relações de trabalho. 
b) A regulamentação da profissão, diferentemente da CBO é realizada por meio de lei, cuja apreciação é feita pelo 
Congresso Nacional, por meio de seus Deputados e Senadores , e levada à sanção do Presidente da República. 
c) A CBO é o documento que reconhece, nomeia e codifica os títulos e descreve as características das ocupações do 
mercado de trabalho brasileiro. 
d) A nova versão contém as ocupações do mercado internacional, organizadas e descritas por famílias. Cada família 
constitui um conjunto de ocupações distintas correspondente a um domínio de trabalho mais amplo que aquele da 
ocupação. 
 
15 - “Ocupação é a agregação de empregos ou situações de trabalho similares quanto às atividades realizadas 
(CBO – livro 01, p.7, disponível em www.mtecbo.gov.br)”. Já o emprego é conceituado como: 
a) Situação de trabalho: definido como um conjunto de atividades desempenhadas por uma pessoa, com ou sem vínculo 
empregatício. 
b) Situação de trabalho: definido como um conjunto de atividades desempenhadas por uma pessoa, sempre sem vínculo 
empregatício. 
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c) Situação de trabalho: definido como um conjunto de atividades desempenhadas por uma pessoa, sempre com vínculo 
trabalhista. 
d) Situação de trabalho: definido como um conjunto de atividades desempenhadas por uma pessoa, independente de 
qualquer tipo de competência. 
 
16 - A nomenclatura ou estrutura da CBO é o conjunto de códigos e títulos que é utilizado na sua função 
enumerativa. É uma estrutura hierárquico-piramidal composta de 10 grandes grupos (GG), 48 sete subgrupos 
principais (SGP), 192 subgrupos (SG), 607 grupos de base ou famílias ocupacionais (SG), onde se agrupam 2.511 
ocupações e cerca de 7.419 títulos sinônimos (www.mtecbo.gov.br). No GG 4 estão classificados os: 
a) Trabalhadores de serviços administrativos. 
b) Técnico de nível médio. 
c) Membros superiores do poder público, dirigentes de organização de interesse público e de empresa e gerentes. 
d) Forças armadas, policiais e bombeiros militares. 
 
17 - Para o treinamento e desenvolvimento do potencial humano podem ser utilizadas dinâmicas de grupo. 
Kanaane e Ortigoso (2010, p.87) destacam que “Algumas práticas básicas evidenciaram-se na ação da Dinâmica 
de Grupo, no decorrer de sua evolução [...]”. A resposta abaixo que apresenta as práticas corretas, citadas pelos 
autores é: 
a) Educacional, pedagógica, psicossocial e institucional. 
b) Terapêutica, pedagógica, psicossocial e educacional. 
c) Terapêutica, pedagógica, educacional e institucional. 
d) Terapêutica, pedagógica, psicossocial e institucional. 
 
18 - Kanaane e Ortigoso (2010, p.91) afirmam que “A teoria dos jogos tem possibilitado o emprego de 
recursos/técnicas voltados ao desenvolvimento humano”. Portanto, sobre os jogos aplicados à função de 
desenvolvimento humano é incorreto afirmar que: 
a) Os jogos permitem ampliar o campo de investigação, análise e compreensão da conduta humana em seus mais 
diversos determinantes, ou seja, comportamental, atitudinal, de postura centrada no desempenho de papéis profissionais, 
entre outros. 
b) O jogo ativa o “senso lúdico” necessário para a livre expressão do potencial humano, o que, em tese, confirma a 
necessidade atual de conjugar esforços no sentido de criar um clima propício ao ser humano para sua interação de forma 
mais ampla no espaço socioprofissional. 
c) Na seleção de pessoal, sua aplicação está centrada na identificação de variáveis concernentes à conduta profissional, 
validando em tese a postura e o desempenho diante de situações simuladas, tendo como intuito incentivar a formalidade 
e legalidade. 
d) Pode-se definir o jogo como um divertimento, uma recreação, uma brincadeira, um passatempo; entretanto, aspectos 
cognitivos, atitudinais e comportamentais fazem parte deste cenário, associados a fatores espaço-temporais. 
 
19 - Snell e Bohlander (2009, p.252) apresentam as fases de um modelo de sistemas de treinamento. A sequência 
lógica correta destas fases é: 
a) Projeto, levantamento de necessidades, implementação, avaliação. 
b) Levantamento de necessidades, projeto, avaliação, implementação. 
c) Implementação, levantamento de necessidades, projeto, avaliação 
d) Levantamento de necessidades, projeto, implementação, avaliação. 
 
20 - A fase do projeto de treinamento é composta por (SNELL E BOHLANDER, 2009, p.252): 
a) Métodos no local de trabalho, métodos fora do local de trabalho, desenvolvimento gerencial. 
b) Objetivos instrucionais, prontidão do treinador, princípios de aprendizagem. 
c) Análise da empresa, análise da tarefa, análise da pessoa. 
d) Reações, aprendizado, comportamento, resultados. 
 
21 - Avaliação de desempenho para Pontes (2005, p.26) “[...] é um método que visa, continuamente, a estabelecer 
um contrato com os funcionários referente aos resultados desejados pela organização, acompanhar os desafios 
propostos, corrigindo os rumos, quando necessário, e avaliar os resultados conseguidos [...]”. Diferentemente das 
avaliações de cargo e de potencial, a avaliação de desempenho procura: 
a) Estabelecer uma hierarquia dos cargos na empresa. 
b) Avaliar a capacidade, competências e habilidades do indivíduo. 
c) Verificar o comportamento dos indivíduos em face dos resultados desejados pela empresa. 
d) Analisar o futuro profissional, plano de carreiras, ofertado pela empresa. 
 
22 - Assinale a resposta que apresenta todas as alternativas para métodos de avaliação de desempenho corretas: 
a) Outplacement, escolha forçada, replacement, comparação binária. 
b) Escala gráfica, outplacement, 360º (trezentos e sessenta graus), comparação binária. 
c) Replacement, escolha forçada, 360º (trezentos e sessenta graus), outplacement. 
d) Escala gráfica, escolha forçada, 360º (trezentos e sessenta graus), comparação binária. 
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23 - NR’s são Normas Regulamentadoras que tratam da saúde e segurança do trabalho, como forma de 
prevenção de acidentes, doenças ocupacionais, etc. A NR 5 trata de: 
a) EPI (Equipamento de proteção individual). 
b) CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes). 
c) Atividades e operação insalubres. 
d) Ergonomia. 
 
24 - O Sistema de Informações Municipais foi instituído pelo Provimento nº 46/2001, do Tribunal de Contas, 
sendo um de seus módulos Atos de Pessoal (SIM-AP). É correto afirmar que: 
a) O sistema SIM-AP Atos de Pessoal está estruturado para remessas semestrais das informações das entidades 
municipais, porém coleta os dados em blocos mensais. 
b) O sistema SIM-AP Atos de Pessoal está estruturado para remessas semestrais das informações das entidades 
municipais, porém coleta os dados em blocos semanais. 
c) O sistema SIM-AP Atos de Pessoal está estruturado para remessas bimestrais das informações das entidades 
municipais, porém coleta os dados em blocos mensais. 
d) O sistema SIM-AP Atos de Pessoal está estruturado para remessas anuais das informações das entidades municipais, 
porém coleta os dados em blocos semanais. 
 
25 - Sobre o cadastro e consulta de cargo/emprego não efetivo, como comissionado, estagiário, temporário e 
agente político, no SIM-AP, é correto afirmar que: 
a) Por não possuírem classes, somente a entrada do vencimento único será necessária. 
b) Por possuírem classes, somente a entrada do vencimento único será necessária. 
c) Por possuírem classes, a entrada do vencimento único também será necessária. 
d) Por não possuírem classes, a entrada do vencimento único também será necessária. 
 

 
 

  
 







