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1. Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Caderno com enunciado das questões objetivas divididas em seções.
b) Uma folha de respostas, destinada às respostas das questões objetivas, que deve ser entregue ao fiscal no 
término da prova.

2. É responsabilidade do candidato a conferência da identificação do caderno de prova e do cartão resposta. Caso 
não sejam compatíveis, notifique imediatamente o chefe de local.

3. Verifique se o material de prova está em ordem, se a sequência de questões está correta e se o número de 
questões confere com o edital. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

4. Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não dobrar, amassar ou manchar. A folha somente poderá 
ser substituída caso esteja danificada, em suas margens superior ou inferior, a barra de reconhecimento para 
leitura.

5. Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A), 
(B), (C), (D) e (E); apenas uma responde corretamente à questão proposta. Você deve assinalar, apenas uma 
resposta.

6. A marcação de nenhuma ou mais de uma alternativa, e, ainda, rasura de qualquer natureza (borracha, corretivo, 
etc.), anula a questão, mesmo que uma das respostas seja a correta.

7. Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo todo 
o espaço compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 
de forma contínua e densa.

8. A leitora é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação completamente, procurando 
deixar o menor espaço em branco possível dentro do retângulo, sem invadir os limites dos retângulos ao lado.

9. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões não serão considerados.

10. O candidato deverá preencher todo o campo de marcação da resposta com caneta esferográfica transparente 
de tinta azul ou preta.

11. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no 
cartão de respostas.

12. Serão consideradas marcações incorretas, e, consequentemente, será atribuída nota zero à questão, as 
marcações do tipo: dupla marcação, marcação rasurada, marcação emendada e campo de marcação não 
preenchido integralmente; 



PORTUGUÊS

Texto I

Déficit de atenção

Será que eu me tornei um sintoma da minha época ou essa é uma indisposição que só diz respeito a mim?

Seja como for, tenho achado cada vez mais difícil ler. Neste ano li menos livros do que no ano passado; no ano 
passado, li menos que no anterior; no ano anterior, menos que no ano que vinha antes. Todo mundo conhece o 
fenômeno do bloqueio criativo, a angústia do escritor diante da página em branco – eu, porém, fui acometido por 
um bloqueio de leitor. Trata-se de um problema que se manifesta de forma gradativa, de diferentes maneiras, nas 
mais variadas circunstâncias. Numa viagem recente às Bahamas, por exemplo, eu decidi que devia fazer um 
esforço para deixar de lado a leitura porque, afinal, pode-se ler um livro em qualquer lugar, mas aquele talvez fosse 
um dos poucos momentos em que eu teria a oportunidade de ver um mar tão turquesa, uma areia tão rosada. De 
maneira um pouco grandiloquente e pomposa, batizei essa minha condição de síndrome de Mir, a estação espacial 
russa: um cosmonauta que passou por lá declarou não ter lido uma única página do livro que levara na bagagem 
porque se deu conta de que aproveitaria melhor o seu tempo livre se simplesmente olhasse pela janela. 

Muitas vezes acontece de eu estar com preguiça de ler, preferindo ver tevê. Ocorre também, com mais frequência, 
que eu me sinta autoconsciente diante da página. Ler nunca me pareceu algo trabalhoso – ao contrário de escrever 
–, de modo que, quando sinto que deveria estar trabalhando, associo essa obrigação à escrita. Pelo menos em 
teoria, quando não estou escrevendo estou livre para ler, mas nessas horas sinto uma culpa vaga, e no fim das 
contas, em vez de escrever (trabalhar) ou ler (relaxar), acabo não fazendo nem uma coisa nem outra: fico 
zanzando à toa, reorganizando os livros. Ou seja, não faço nada. (...)

Retirado de: DYER, Geoff. Déficit de atenção. Revista Piauí, n. 128. Editora Abril, 2017. p. 60.

EXTRA

1) “Todo mundo conhece o fenômeno do bloqueio criativo, a angústia do escritor diante da página em branco – eu, 
porém, fui acometido por um bloqueio de leitor.”

Considerando o contexto, a locução destacada acima equivale a:

a) a propósito.

b) ainda.

c) todavia.

d) por isso.

e) nesse sentido.

EXTRA

2) Todos os verbos estão no pretérito, exceto:

a) “... um cosmonauta que passou por lá declarou não ter lido uma única página do livro que levara na bagagem”(...)

b) “... mas aquele talvez fosse um dos poucos momentos em que eu teria a oportunidade de ver um mar tão 
turquesa, uma areia tão rosada.”

c) “... porque se deu conta de que aproveitaria melhor o seu tempo livre se simplesmente olhasse pela 
janela.”

d) “Seja como for, tenho achado cada vez mais difícil ler.”

e) “Neste ano li menos livros do que no ano passado”(...)



EXTRA

3) Nos trechos abaixo, retirados do Texto I, há alguns elementos que estabelecem relações anafóricas com termos 
anteriores. Entre os elementos destacados, aquele que não se refere a um termo anterior é:

a) “Neste ano li menos livros do que no ano passado; no ano passado, li menos que no anterior”(...)

b) (...)“um cosmonauta que passou por lá declarou não ter lido uma única página do livro que levara na 
bagagem”(...)

c) Será que eu me tornei um sintoma da minha época ou essa é uma indisposição que só diz respeito a mim?

d) “De maneira um pouco grandiloquente e pomposa, batizei essa minha condição de síndrome de Mir”(...)

e) “Trata-se de um problema que se manifesta de forma gradativa, de diferentes maneiras, nas mais variadas 
circunstâncias.”

EXTRA

4) Observe as frases abaixo e marque a opção correta.

I - Havia mais pessoas na loja.

II - Ela falou mais.

III - A moça estava mais bonita.

a) Em todas as frases, a palavra “mais” pertence à mesma classe gramatical.

b) Nas três frases, a ideia é de quantidade indefinida.

c) Nas frases I e II, a palavra “mais” pertence à mesma classe gramatical.

d) d) Na frase III, o vocábulo “mais” é adjetivo.

e) Na frase II, o vocábulo “mais” é advérbio e, na frase I, é pronome adjetivo indefinido.

EXTRA

5) Todas as palavras abaixo foram acentuadas com base na mesma regra, exceto em:

a) véu, pastéis, constrói.

b) veículo, saúde, íamos.

c) baú, saída, Havaí.

d) hífen, caráter, néctar.

e) Marabá, Pará, você

EXTRA

6) As normas de concordância verbal estão plenamente observadas na frase:

a) Sempre haverão bons homens.

b) Cantar as músicas de Roberto Carlos implicam grande esforço.

c) Tratam-se de meninos responsáveis.

d) A menina comprou uma blusa cuja manga está furada.

e) Fazem dez anos que nos casamos.



Texto II:

Que rostos mais coalhados, nossos rostos adolescentes em volta daquela mesa: o pai à cabeceira, o relógio de 
parede às suas costas, cada palavra sua ponderada pelo pêndulo, e nada naqueles tempos nos distraindo tanto 
como os sinos graves marcando as horas: “O tempo é o maior tesouro de que o homem pode dispor; embora 
inconsumível, o tempo é o nosso melhor alimento; sem medida que o conheça, o tempo é contudo nosso bem de 
maior grandeza: não tem começo; não tem fim; é um ponto exótico que não pode ser repartido, podendo entretanto 
prover igualmente a todo mundo; onipresente, o tempo está em tudo; existe tempo, por exemplo, nesta mesa 
antiga: existiu primeiro uma terra propícia, existiu depois uma árvore secular feita de anos sossegados, e existiu 
finalmente uma prancha nodosa e dura trabalhada pelas mãos de um artesão dia após dia; existe tempo na cadeira 
onde nos sentamos, nos outros móveis da família, nas paredes da nossa casa, na água que bebemos, na terra que 
fecunda, na semente que germina, nos frutos que colhemos, no pão em cima da mesa, na massa fértil dos nossos 
corpos na luz que nos ilumina, nas coisas que nos passam pela cabeça, no pó que dissemina, assim como em tudo 
que nos rodeia; rico não é o homem que coleciona e se pesa no amontoado de moedas, e nem aquele, devasso, 
que se estende, mãos e braços, em terras largas; rico só é o homem que aprendeu, piedoso e humilde, a conviver 
com o tempo, aproximando-se dele com ternura, não contrariando suas disposições, não se rebelando contra o seu 
curso, não irritando sua corrente, estando atento para o seu fluxo, brindando-o antes com sabedoria para receber 
dele os favores e não a sua ira; o equilíbrio da vida depende essencialmente deste bem supremo, e quem souber 
com acerto a quantidade de vagar, ou a de espera, que se deve pôr nas coisas, não corre nunca o risco, ao buscar 
por elas, de defrontar-se com o que não é (...)

NASSAR, Raduan. Obra completa. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2016.

EXTRA

7) ”Que rostos mais coalhados, nossos rostos adolescentes em volta daquela mesa: o pai à cabeceira, o relógio de 
parede às suas costas, cada palavra sua ponderada pelo pêndulo, e nada naqueles tempos nos distraindo tanto 
como os sinos graves marcando as horas...”

 Quanto à tipologia textual, o trecho acima, retirado do texto II, é predominantemente:

a) Descritivo

b) Narrativo.

c) Dissertativo.

d) Injuntivo.

e) Expositivo.

EXTRA

8) Observe as frases abaixo e marque a alternativa correta.

I - (...) “embora inconsumível, o tempo é o nosso melhor alimento”(...)

II - (...) “o tempo é contudo nosso bem de maior grandeza”(...)

III - (...) “o equilíbrio da vida depende essencialmente deste bem supremo”(...)

a) Nas frases I e II, as palavras destacadas foram formadas por derivação parassintética.

b) Na frase II, a palavra em destaca foi formada por composição.

c) Nas frases I e III, as palavras destacadas foram formadas por derivação prefixal.

d) Nas frases II e III, as palavras destacadas foram formadas com o acréscimo de um sufixo a um adjetivo.

e) Na frase I, o termo em destaque foi formado por derivação parassintética, e na frase II por derivação prefixal.



RACIOCÍNIO LÓGICO

EXTRA

9) “Se o Flamengo Ganhou, então ele é campeão.”

 Logo, podemos afirmar que:

a) O Flamengo ganhou.

b) O Flamengo é campeão.

c) Se o Flamengo não é campeão, ele não ganhou.

d) Se o Flamengo não ganhou, então ele não é campeão.

e) Se o Flamengo é campeão, então ele ganhou.

EXTRA

10) Um palestrante afirmou:

“ Todo político brasileiro é corrupto.”

Para se negar tal afirmação, qual dos questionamentos abaixo expressaria de maneira correta a negação?

a) Algum político brasileiro não é corrupto?

b) Qualquer político brasileiro não é corrupto?

c) Existe político que não é brasileiro e não é corrupto?

d) Político brasileiro é corrupto?

e) Nenhuma das respostas anteriores.

EXTRA

11) Marque a sentença que representa uma tautologia:

a) Se Henrique é moreno, então Henrique é moreno ou Jonatas é loiro.

b) Se Henrique é moreno, então Henrique é moreno e Jonatas é loiro.

c) Se Henrique é moreno ou Jonatas é loiro, então Jonatas é loiro.

d) Se Henrique é moreno ou Jonatas é loiro, então Henrique é moreno e Jonatas é loiro.

e) Se Henrique é moreno ou não é moreno, então Jonatas é loiro.



EXTRA

12) Em uma escola foi realizada uma pesquisa sobre torcedores mirins de futebol.

Concluiu-se que:

I – 382 alunos disseram que torcem para o Flamengo;

II – 184 alunos disseram que torcem para o Vasco;

III – 97 alunos disseram que torcem para o Fluminense;

IV – 103 alunos disseram que torcem para o Flamengo e para o Vasco.

 Qual o total de alunos que foram entrevistados?

a) 766 alunos

b) 663 alunos

c) 560 alunos

d) 103 alunos

e) 279 alunos

EXTRA

13) A empresa NETFLIX encomendou uma pesquisa com 2.000 pessoas para descobrir qual o tipo de filme favorito 
entre as três modalidades a seguir: Romance (R); Ação (A) e Ficção (F), cujo o resultado foi expresso pela tabela 
abaixo:

FILMES R A F R e A R e F A e F R, A e F Nenhum

PESSOAS 350 1.100 1.002 180 140 720 90 x

 Com base na tabela acima, podemos afirmar que o número de pessoas que não assiste nenhuma das 
modalidades nenhuma das modalidades pesquisadas é:

a) 1502

b) 290

c) 82

d) 3582

e) 498

EXTRA

- QUESTÃO ANULADA - 14) Numa corrida de carros temos 7 pilotos de diversas nacionalidades: 3 alemães; 1 
japonês; 1 inglês; 2 brasileiros.

Considerando que todos possuem iguais condições de subirem no pódio, qual a probabilidade de pelo menos 1 
brasileiro estar no pódio?

a) 49,56%

b) 64,28%

c) 61,99%

d) 76,88%

e) 56,19%



EXTRA

15) No lançamento de 2 dados, qual será a probabilidade de obtermos uma soma igual a 10?

a) 50%

b) 30%

c) 8,33%

d) 33,33%

e) 10,15%

EXTRA

16) Qual o número total de possibilidades do resultado no lançamento de 7 moedas?

a) 146

b) 128

c) 199

d) 108

e) 158



INFORMÁTICA

EXTRA

17) PowerPoint 2010 é um aplicativo visual e gráfico, usado principalmente para criar apresentações. Com o 
PowerPoint, você pode criar, exibir e apresentar apresentações de slides que combinam texto, formas, imagens, 
gráficos, animação, gráficos e vídeos.

 Assinale a alternativa que corresponde a uma característica do Slide Mestre:

a) Todas as alterações do slide poderão ser feitas somente slide a slide.

b) Não permite que seja inserido gráfico no slide.

c) Permite que todos os slides contenham a mesma fonte e imagens, como logotipos, fazendo alterações 
em um só lugar. 

d) Não permite que mais de um usuário realize alteração.

e) Slide Mestre não permite nenhum tipo de alteração.

EXTRA

18) Assinale as alternativas que representam periféricos de comunicação de um computador:

a) Monitores e Caixas de som

b) Gravador de CD eZipdrive

c) Placa de Rede e Modem ADSL

d) CD, placa controladora e Modem

e) Zip Drive, CD, placa Mãe

EXTRA

19) As fórmulas do MS Excel são essenciais na criação de planilhas eletrônicas.

 Assinale a alternativa que apresenta a fórmula utilizada no MS Excel para localizar algo em linhas de uma tabela 
ou de um intervalo.

a) =SOMA()

b) =BD()

c) =MEDIA()

d) =PROCV()

e) =PGTO()

EXTRA

20) Dispositivo de armazenamento é um dispositivo capaz de armazenar informações (dados) para posterior 
consulta ou uso. Essa gravação de dados pode ser feita praticamente usando qualquer forma de energia, desde 
força manual humana, como na escrita, passando por vibrações acústicas em gravações fonográficas, até 
modulação de energia eletromagnética em fitas magnéticas e discos ópticos.

Assinale a alternativa que corresponde a um dispositivo de armazenamento  por meios eletrônicos SSDs:

a) Disco Rígido

b) CD

c) Pen Drive

d) Disquete

e) DVD



CONHECIMENTO ESPECÍFICO

EXTRA

21) Roberto participou de um programa de recrutamento e seleção para o cargo de Superintendente do Shopping 
Rio Dourado, o qual buscava um profissional com extrema capacidade de liderança. No final do programa, ele 
recebeu uma devolutiva da gerente de RH informando que havia sido identificado nas avaliações, traços as 
seguintes características: conhecimento relevante; honestidade e caráter moral; impulso; desejo de influenciar 
pessoas; inteligência e autoconfiança.

Avaliando as informações acima, podemos afirmar que:

a) Roberto possui as seis características de líderes eficazes, portanto atende à demanda da empresa para 
contratação de um líder eficaz.

b) Roberto possui apenas três características de líderes eficazes, portanto não atende à demanda da empresa para 
contratação de um líder eficaz.

c) Roberto não possui características de líderes eficazes, portanto não atende à demanda da empresa para 
contratação de um líder eficaz.

d) Roberto possui características de um líder eficiente, portanto não atende à demanda da empresa para 
contratação de um líder eficaz.

e) Roberto possui 3 características de uma líder eficaz e três características de um líder eficiente, portanto atende 
em parte a demanda da empresa e por este motivo não deve ser contratado.

EXTRA

22) Férias e 13º salário, quanto à exigibilidade legal e natureza são considerados:

a) benefício legal e monetário, respectivamente. 

b) benefício espontâneo e monetário, respectivamente.

c) benefício espontâneo e não-monetário, respectivamente.

d) benefício monetário e legal, respectivamente.

e) benefício monetário e espontâneo, respectivamente.

EXTRA

23) Complementação de aposentadoria ou plano de previdência social, quanto à sua exigibilidade legal e ao seu 
objetivo é considerado:

a) benefício espontâneo e benefício assistencial, respectivamente.

b) benefício legal e benefício supletivo, respectivamente.

c) benefício espontâneo e benefício recreativo, respectivamente.

d) benefício legal e benefício supletivo, respectivamente.

e) benefício espontâneo e benefício supletivo, respectivamente.



EXTRA

24) Gaston, Presidente da Companhia de Desenvolvimento o Vale do Jequitinhonha, encomendou ao 
departamento de RH o desenvolvimento de um pacote de benefícios que tivesse como principais vantagens, a 
possibilidade dos próprios funcionários poderem escolher o pacote que melhor satisfizer às suas necessidades 
pessoais, que aumente o envolvimento dos funcionários e suas famílias e que ajude a empresa a adaptar-se às 
necessidades mutáveis de uma força de trabalho mutável.

Analisando o texto acima podemos afirmar que:

a) Gaston encomendou um pacote de benefícios flexíveis.

b) Gaston encomendou um pacote de benefícios não-flexíveis.

c) Gaston encomendou um pacote de benefícios individuais.

d) Gaston encomendou um pacote de benefícios administrativos.

e) Nenhuma das respostas apresentadas.

EXTRA

25) O Fundo de Aposentadoria criado em 1997, através de uma lei, no qual o participante adquire cotas de um 
fundo de investimento, com o compromisso de contribuir periodicamente é conhecido como:

a) Fapi.

b) PGBL.

c) Previdência Fechada.

d) Previdência Aberta.

e) PREVER.

EXTRA

26) A consultoria Fox está desenhando um plano para a Prefeitura de Botucatu, com foco especial em dois critérios 
importantes: o princípio do retorno do investimento e o princípio da mútua responsabilidade.

Levando em consideração o termo acima concluímos que a empresa Fox trabalhando no:

a) desenho de um plano de benefícios.

b) desenho de um plano de carreiras.

c) desenho de um plano de cargos.

d) desenho de um plano organizacional.

e) desenho de um plano de salários.



EXTRA

27) O Diretor Operacional da empresa Góticos solicitou ao seu encarregado de almoxarifado que calculasse a 
acurácia do estoque da empresa que apresentava o relatório abaixo.

Classe Valor do estoque ($) % da classe

A 250.000,00 67,6

B 86.000,00 23,3

C 34.000,00 9,1

370.000,00 100
Ao término do inventário foram encontrados os seguintes valores corretos para cada classe:

Classe A: 92% corretos (acurácia de 92%)

Classe B: 89% corretos (acurácia de 89%)

Classe C: 78% corretos (acurácia de 78%)

 A afirmativa correta da acurácia do estoque é:

a) 90,01%

b) 89,33%

c)  95,06%

d) 92,45%

e) 88,71%

EXTRA

28) Relativo à classificação ABC sabemos que:

I – A categoria B é formada por um número médio de itens (20% a 30% em geral), que apresenta um valor de 
consumo acumulado ao redor de 20% a 30%.

II – Os itens da classe C podem ter um acompanhamento menos frequente, como uma vez ao mês.

III – Os itens da classe B sempre terão critérios mais rígidos de nível de estoque e de controle em relação aos itens 
A e C.

IV – Os critérios para controle físico e contábil dos itens exigirão que os itens da classe A sejam monitorados com 
grande frequência.

Observando as afirmações acima é correto afirmar:

a) Os itens I e II estão incorretos.

b) Apenas o item III está incorreto.

c) Apenas o item IV está incorreto.

d) Os itens I, III e IV estão incorretos.

e) Apenas o item II está incorreto.

EXTRA

29) O sistema conhecido como sistema de reposição em períodos fixos ou sistema do intervalo padrão é chamado:

a) Sistema de reposição periódica.

b) Sistema de reposição permanente.

c) Sistema de reposição continua.

d) Sistema de reposição agregada.

e) Nenhuma das respostas apresentadas



EXTRA

30) “É projetada para facilitar o manuseio, transporte, empilhamento ou estocagem do produto.”

Analisando a afirmativa acima podemos dizer que é:

a) uma função técnica da embalagem.

b) uma função logística da embalagem.

c) uma função de comunicação da embalagem.

d) uma função de marketing da embalagem.

e) uma função legal da embalagem.

EXTRA

31) Podemos afirmar que as funções da embalagem são:

a) Funções técnicas; Funções logísticas e Funções de Comunicação.

b) Funções logísticas, Funções Legais e Funções de Comunicação.

c) Funções Legais, Funções Técnicas e Funções de Marketing.

d) Funções de Fabricação, Funções Logísticas e Funções Legais

e) Funções de Comunicação, Funções de Marketing e Funções Legais.

EXTRA

32) As informações contidas na ficha de estoque para identificação do ítem são:

a) nome do item, código do item, descrição do item, unidade de medida e tipo de utilização.

b) fabricante, lote, preço unitário e nome do item.

c) número do item, lote econômico, utilização e saldo de estoque.

d) especificação, lote econômico, fornecedor e saldo disponível.

e) unidade de medida, fornecedor, nome do item e código do item.

EXTRA

33) O material que está sendo trabalhado na linha de produção é chamado de:

a) Produto em transformação.

b) Matéria-prima.

c) Mercadoria em trânsito.

d) Produto acabado.

e) Nenhuma das alternativas informadas.

EXTRA

34) A CODEMAR necessita de um processo que permita a entrega de componentes e  matérias-primas pouco 
antes da utilização.

Com base na necessidade acima, o Assistente de Operações deveria propor um metodo de estocagem:

a) just-in-time

b) regulador

c) TQM

d) Enterprise Resource Planning

e) baseado na Rede Pert.



EXTRA

35) O Sistema Integrado de Gestão que coleta, processa e fornece informações sobre todos os sistemas da 
empresa e que é utilizado para o planejamento da necessidade de materiais é conhecido como:

a) ERP - Enterprise Resource Planning

b) Just-in-time

c) Rede Pert

d) Balanced Score Card

e) Cadeia de Suprimentos

EXTRA

36) O controle que ajuda a determinar se a qualidade está dentro de uma faixa-padrão aceitável é:

a) Controle Estatístico de Processo

b) Total Quality Management

c) ISO

d) ERP

e) Nenhuma das alternativas apresentadas

EXTRA

37) Antônio, diretor do RH da CODEMAR, acreditando que dará maior transparência e agilidade no processo de 
Recrutamento e Seleção da empresa deseja implantar um modelo onde haverá vários candidatos e apenas uma 
vaga a ser preenchida.

 A qual modelo abaixo o Antônio está se referindo?

a) Modelo de Colocação.

b) Modelo de Seleção.

c) Modelo de Classificação.

d) Modelo de Ampliação.

e) Modelo de Escolha.

EXTRA

38) O Gerente de RH, solicitou ao seu subordinado que identificasse em um determinado candidato, características 
humanas ou aptidões relacionadas ao aspecto da execução de uma tarefa.

Seria correto afirmar que o conjunto de característica humanas ou aptidões apresentados abaixo, que estão 
relacionadas ao aspecto da execução de uma tarefa são:

a) Inteligência Geral, atenção concentrada para detalhes e aptidão verbal.

b) Aptidão verbal, Visão de Conjunto e Quociente emocional.

c) Liderança de pessoas, Aptidão espacial e Iniciativa própria.

d) Liderança de Pessoas, Quociente emocional e Espírito de Integração.

e) Facilidade de comunicação, Habilidade Interpessoal e Aptidão numérica.



EXTRA

39) As informações para preenchimento de um cargo podem ser colhidas através de :

a) Descrição e análise do cargo; Técnica dos incidentes críticos; Hipótese de trabalho; Requisição de 
pessoal; Análise do cargo no mercado.

b) Descrição e análise do cargo; Entrevistas; Hipótese de trabalho; Requisição de pessoal; Análise do cargo no 
mercado.

c) Descrição e análise do cargo; Técnicas de Simulação; Hipótese de trabalho; Requisição de pessoal; Análise do 
cargo no mercado.

d) Descrição e análise do cargo; Técnica dos incidentes críticos; Entrevistas; Requisição de pessoal; Análise do 
cargo no mercado.

e) Descrição e análise do cargo; Entrevistas; Técnicas de Simulação; Requisição de pessoal; Análise do cargo no 
mercado.

EXTRA

40) Num Processo de Seleção realizado na Microsoft®, no primeiro dia, o Gerente de Recursos Humanos realizou 
com o candidato uma entrevista dirigida; já no segundo dia ele aplicou um teste de aptidões e no último dia ele 
aplicou um exercício de psicodrama.

Podemos afirmar que as categorias de técnicas de seleção de pessoal aplicadas pelo Gerente de RH 
respectivamente, foram:

a) Entrevista de Seleção; Teste Psicométricos e Técnicas de Simulação.

b) Entrevista de Seleção; Testes de Personalidade e Testes Psicométricos.

c) Entrevista de Seleção; Técnicas de Simulação e Provas de Conhecimentos ou de Capacidade.

d) Entrevista de Seleção: Técnicas de Simulação e Testes de Personalidade.

e) Provas de Conhecimentos ou de Capacidade: Testes de Personalidade e Testes Psicométricos.

EXTRA

41) Ao preparar uma entrevista para aplicar no processo de seleção, Rodrigo elaborou algumas perguntas que 
permitiam uma resposta aberta, ou seja, livre por parte dos candidatos.

Podemos afirmar que o tipo de entrevista escolhida por Rodrigo, a ser aplicada foi:

a) Entrevista totalmente padronizada.

b) Entrevista não-diretiva.

c) Entrevista padronizada apenas nas perguntas.

d) Entrevista diretiva.

e) Nenhuma das respostas apresentadas.

EXTRA

42) Lei com atenção as alternativas abaixo:

I – As pessoas tratadas como seres humanos;

II – As pessoas tratadas como ativadores inteligentes de recursos organizacionais;

III – As pessoas tratadas como parceiros da organização.

Das alternativas acima seria correto dizer que:

a) Todas as afirmativas são verdadeiras em relação aos aspectos que se baseia a Gestão de Pessoas.

b) As afirmativas I e II são verdadeiras em relação aos aspectos que se baseia a Gestão de Pessoas.

c) As afirmativas I e III são verdadeiras em relação aos aspectos que se baseia a Gestão de Pessoas.

d) As afirmativas II e III são verdadeira em relação aos aspectos que se baseia as Gestão de Pessoas.

e) Todas as afirmativas são falsas.



EXTRA

43) Os processos utilizados para desenhar as atividades que as pessoas irão realizar na empresa, orientar e 
acompanhar o seu desempenho, estão relacionados a quais processos básicos da Gestão de Pessoas?

a) Processos de Agregar Pessoas.

b) Processos de Aplicar Pessoas.

c) Processos de Recompensar Pessoas.

d) Processos de Manter Pessoas.

e) Processos de Monitorar Pessoas.

EXTRA

44) O Presidente da CODEMAR implantou um modelo onde a área de RH oferece produtos e serviços aos 
gerentes e que a unidade de RH passa a ser uma unidade de negócios dentro da organização.

Podemos afirmar que o modelo ao qual mencionamos acima é:

a) Modelo descentralizado.

b) Modelo centralizado.

c) Modelo de Unidade.

d) Modelo Focado.

e) Nenhuma resposta apresentada está correta.

EXTRA

45) Das alternativas abaixo, qual NÃO representa um dos novos papeis da função de RH?

a) Administrativo.

b) Estratégico.

c) Foco no negócios

d) Proativo e Preventivo.

e) Consultivo.

EXTRA

46) O sistema de remuneração que premia certas habilidades técnicas ou comportamentais do funcionário, onde o 
foco principal é a pessoa e não o cargo e que a remuneração não está relacionada com as exigências do cargo, 
mas com as qualificações de quem desempenha as tarefas, é:

a) Remuneração por competência.

b) Remuneração por resultado.

c) Distribuição do Lucro.

d) Bonificação.

e) Remuneração Variável.



CONHECIMENTO ESPECÍFICO

EXTRA

47) No que concerne aos atos municipais, de acordo com a Lei Orgânica, assinale a alternativa incorreta:

a) O Prefeito fará publicar, mensalmente, os montantes de cada um dos tributos arrecadados e os recursos 
recebidos.

b) O Prefeito fará publicar, semestralmente, no órgão oficial, o balancete resumido da receita e da despesa.

c) O Prefeito fará publicar, anualmente, até 15 de março, pelo órgão oficial do Estado, quando não houver jornal 
oficial do Município, indicado por licitação, as contas da administração, constituídas do balanço financeiro, do 
patrimonial, do orçamentário e demonstração das variações patrimoniais, em forma sintética.

d) O Prefeito fará publicar diariamente, por edital, o movimento de caixa do dia anterior.

e) A escolha dos órgãos de imprensa para a divulgação das leis e atos administrativos far-se-á, obrigatoriamente, 
por licitação, havendo mais de um jornal no Município, de circulação regular, em que se levarão em conta não só 
as condições de preço, como as circunstâncias de frequência, horário, tiragem e distribuição.

EXTRA

48) Assinale a alternativa incorreta:

É da competência administrativa comum ao Município, à União e ao Estado, observada a lei complementar federal, 
o exercício das seguintes medidas, dentre elas:

a) Ao Município compete suplementar a legislação federal e estadual no que couber e naquilo que disser respeito 
ao seu peculiar interesse.

b) O controle dos atos administrativos do Município será exercido pelo Poder Legislativo, pelo Ministério Público, 
pela sociedade, pela própria administração e, no que couber, pelo Tribunal de Contas e pelo Conselho Estadual de 
Contas dos Municípios.

c) O Pagamento dos funcionários do Município será feito, impreterivelmente, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês.

d) Fica assegurado aos funcionários públicos Municipais, em forma de adiantamento a partir do dia 20 do 
mês, o percentual de 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos.

e) Nenhuma das alternativas apresentadas.

EXTRA

49) Ao funcionário público em exercício do mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições, exceto:

a) Investido no mandato de Vereador ou Juiz de Paz, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens 
de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e não havendo compatibilidade, 
aplicar-se-á a norma do inciso anterior.

b) Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço 
será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção, por antiguidade.

c) Investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela 
remuneração.

d) Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função.

e) Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no 
exercício estivesse.



EXTRA

50) De acordo com a Lei 13303/16, assinale a alternativa correta.

I – A empresa pública poderá lançar debêntures ou outros títulos ou valores mobiliários, conversíveis em ações.

II– É vedado à empresa pública emitir partes beneficiárias.

III – É dever da sociedade de economia mista e da empresa pública divulgar toda e qualquer forma de 
remuneração dos administradores.

a) Somente a afirmativa III está errada.

b) II e III estão certas.

c) I e III estão certas.

d) I e II estão certas.

e) Todas estão corretas.








