
INSTRUÇÕES GERAIS
• Você recebeu do fiscal:

- Um caderno de questões contendo 60 (sessenta) questões objetivas de múltipla escolha;
- Um cartão de respostas personalizado.
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nome do cargo informado em seu cartão de respostas.

• Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no caderno de questões se a numeração das questões e a paginação
estão corretas.

• Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a Prova Objetiva. Faça-a com tranqüilidade, mas controle o seu tempo. Este
tempo inclui a marcação do cartão de respostas.

• Após o início da prova, será efetuada a coleta da impressão digital de cada candidato (Edital 01/2006 – Subitem 8.8 alínea a).
• Não será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no cartão de respostas. (Edital 01/2006 – subitem

8.8 alínea e).
• Somente após decorrida uma hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu cartão de respostas da Prova

Objetiva e retirar-se da sala de prova (Edital 01/2006 – Subitem 8.8 alínea c).
• Somente será permitido levar seu caderno de questões ao final da prova, desde que permaneça em sala até este

momento (Edital 01/2006 – Subitem 8.8 alínea d).
• Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o cartão de respostas devidamente assinado.
• Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos.
• Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do responsável pelo local.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de
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• Leia atentamente cada questão e assinale no cartão de respostas a alternativa que mais adequadamente a responde.
• O cartão de respostas NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos

locais destinados às respostas.
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul

ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:
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LÍNGUA PORTUGUESA  
 

TEXTO – A ENERGIA E OS CICLOS INDUSTRIAIS 
 Demétrio Magnoli e Regina Araújo 

 
No decorrer da história, a ampliação da capacidade produtiva 
das sociedades teve como contrapartida o aumento de consumo 
e a contínua incorporação de novas fontes de energia. 
Entretanto, até o século XVIII, a evolução do consumo e o 
aprimoramento de novas tecnologias de geração de energia 
foram lentos e descontínuos. 
A Revolução Industrial alterou substancialmente esse panorama. 
Os ciclos iniciais de inovação tecnológica da economia 
industrial foram marcados pela incorporação de novas fontes de 
energia: assim, o pioneiro ciclo hidráulico foi sucedido pelo 
ciclo do carvão, que por sua vez cedeu lugar ao ciclo do 
petróleo. 
Em meados do século XIX, as invenções do dínamo e do 
alternador abriram o caminho para a produção de eletricidade. A 
primeira usina de eletricidade do mundo surgiu em Londres, em 
1881, e a segunda em Nova York, no mesmo ano. Ambas 
forneciam energia para a iluminação. Mais tarde, a eletricidade 
iria operar profundas transformações nos processos produtivos, 
com a introdução dos motores elétricos nas fábricas, e na vida 
cotidiana das sociedades industrializadas na qual foram 
incorporados dezenas de eletrodomésticos. 
Nas primeiras décadas do século XX, a difusão dos motores a 
combustão explica a importância crescente do petróleo na 
estrutura energética dos países industrializados. Além de servir 
de combustível para automóveis, aviões e tratores, ele também é 
utilizado como fonte de energia nas usinas termelétricas e, ainda, 
é matéria-prima para muitas indústrias químicas. Desde a década 
de 1970, registrou-se também aumento significativo na produção 
e consumo de energia nuclear nos países desenvolvidos. 
Nas sociedades pré-industriais, entretanto, os níveis de consumo 
energético se alteraram com menor intensidade, e as fontes 
energéticas tradicionais – em especial a lenha – ainda são 
predominantes. Estima-se que o consumo de energia comercial 
per capita no mundo seja de aproximadamente 1,64 toneladas 
equivalentes de petróleo (TEP) por ano, mas esse número 
significa muito pouco: um norte-americano consome 
anualmente, em média, 8 TEPs contra apenas 0,15 consumidos 
por habitantes em Bangladesh e 0,36 no Nepal. 
Os países da OCDE, que possuem cerca de um sexto da 
população mundial, são responsáveis por mais da metade do 
consumo energético global. Os Estados Unidos, com menos de 
300 milhões de habitantes, consomem quatro vezes mais energia 
do que o continente africano inteiro, onde vivem cerca de 890 
milhões de pessoas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 – O título do texto inclui dois termos: energia / ciclos 
industriais. A relação que se estabelece, no texto, entre esses 
dois termos é: 
 
(A) os diferentes ciclos industriais foram progressivamente 

acoplados a novas tecnologias de geração de energia; 
(B) as novas fontes de energia foram progressivamente sendo 

substituídas em função de seu progressivo esgotamento 
causado pelos ciclos industriais; 

(C) os diferentes ciclos industriais foram a conseqüência 
inevitável de mudanças na vida social, como a grande 
profusão de eletrodomésticos; 

(D) a criação de novas fontes de energia fizeram aparecer novas 
necessidades no corpo social; 

(E) os ciclos industriais tornaram a evolução do consumo e o 
aprimoramento de novas tecnologias lentos e descontínuos. 

 
 
02 – “No decorrer da história...”; essa expressão equivale 
semanticamente a: 
 
(A) com o advento dos tempos históricos; 
(B) ao longo da história humana; 
(C) após o surgimento da História; 
(D) antes do início da História; 
(E) depois dos tempos históricos. 
 
 
03 – Ao dizer que a ampliação da capacidade produtiva das 
sociedades teve como contrapartida o aumento de consumo e a 
contínua incorporação de  novas fontes de energia, o autor do 
texto quer dizer que os dois últimos elementos funcionam, em 
relação ao primeiro, como: 
 
(A) oposição; 
(B) comparação; 
(C) resultado; 
(D) reação; 
(E) compensação. 
 
 
04 – As alternativas abaixo apresentam adjetivos do texto; a 
alternativa em que os substantivos correspondentes a esses 
adjetivos podem ser formados com a mesma terminação é: 
 
(A) produtiva – contínua – novas; 
(B) lentos – descontínuos – iniciais; 
(C) pioneiro – produtivos – elétricos; 
(D) industralizadas -  crescente – energética; 
(E) significativo – desenvolvidos – tradicionais. 
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05 – “A Revolução Industrial alterou substancialmente esse 
panorama”; a forma de reescrever essa mesma frase que altera o 
seu sentido original é: 
 
(A) A Revolução Industrial alterou esse panorama 

substancialmente; 
(B) Esse panorama foi substancialmente alterado pela 

Revolução Industrial; 
(C) Esse panorama, a Revolução Industrial o alterou 

substancialmente; 
(D) A Revolução Industrial causou a alteração substancial desse 

panorama; 
(E) A alteração substancial desse panorama causou a Revolução 

Industrial. 
 
 
06 – “A Revolução Industrial alterou substancialmente esse 
panorama”; esse panorama a que se refere a frase é: 
 
(A) o da ampliação da capacidade produtiva das sociedades; 
(B) o aumento do consumo e a incorporação de novas fontes; 
(C) a evolução do consumo e o aprimoramento de novas 

tecnologias de geração de energia; 
(D) o ritmo lento e descontínuo da evolução do consumo e do 

aprimoramento de novas tecnologias de geração de energia; 
(E) a ausência de novas tecnologias de geração de energia. 
 
 
07 – A alternativa em que o antecedente do pronome sublinhado 
NÃO está corretamente indicado é: 
 
(A) “assim, o pioneiro ciclo hidráulico foi sucedido pelo ciclo 

do carvão, que por sua vez cedeu lugar ao ciclo do petróleo” 
= o pioneiro ciclo hidráulico; 

(B) “com a introdução dos motores elétricos nas fábricas, e na 
vida cotidiana das sociedades industrializadas na qual foram 
incorporados dezenas de eletrodomésticos” = vida 
cotidiana; 

(C) “Os países da OCDE, que possuem cerca de um sexto da 
população mundial” = países da OCDE; 

(D) “Além de servir de combustível para automóveis, aviões e 
tratores, ele também é utilizado como fonte de energia” = 
petróleo; 

(E) “consomem quatro vezes mais energia do que o continente 
africano inteiro, onde vivem cerca de 890 milhões de 
pessoas” = continente africano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08 – Apesar de ser um texto informativo, há certas quantidades 
no texto que são expressas sem precisão absoluta; assinale a 
EXCEÇÃO: 
 
(A) “onde vivem cerca de 890 milhões de pessoas”; 
(B) “o consumo de energia per capita seja de aproximadamente 

1,64 toneladas equivalentes de petróleo”; 
(C) “que possuem cerca de um sexto da população mundial”; 
(D) “8 TEPs contra apenas 0,15 consumidos por habitante em 

Bangladesh e 0,36 no Nepal”; 
(E) “os Estados Unidos, com menos de 300 milhões de 

habitantes”. 
 
 
09 – O texto se estrutura prioritariamente: 
 
(A) pela relação de causa e conseqüência; 
(B) pelo comparação entre várias épocas; 
(C) pela evolução cronológica de fatos; 
(D) pela noção de progresso e atraso; 
(E) pela oposição entre países ricos e pobres. 
 
 
10 – No terceiro parágrafo do texto aparece a frase “Ambas 
forneciam energia para a iluminação”; pode-se inferir dessa 
frase que: 
 
(A) as usinas referidas forneciam eletricidade para toda a 

indústria da época; 
(B) as usinas citadas iluminavam as cidades inglesas e 

americanas, respectivamente; 
(C) as usinas citadas só produziam energia para iluminação; 
(D) as usinas forneciam eletricidade para as indústrias e 

também para a iluminação; 
(E) as usinas eram tremendamente atrasadas para a época em 

que surgiram. 
 
 
11 – Norte-americano e matéria-prima, dois vocábulos 
presentes no texto, fazem corretamente como plural: 
 
(A) norte-americanos / matéria-primas; 
(B) norte-americanos / matérias-primas; 
(C) nortes-americanos / matérias primas; 
(D) nortes-americanos / matérias-prima; 
(E) nortes-americanos / matéria-primas. 
 
 
12 – A alternativa em que o elemento sublinhado indica o agente 
e não o paciente do termo anterior é: 
 
(A) “a importância crescente do petróleo”; 
(B) “a ampliação da capacidade produtiva”; 
(C) “a contínua incorporação de nova fontes de energia”; 
(D) “o aprimoramento de novas tecnologias”; 
(E) “as invenções do dínamo e do alternador”. 
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13 – O penúltimo parágrafo do texto fala de “sociedades pré-
industriais”; pode-se depreender do texto que essas sociedades 
são as que: 
 
(A) existiram antes da Revolução Industrial; 
(B) reagem contra a poluição energética; 
(C) se caracterizam pelo atraso industrial; 
(D) só consomem energia natural; 
(E) destroem a cobertura vegetal do planeta. 
 
 
14 – “Estima-se que o consumo de energia comercial per capita 
no mundo seja de aproximadamente 1,64 toneladas equivalentes 
de petróleo (TEP) por ano, mas esse número significa muito 
pouco: um norte-americano consome anualmente, em média, 8 
TEPs contra apenas 0,15 consumidos por habitantes em 
Bangladesh e 0,36 no Nepal”; o número citado é muito pouco 
porque: 
 
(A) há uma enorme quantidade de energia produzida e não 

consumida; 
(B) há países que se negam a destruir ecologicamente o meio 

ambiente; 
(C) poderia haver um consumo bastante menor; 
(D) alguns países têm pouco consumo de energia, se comparado 

ao dos EUA; 
(E) nos países industrializados o consumo é bastante grande. 
 
 
15 – A expressão per capita na frase “o consumo de energia 
comercial per capita no mundo” significa: 
 
(A) por capital de cada país; 
(B) por cidade importante de cada país; 
(C) por grupo humano identificado; 
(D) por unidade monetária de cada país; 
(E) por cada indivíduo. 
 
 
16 – O último parágrafo do texto tem por finalidade mostrar: 
 
(A) que os maiores consumidores de energia são os países 

menos populosos do planeta; 
(B) que há uma enorme desproporção de riqueza se 

observarmos a distribuição do consumo de energia no 
mundo; 

(C) que o continente africano é a região do planeta onde se 
preserva mais o ambiente natural; 

(D) que os EUA consomem injustamente a energia que deveria 
ser consumida por países bem mais pobres; 

(E) que os EUA são autoritários e tirânicos em relação aos 
países africanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

17 – O fato de os EUA serem um país de alto consumo de 
energia mostra que: 
 
(A) os países mais ricos consomem mais energia do que a 

necessária; 
(B) os países mais pobres devem cobrar nas cortes 

internacionais o direito à energia; 
(C) há uma relação entre riqueza, industrialização e consumo 

de energia; 
(D) os países de grande injustiça social são os mais 

industrializados do globo; 
(E) os países mais pobres são os que mais utilizam as fontes 

naturais de energia. 
 
 
18 – Ao dizer que um norte-americano consome “em média” 8 
TEPs contra apenas 0,15 consumidos por habitante em 
Bangladesh, com a expressão “em média”, o autor do texto quer 
dizer que: 
 
(A) às vezes consomem mais, às vezes consomem menos; 
(B) sempre consomem mais que nos países pobres; 
(C) o total de energia consumida é dividido entre todos os 

norte-americanos; 
(D) a energia consumida é dividida matematicamente entre 

aqueles que a consomem; 
(E) na maior parte dos habitantes, o consumo de energia atinge 

o nível indicado. 
 
 
19 – A alternativa em que o vocábulo sublinhado tem seu valor 
semântico ERRADAMENTE indicado é: 
 
(A) “Entretanto, até o século XVIII” = oposição; 
(B) “assim, o pioneiro ciclo hidráulico” = modo; 
(C) “surgiu em Londres” = lugar; 
(D) “em 1881” = tempo; 
(E) “Mais tarde” = tempo. 
 
 
20 – “um norte-americano consome anualmente, em média, 8 
TEPs contra apenas 0,15 consumidos por habitante em 
Bangladesh e 0,36 no Nepal”; nesse segmento do texto a 
presença do vocábulo sublinhado indica que: 
 
(A) o consumo de energia nos países citados está de acordo com 

seu desenvolvimento industrial; 
(B) Bangladesh e Nepal consomem menos energia que os EUA; 
(C) só nos locais citados o consumo de energia é tão baixo; 
(D) o consumo em Bangladesh é ainda inferior que ao do Nepal; 
(E) o autor considera, nesse caso, o consumo de energia 

bastante baixo. 
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LÍNGUA INGLESA 
 

READ TEXT I AND ANSWER QUESTIONS 21 TO 24: 
 

TEXT I 

Nuclear Weapons Programs 

Brazil pursued a covert nuclear weapons program in 
response to Argentina's program. It developed a modest 
nuclear power program, enrichment facilities (including a 
large ultracentrifuge enrichment plant and several 
laboratory-scale facilities), a limited reprocessing capability, 
a missile program, a uranium mining and processing 
industry, and fuel fabrication facilities. Brazil was supplied 
with nuclear materials and equipment by West Germany 
(which supplied reactors, enrichment and reprocessing 
facilities), France, and the US. The country has a dependable 
raw material base for developing atomic power engineering, 
highly skilled scientific cadres have been trained, 
technologies for enriching uranium have been obtained, and 
there are several nuclear research centers.  

The history of Brazil's nuclear programs can be traced back 
to the early 1930s, with the initial research in nuclear fission. 
Much of that early research was conducted at the USP 
(University of São Paulo), some by scientists who had been 
contracted from abroad. By the mid-1930s, Brazil had 
discovered vast deposits of uranium. In 1940 President 
Getúlio Vargas signed an agreement with the United States 
for cooperative mining, including mining for uranium and 
monazite. During the 1940s, Brazil signed three additional 
agreements with the United States. In exchange for monazite, 
the United States transferred nuclear technology. 

(adapted  from http://www.fas.org/nuke/guide/brazil/nuke/index.html on March 
1st, 2006) 
 
 
21 – The triggering force for  the development of the Brazilian 
nuclear program was a:   
 
(A) promise; 
(B) failure; 
(C) curiosity; 
(D) dream; 
(E) reaction. 
 
 
22 –  The text implies that the Brazilian program was initially: 
 
(A) well-known; 
(B) ill-planned; 
(C) secret; 
(D) ambiguous; 
(E) complex. 
 
 
 
 
 
 

23 –  The underlined word in  “The country has a dependable 
raw material base...” (l.10) refers to: 
 
(A) Argentina; 
(B) West Germany; 
(C) the US;  
(D) Brazil; 
(E) France. 
 
 
24 – When the text states that “Brazil’s nuclear programs can be 
traced back to the early 1930s...” (l.15) this means that at the 
time  mentioned they were: 
 
(A) implemented; 
(B) concealed; 
(C) rejected; 
(D) investigated; 
(E) resumed. 
 
 
 

READ TEXT II AND ANSWER QUESTIONS 25 TO 30: 
 

TEXT II 
 
 

Here is an article published in 2003: 
 

 

 
 

Russian scientists have announced plans to build a nuclear 
power station on Mars. 

They say that all the necessary technical drawings have now 
been completed, and - after a few minor niggles have been 
ironed out - all will be ready for the construction work to 
begin.  
 
The power plant should be up and running by 2030.  
 
But experts are already asking questions about the feasibility 
of the project.  
 
The first extra-terrestrial nuclear power station will serve the 
permanent research camp which, Russian scientists believe, 
could be set up on Mars within the next 30 years.  
 
Deputy chief engineer of Red Star - a state scientific 
company closely affiliated with Russia's Nuclear Energy 
Ministry - says the station will be constructed in the 
mountainous areas of Mars, possibly in one of the canyons.  
 

10 

20 

10
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Cosmic building site  
It will produce enough power for future Russian missions to 
the planet to be fully self-contained and will not need more 
than six engineers to maintain.  
Scientists say that the station is now almost ready to be built 
- all they have to do is to find a way to protect staff and 
environment from radiation.  
 
The only stumbling block is how to deliver ready-made 
building blocks to a construction site 300 million kilometres 
(186.4 million miles) away from Earth.  
 
The plan is that the heavier equipment will be delivered to 
Mars by an automatic lander - like the European Beagle 
which is now making its way to the Red Planet.  
 
The scientists say that more delicate goods will arrive in a 
manned spaceship.  
 
Its crew will build both the station and the research base for 
all future expeditions.  

 
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3162129.stm on March 1st, 2006) 

 
 
25 – When the article was published, the plan of  building a 
nuclear power station was:   
 
(A) cleared out; 
(B) considered too bold; 
(C) being doubted;  
(D) guaranteed by experts; 
(E) running smoothly. 
 
 
26 – According to the text, the sole problem in 2003 was:   
 
(A) transporting building material; 
(B) obtaining grants for the crew; 
(C) sending engineers to Mars; 
(D) getting worldwide approval; 
(E) constructing on hilly soil. 
 
 
27 – In that same year, the Russians were thinking about  the 
staff’s:   
 
(A) feeding; 
(B) safety; 
(C) clothing; 
(D) expertise; 
(E) schooling. 
 
 
 
 
 
 
 

28 –  The underlined expression in “after a few minor niggles 
have been ironed out” (l.02)  can be replaced by: 
 
(A) put down; 
(B) set off; 
(C) called for; 
(D) straightened out; 
(E) turned on. 
 
 
29 –  should in “The power plant should be up and 
running...”(l.05) implies a(n): 
 
(A) ability; 
(B) certainty; 
(C) suggestion; 
(D) obligation; 
(E) possibility. 
 
 
30 – The underlined verb in “will not need more than six 
engineers to  maintain.” (l.18) can be replaced by: 
 
(A) keep off; 
(B) keep out; 
(C) keep up; 
(D) keep away; 
(E) keep back. 
 
 
 
 
 

 
 

20 

30 
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PSICOLOGIA 
 
31 -  A seleção de recursos humanos pode ser definida como a 
escolha do homem certo para o cargo certo. Correlacione as 
colunas no que tange às formas de seleção a seguir: 
 

(I) colocação de pessoal 
(II) seleção de pessoal 
(III) classificação de pessoal 

 
( ) ocorre quando o solicitante indica um candidato que possui 
todas as qualidades necessárias para o cargo vago; 
( ) é o tipo de modelo em que o candidato pode ser aprovado ou 
rejeitado para determinado cargo e aceito para outro; 
( ) neste caso existem vários candidatos para vários cargos e 
vagas; 
( ) existe aqui apenas um cargo vago e vários candidatos 
dispostos a ocupá-lo; 
( ) há um cargo vago para um único candidato, não ocorrendo, 
assim,  reprovação; 
( ) ocorre esta situação em um mercado de trabalho cuja oferta 
de vagas é menor que a procura por candidatos. 
 
A seqüência correta é: 
 
(A) I, II, III, III, II, I; 
(B) I, III, III, II, I, II; 
(C) II, II, III, I, I, III; 
(D) III, II, I, I, II, III; 
(E) III, II, II, I, I, III. 
 
 
32 - Vários tipos de enfoque podem ser utilizados nas mais 
diversas organizações. A visão mais aceita atualmente é a de que 
existem poucos conceitos amplos que se aplicam a todas as 
circunstâncias e que diferentes situações requerem diferentes 
práticas comportamentais na busca da eficácia. O tipo de 
enfoque que corresponde a essa perspectiva é o: 
 
(A) suportivo; 
(B) sistêmico; 
(C) tradicional; 
(D) contingencial; 
(E) produtivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 - O desligamento de um funcionário da empresa deve ser 
realizado com bastante cuidado, já que a demissão pode 
provocar impactos psicológicos profundos no demitido. Não 
existe um “manual para demissão de pessoal”, mas, via de regra, 
algumas atitudes são mais coerentes e adequadas a serem 
tomadas. Considerando esse assunto, é correto afirmar que: 
 
(A) a notícia deve ser dada na frente dos colegas, a fim de que o 

demitido possa ter com quem compartilhar sua dor e 
desabafar suas queixas; 

(B) o ideal é que a comunicação seja feita através de telegrama, 
carta ou telefonema para que não haja exposição 
desnecessária do empregado; 

(C) não é necessário que haja uma justificativa razoável para a 
demissão, ficando a critério exclusivo da empresa decidir 
sobre quem, quando e como contrata ou demite; 

(D) a empresa não precisa oferecer carta de referência nem 
qualquer tipo de compensação financeira, a não ser que o 
demitido peça algo dessa ordem; 

(E) o responsável pelo processo demissional deve ser pessoa 
hábil e sensível, disponível para informar, orientar,  acolher 
e respeitar o funcionário desligado. 

 
 
34 - As organizações diferem umas das outras quanto à 
qualidade do comportamento organizacional que desenvolvem. 
Essas diferenças são substancialmente causadas pelos diferentes 
modelos de comportamento organizacional que dominam o 
pensamento administrativo em cada organização. NÃO é 
exemplo de modelo de comportamento organizacional: 
 
(A) incremental; 
(B) autocrático;  
(C) de proteção; 
(D) de apoio; 
(E) colegiado. 
 
 
35 - Nenhuma gestão de recursos humanos pode desprezar a 
implantação e a administração de cargos e salários. Como etapa 
inicial do programa de administração de cargos e salários, o 
gestor irá fazer a avaliação de cargos. A forma mais eficiente, 
rápida e econômica para a avaliação de cargos é: 
 
(A) entrevista individual; 
(B) questionário; 
(C) simulação; 
(D) dinâmica de grupo; 
(E) acidente crítico. 
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36 - Nos anos de 1950 e 1960 surgiu um novo tipo de 
treinamento, conhecido originalmente como desenvolvimento 
organizacional – DO. O processo de DO não impede o uso de 
métodos de treinamento convencionais que, em algumas 
ocasiões, são muito úteis. Os programas de DO costumam 
basear-se no conhecimento experimental, e a abordagem 
utilizada, nesse caso, é o treinamento em laboratório. Podem ser 
considerados métodos de laboratório, EXCETO: 
 
 
(A) entrevistas de triagem; 
(B) representação de papéis; 
(C) simulações; 
(D) modelagem de comportamento; 
(E) jogos de empresa. 
 
 
37 -  Em linhas gerais, pode-se definir o recrutamento como o 
conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair candidatos 
potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro 
de uma empresa. É possível identificar três tipos de 
recrutamento: interno, externo e misto. Com relação a esse 
tópico, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
(A) o recrutamento interno, enquanto oportunidade de 

crescimento dentro da empresa, estimula o desempenho, a 
capacitação e a excelência dos funcionários; 

(B) o recrutamento externo é um procedimento mais ágil e 
econômico que o interno, além de oferecer “sangue novo” 
à empresa; 

(C) a existência de funcionários adaptados à cultura 
organizacional pode ser considerada uma das vantagens do 
recrutamento interno; 

(D) o recrutamento misto é bastante utilizado quando a 
empresa quer renovar seu quadro de funcionários ao 
mesmo tempo em que deseja estimular os já existentes; 

(E) existem várias formas de recrutamento externo, entre as 
quais podemos citar anúncios, internet, feira de empregos 
e o SINE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 - Entre as principais teorias e formulações acerca da 
motivação, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
(A) o modelo ou teoria da expectância proposto por Victor 

Vroom explica a motivação como sendo um produto de três 
fatores: valência, expectância e instrumentalidade; 

(B) a profecia auto-realizadora sugere que um subordinado será 
levado a responder de forma a confirmar as expectativas 
que o gerente tem a seu respeito; 

(C) atribuição é o processo pelo qual uma pessoa interpreta as 
causas dos comportamentos. Tal modelo foi concebido por 
Fritz Heider e é um dos enfoques atuais da motivação; 

(D) a teoria da modificação de comportamento baseia-se na 
idéia de que o comportamento depende de suas 
conseqüências e, portanto, é passível de controle; 

(E) Maslow desenvolveu a teoria dos dois fatores, em que 
afirma existirem alguns, denominados higiênicos, que 
servem apenas para evitar insatisfações. 

 
 
39 -  Em entrevista à revista HSM, considerada a maior revista 
de management do país, o professor Ronald Heifetz, da 
Universidade de Harvard, defende que “os líderes atuais devem 
identificar as mudanças e fazer com que a organização se adapte 
a elas”. O padrão global das ações do líder, conforme percebido 
por seus subordinados, é chamado de estilo de liderança. Com 
relação aos diferentes tipos de liderança, é correto afirmar que: 
 
(A) líderes autocráticos evitam o poder e a responsabilidade e 

podem ser considerados meras figuras decorativas em um 
grupo; 

(B) os chamados líderes consideradores acreditam que obtêm 
resultados mantendo as pessoas ocupadas e pressionando-as 
para que produzam; 

(C) na liderança de estilo participativo ocorre uma centralização 
do poder por parte do líder, que toma as decisões baseado 
em si mesmo; 

(D) a descentralização da autoridade acompanhada de decisões 
unilaterais caracterizam o estilo de liderança autocrático; 

(E) o estilo demagógico é típico de um líder com estrutura 
autocrática e aparência democrática, sendo a impostura uma 
de suas características mais marcantes. 
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40 - Com relação aos conceitos de clima e cultura 
organizacional e suas interfaces com o tema da motivação e 
satisfação no trabalho, é INCORRETO afirmar que: 
 
(A) motivação pode ser considerada uma energia direta ou 

intrínseca ligada ao significado e à natureza do próprio 
trabalho realizado; 

(B) clima organizacional nada mais é do que o indicador do 
nível de satisfação (ou insatisfação) experimentado pelo 
empregado no trabalho; 

(C) cultura organizacional diz respeito a todo um conjunto de 
regras, normas e valores que são impostos e geram clima de 
insatisfação e desmotivação no trabalho; 

(D) pode-se considerar a satisfação como uma energia indireta 
ou extrínseca ligada a aspectos do trabalho tidos como 
importantes sob a ótica de determinado funcionário; 

(E) cultura organizacional pode ser definida como o conjunto 
de crenças e valores compartilhados entre os membros de 
um grupo ou organização. 

 
 
41 - Rotatividade de pessoal, ou ‘turn-over’, corresponde à 
flutuação do volume de colaboradores que ingressam e saem da 
organização. Com relação a esse tópico, é INCORRETO afirmar 
que: 
 
(A) a rotatividade de pessoal é expressa por um índice 

percentual entre as admissões e os desligamentos em 
relação ao número médio de colaboradores, em 
determinado período de tempo; 

(B) na gestão de RH, o índice de rotatividade pode ser utilizado 
para alertar na prevenção da perda de recursos humanos e 
sua fórmula de cálculo pode ser expressa da seguinte 
forma: R=((A+D)/2/EM)X100; 

(C) um acompanhamento do índice de turn-over de forma 
regular e periódica permite ao gestor detectar 
anormalidades, como descompasso salarial da empresa 
com o mercado ou outros fatores identificáveis; 

(D) a entrada e saída constante de pessoas cria um fator 
psicológico que pode interferir na rotina da organização, 
desmotivando e gerando insegurança nos demais 
funcionários; 

(E) a perda de pessoal, independentemente do motivo de 
desligamento, não gera desinvestimento para a empresa, 
que lucrará muito mais com a constante renovação de seu 
quadro de funcionários. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 -  A tendência atual de mercado pede pessoas competentes e, 
portanto, a seleção de profissionais passou a ser vista como uma 
escolha de competências. Três fatores entram em jogo e acham-
se interligados na classificação por competências. São eles: 
 
(A) conhecimentos, técnicas e vivências; 
(B) habilidades, vivências e técnicas; 
(C) comportamentos, habilidades e atitudes; 
(D) técnicas, atitudes e habilidades; 
(E) conhecimentos, habilidades e atitudes. 
 
 
43 -  De modo geral, os semelhantes se atraem e quanto maiores 
as diferenças entre um candidato e o entrevistador, maior o 
desafio a ser enfrentado por este último ao avaliar o candidato. 
O efeito indesejado e prejudicial em qualquer procedimento de 
entrevista psicológica, no qual a impressão geral que o candidato 
desperta no entrevistador influi em seus julgamentos específicos 
e compromete a necessária e requerida objetividade e 
imparcialidade denomina-se efeito: 
 
(A) carambola; 
(B) dominó; 
(C) halo; 
(D) preconceituoso; 
(E) idiossincrático. 
 
 
44 -  Um tipo de modelo integrador (considerado híbrido) de 
comportamento organizacional que surgiu em 1981 e procurou 
adaptar elementos do sistema da administração japonesa à força 
de trabalho americano ficou conhecido como: 
 
(A) Teoria X, de McGregor; 
(B) Teoria Fatorial, de Herzberg; 
(C) Teoria das Necessidades, de Alderfer; 
(D) Teoria Piramidal, de Maslow;  
(E) Teoria Z, de Ouchi. 
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45 - Alguns procedimentos burocráticos e legais na demissão 
devem ser levados em conta quando se trata de demissão por 
justa causa. A CLT, no artigo 482, relaciona alguns atos que 
constituem e configuram-se ‘justa causa’. Com relação ao 
assunto, correlacione as colunas a seguir: 
 
(I) ato de improbidade 
(II) incontinência da conduta 
(III) desídia 
(IV) abandono de emprego 
 
( ) é toda ação ou omissão desonesta do empregado, que revelam 
desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, etc; 
( ) é o tipo de falta grave que, na maioria das vezes, consiste na 
repetição de pequenas faltas leves que vão se acumulando até 
culminar na dispensa do empregado; 
( ) trata-se da falta injustificada ao serviço por mais de trinta dias 
ou quando é o empregado surpreendido trabalhando em outra 
empresa quando deveria estar na primeira empresa; 
( ) revela-se pelos excessos ou imoderações, entendendo-se a 
inconveniência de hábitos e costumes, pela imoderação de 
linguagem ou de gestos. 
 
A seqüência correta é: 
 
(A) I, II, IV, III;  
(B) I, III, IV, II; 
(C) II, I, IV, III; 
(D) III, I, II, IV; 
(E) III, IV, II, I. 
 
 
46 -  Em entrevista realizada no curso do processo seletivo para 
cargo administrativo, a candidata declara para o psicólogo que é 
homossexual e vive em união estável há 7 anos com uma 
companheira, com quem cria a filha de 8 anos, nascida de um 
relacionamento amoroso eventual. Diante dessas informações e 
pautando sua conduta nas normas dispostas no Código de Ética 
Profissional, o psicólogo deverá fazer constar do laudo 
psicológico: 
 
 
(A) todos os dados obtidos nas entrevistas individuais, dinâmica 

grupal e testes psicológicos; 
(B) o encaminhamento do caso para avaliação social e 

acompanhamento psicológico familiar; 
(C) apenas as informações relacionadas à demanda, garantindo 

o sigilo das outras informações pessoais prestadas;  
(D) documento confidencial endereçado às instâncias superiores 

dando ciência dos fatos para as providências cabíveis; 
(E) a desclassificação da candidata para o cargo postulado, 

omitindo, porém, as informações de caráter sigiloso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 -  O psicólogo, na elaboração de seus documentos, deverá 
adotar como princípios norteadores as técnicas da linguagem 
escrita e os princípios éticos, técnicos e científicos da profissão. 
Sobre os princípios norteadores constantes da Resolução de nº 
007/2003 do CFP, que institui o Manual de Elaboração de 
Documentos Escritos, é correto afirmar que: 
 
(A) a bem da clareza, o psicólogo deverá evitar o uso da 

linguagem profissional, substituindo os conceitos sempre 
que possível por termos do vocabulário comum;  

(B) determinações históricas, sócio-econômicas e políticas 
serão desconsideradas para a produção de um documento 
psicológico científico e isento; 

(C) a escolha dos instrumentais técnicos de avaliação é 
prerrogativa do profissional, que justificará o uso de 
métodos ainda não normatizados pelo CFP; 

(D) o psicólogo recusará fazer uso dos instrumentos da 
Psicologia na perpetuação institucional e ideológica da 
segregação aos diferentes modos de subjetivação;  

(E) informações confidenciais não poderão constar dos laudos 
em quaisquer circunstâncias. 

 
 
48 -  A Organização Internacional do Trabalho reconhece no 
assédio moral um dos fenômenos responsáveis pela incidência 
de distúrbios mentais relacionados com as condições de 
trabalho. Esta modalidade de violência moral no trabalho tem 
como uma de suas características principais: 
 
(A) a exigência de desempenho e produtividade por parte da 

chefia; 
(B) a pressão por favores sexuais perpetrada por superior 

hierárquico; 
(C) a rigidez psicológica do indivíduo alvo das brincadeiras dos 

colegas; 
(D) a desqualificação do empregado, através de humilhações e 

do isolamento; 
(E) a necessária subordinação hierárquica da vítima ao 

agressor.  
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49 -  Ao longo de sua profícua produção teórico-clínica sobre o 
psiquismo, Sigmund Freud concebeu um modelo estrutural, um 
modelo econômico e um modelo dinâmico do funcionamento 
mental. Com base nas elaborações teóricas de Freud, é correto 
afirmar que: 
 
(A) o processo primário é típico do pré-consciente e se 

caracteriza pela subordinação ao princípio do prazer; 
(B) o bebê já nasce dotado de um superego arcaico que se 

manifestará como sadismo oral e fálico; 
(C) o superego surge com a resolução do conflito edípico no 

final da fase anal de desenvolvimento psicossexual; 
(D) uma das principais funções do ego é manter o equilíbrio do 

aparelho psíquico, procurando conciliar as realidades 
interna e externa do sujeito; 

(E) o acesso ao inconsciente se dá através dos sonhos, que 
funcionam sob o modelo do processo secundário de 
atividade mental. 

 
 
50 - Baseada na obra de Sigmund Freud, Anna Freud apresentou 
um trabalho clássico “O Ego e os Mecanismos de Defesa”, no 
qual descreveu os mecanismos de defesa empregados por todas 
as pessoas, normais ou neuróticas, em graus variados. De acordo 
com novos desenvolvimentos teóricos sobre os mecanismos de 
defesa do ego, pode-se classificar como uma defesa madura: 
 
(A) a antecipação; 
(B) a intelectualização; 
(C) a regressão; 
(D) o deslocamento; 
(E) o isolamento. 
 
51 - O psicólogo suíço Jean Piaget formulou a partir da 
observação direta de crianças uma teoria sobre o 
desenvolvimento cognitivo que explica como as pessoas 
adquirem conhecimento e desenvolvem o pensamento. 
Considerando os estágios de desenvolvimento da inteligência 
descritos por Piaget, relacione corretamente as colunas: 
 
I – estágio sensório-motor   
II – estágio pré-operatório                        
III – estágio das operações concretas  
IV – estágio das operações formais  
 
 ( ) pensamento hipotético-dedutivo 
(  ) pensamento animista      
(  ) permanência do objeto 
(  ) pensamento operatório 
 
A seqüência correta é: 
 
(A) I, II, IV, III; 
(B) II, III, I, IV; 
(C) III, IV, II, I; 
(D) IV, II, I, III; 
(E) IV, III, I, II. 
 
 
 

52 -  A utilização dos postulados da Psicanálise para explicar a 
Dinâmica Grupal teve em Wilfred Bion um de seus principais 
expoentes. Em sua teoria sobre o funcionamento grupal, Bion 
identificou dois níveis, um consciente, o nível da tarefa, e um 
inconsciente, o nível dos pressupostos básicos. Sobre os modos 
de funcionamento inconscientes despertados no grupo, é 
INCORRETO afirmar que:  
 
(A) no nível de dependência, o funcionamento grupal é 

excessivamente centrado numa liderança pessoal; 
(B) sob o pressuposto de luta-fuga, a ansiedade predominante 

no grupo é do tipo persecutório; 
(C) na hipótese do acasalamento, o grupo tem esperanças 

messiânicas depositadas no futuro; 
(D) quando há o funcionamento simultâneo de dois ou mais 

pressupostos básicos, o grupo reage bloqueando a tarefa; 
(E) um pressuposto básico do grupo é a existência de um objeto 

externo, cuja função é fornecer-lhe segurança. 
 
 
53 -  São inúmeras as aplicações da dinâmica grupal, sendo a 
área da saúde humana um dos campos mais produtivos no 
tocante ao emprego das técnicas grupais. Sobre as aplicações 
deste saber na área da saúde, é correto afirmar que: 

(A) no enfoque psicanalítico de Pichon-Rivière, a ênfase é 
colocada na psicodinâmica individual manifestada no 
grupo; 

(B) grupos operativos são largamente utilizados como 
coadjuvantes no tratamento de pessoas com doenças 
orgânicas crônicas; 

(C) os Grupos Balint integram médicos, para-médicos e 
pacientes numa reflexão sobre o binômio saúde x doença; 

(D) as Comunidades Terapêuticas são reuniões de leigos acerca 
de problemas vivenciados em sua comunidade; 

(E) tratamentos convencionais de saúde são coadjuvantes 
obrigatórios dos Grupos de Auto-Ajuda. 

 
 

54 - A partir das pesquisas de Kurt Lewin sobre a dinâmica 
grupal surgiu a técnica conhecida por T-group, ou Grupo de 
Treinamento, que defende ser possível promover mudanças nos 
indivíduos através dos seguintes recursos: 
 
(A) regressão e coesão grupal; 
(B) universalidade e análise da transferência; 
(C) feedback e insight; 
(D) auto-observação e contra-transferência; 
(E) acting-out e análise das resistências. 
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55 -  Erik Erikson (1902 – 1994) desenvolveu uma teoria 
psicossocial do desenvolvimento da personalidade que 
acompanha o indivíduo do nascimento à velhice através de 
estágios, cada qual com uma tarefa específica a realizar e um 
conflito sócio-emocional a ser superado para viabilizar a 
passagem para o estágio seguinte. De acordo com a teoria desse 
autor, o conflito que caracteriza a fase do adulto jovem, logo 
após a superação da crise da adolescência, se dá entre: 
 
(A) produtividade X inferioridade; 
(B) identidade X confusão de papéis; 
(C) intimidade X isolamento; 
(D) generatividade x estagnação; 
(E) integridade X desespero. 
 
 
56 -  O psicodrama é um método de psicoterapia de grupo criado 
pelo psiquiatra vienense Jacob Moreno, onde a conformação da 
personalidade, relacionamentos interpessoais, conflitos e 
problemas emocionais são explorados por meio de métodos 
dramáticos especiais. Sobre essa modalidade psicoterápica, é 
correto afirmar que: 
 
(A) o papel do terapeuta é de observação e não intervenção na 

cena dramática; 
(B) os observadores auferem benefícios terapêuticos da 

identificação com os eventos encenados; 
(C) o protagonista é o paciente, que retrata na cena dramática 

um conflito do grupo; 
(D) os egos auxiliares são observadores que oferecem feedback 

dos eventos encenados pelo paciente; 
(E) a técnica do espelho consiste na troca do papel do paciente 

pelo de uma pessoa significativa. 
 
 
57 -  Com uma vasta produção teórico-clínica em Psicanálise 
Infantil, D.W. Winnicott é um dos principais representantes da 
Escola Inglesa de Psicanálise. Considerando suas concepções  
sobre o desenvolvimento do ego na relação com o ambiente, é 
correto afirmar que: 
 
(A) o bebê nasce com um ego arcaico que se desenvolve na 

relação com objetos parciais introjetados; 
(B) o objeto transicional está numa área intermediária entre o 

subjetivamente percebido e o objetivamente concebido; 
(C) a mãe suficientemente boa é aquela que persiste na 

adaptação ativa às necessidades da criança; 
(D) o desenvolvimento de um falso self decorre da experiência 

de holding pelo lactente; 
(E) no estágio de dependência absoluta, bebê e cuidado materno 

formam uma unidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 -  Em sua concepção de grupo operativo, o psicanalista E. 
Pichon-Rivière identificou o surgimento nos grupos de uma 
liderança formal ou informal, representada por um indivíduo que 
se torna depositário de aspectos do grupo. Segundo suas 
definições, o líder que delega ao grupo sua auto-estruturação e 
que assume só parcialmente a função de análise da situação e 
orientação da ação é o líder:  
 
(A) sabotador; 
(B) democrático; 
(C) autocrático; 
(D) bode expiatório; 
(E) laissez-faire. 
 
59 -  O conceito de percepção é básico no campo da Psicologia, 
estando presente em diferentes formulações teóricas sobre o 
desenvolvimento e funcionamento do psiquismo humano e sobre 
as alterações psicopatológicas desse funcionamento. Sobre este 
conceito, é correto afirmar que: 
 
(A) há diferenças significativas na percepção do mundo, 

associadas a diferenças de personalidade; 
(B) a percepção é determinada pelas qualidades objetivas do 

estímulo, apreendidas pelos órgãos dos sentidos; 
(C) delírios, alucinações e agnosias são transtornos da 

sensopercepção subjacentes a psicopatologias variadas; 
(D) emoções, necessidades e valores do percebedor são 

obstáculos à percepção do mundo externo; 
(E) a representação mental dos objetos depende de sua 

presença e permanência diante do equipamento sensorial. 
 
 

60 -  Em sua teoria da personalidade, o psicanalista suíço Carl 
Gustav Jung identificou quatro funções psicológicas 
consideradas fundamentais – pensamento, sentimento, sensação 
e intuição –  que podem ser isoladamente predominantes em um 
indivíduo, dependendo de suas características pessoais. 
Considerando essas funções psicológicas, correlacione 
corretamente as colunas: 

I – sensação;   
II – pensamento;   
III – sentimento;   
IV – intuição.  
  
(  ) processos inconscientes e experiência passada; 
(  ) experiência concreta; 
(  ) aspecto emocional e julgamento de valores; 
(  ) julgamentos lógicos e objetivos. 
 

A seqüência correta é: 
 
(A) I, II, III, IV; 
(B) II, I, IV, III; 
(C) III, IV, I, II; 
(D) IV, I, III, II; 
(E) IV, III, I, II. 
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