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CASA DA MOEDA DO BRASIL

LEIA  ATENTAMENTE  AS  INSTRUÇÕES  ABAIXO.

01    - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com o enunciado das 30 questões das Provas Objetivas, sem repetição ou falha, assim
distribuídas:

b) 1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas às questões objetivas formuladas nas provas.

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

03    - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, preferivelmente a caneta
esferográfica de tinta na cor preta.

04    - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e
preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a caneta esferográfica de tinta na cor preta, de forma
contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de marcação
completamente, sem deixar claros.

Exemplo: A B C D E

05    - Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o  DOBRAR,  AMASSAR  ou  MANCHAR.
O CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior ou inferior
- BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

06    - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E);
só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

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

08    - SERÁ ELIMINADO do Processo Seletivo Público o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores,

headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o CARTÃO-RESPOSTA.

09    - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas
no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

10    - Quando terminar, entregue ao fiscal  O CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA , E ASSINE A LISTA DE
PRESENÇA.
Obs. Por razões de segurança, o candidato somente poderá levar o Caderno de Questões se permanecer na sala
até 30 (trinta) minutos antes do encerramento das provas.

11    - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 2 (DUAS) HORAS E (TRINTA)
MINUTOS.

12   - As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no segundo dia útil após a realização das
provas na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br).
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Ao longo de uma vida inteiramente dedicada ao estudo e
à análise da ética enquanto base da convivência huma-
na, e de uma permanente reflexão sobre o papel da ética
na conquista de um autoconhecimento, pode o profes-
sor Gabriel Chalita ser considerado hoje como o
propugnador máximo de uma transformação ética do país,
só ela capaz de resolver os grandes problemas que o
Brasil vem enfrentando há séculos.(...)
ZS: Qual foi o ponto de partida para seu livro (Os dez
mandamentos da ética) sobre ética?
GC: Foi minha permanente observação de que o ser hu-
mano está cada vez mais distante da ética e do equilíbrio.
O que vemos é a agressividade quase gratuita que se tra-
duz em brigas, violência no trânsito e no radicalismo exa-
cerbado gerador dos conflitos de ordem política, social e
religiosa, bem como dos vários tipos de preconceito e de
discriminação. São valores, concepções e ações equivo-
cadas, distorcidas e arcaicas que vêm prejudicando a
humanidade, como um todo, em vários momentos da sua
História. Essas atitudes e pensamentos estão na contra-
mão do que se espera de um mundo marcado pela forte
simbologia do novo milênio e de um novo século que, em
tese, deveriam trazer mais evolução, mais conscientização,
mais compreensão a respeito das coisas. Neste contexto,
creio que o resgate e/ou fortalecimento de valores essen-
ciais à vida em comunidade, tais como: honestidade, res-
peito às diferenças, tolerância, amor e solidariedade —
cada vez mais necessários nos dias de hoje — estão
profundamente vinculados e dependentes da apreensão
da ética e do seu exercício contínuo. Por isso, este livro
— fruto de anos como estudioso da filosofia, educador e
observador do comportamento humano — visa a colaborar
para o fortalecimento destas virtudes e para a reflexão em
torno delas.(...)
ZS: Acha que a melhor compreensão da ética ajudaria a
encurtar o abismo entre o discurso e a prática política?
GC: Sem dúvida. Muitos representantes da classe políti-
ca precisam compreender melhor o que é o chamado
“caminho do bem” — magistralmente descrito por
Aristóteles — bem como o que é a ciência do bem co-
mum. Dessa forma, certamente agiriam de maneira mui-
to mais comprometida e responsável.
Estou convencido de que o resultado de suas ações se-
ria muito melhor se refletissem mais a respeito da gran-
de responsabilidade social que têm nas mãos quando
ocupam um cargo. Outra reflexão essencial para eles
seria sobre o aspecto transitório do poder e o modo como
a brevidade dessa passagem impõe seriedade, princí-
pios éticos e uma postura correta em relação às pessoas
e às suas necessidades mais prementes.

Jornal de Letras, no 72, RJ, ago. 2004.

PORTUGUÊS III

O texto a seguir é parte de uma entrevista concedida por
Gabriel Chalita a Zora Seljan e publicada no Jornal de
Letras.
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1
Segundo o texto, a ética, para Gabriel Chalita, pode promover:

I - maior compreensão do indivíduo sobre si mesmo;
II - relacionamento positivo entre os homens;
III - solução das crises e conflitos brasileiros.

Está(ão) correta(s) o(s) item(ns):
(A) I, somente. (B) II, somente.
(C) III, somente. (D) I e II, somente.
(E) I, II e III.

2
No trecho “...radicalismo exacerbado gerador dos confli-
tos...” (l.14-15), a palavra destacada significa que o radica-
lismo se tornou mais:
(A) intenso.
(B) intempestivo.
(C) inusitado.
(D) inconseqüente.
(E) incompreensível.

3
Ao introduzir mais um período, a expressão “Neste con-
texto” (l. 24) refere-se à(ao):
(A) prática cotidiana da ética pelos cidadãos.
(B) comparação estabelecida entre ética e equilíbrio.
(C) pleno exercício da ética num grande país.
(D) afastamento de valores imprescindíveis ao convívio social.
(E) reconhecimento da importância de valores equivocados.

4
Segundo o autor, espera-se também dos políticos que aten-
dam a princípios éticos, tendo em vista a:
(A) certeza da reeleição.
(B) extensão do mandato.
(C) transitoriedade do poder.
(D) inconstância dos valores.
(E) responsabilidade dos eleitores.

5
No trecho “... que, em tese, deveriam trazer mais evolução,”
(l. 22-23), o verbo dever está na forma de plural porque
concorda com:
(A) a humanidade.
(B) ações equivocadas.
(C) novo milênio e novo século.
(D) essas atitudes e pensamentos.
(E) vários momentos da sua História.
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“São valores, concepções e ações equivocadas, distorcidas
e arcaicas que vêm prejudicando...” (l.17-18). Na forma ver-
bal assinalada está o verbo:
(A) vir, na terceira pessoa do plural do presente do subjuntivo.
(B) vir, na terceira pessoa do plural do presente do indicativo.
(C) vir, na terceira pessoa do singular do presente do

subjuntivo.
(D) ver, na terceira pessoa do plural do presente do indicativo.
(E) ver, na terceira pessoa do singular do presente do

indicativo.

7
“Dessa forma, certamente agiriam de maneira muito mais
comprometida e responsável.” (l.41-42). A expressão assi-
nalada pode ser substituída, sem alteração de sentido, por:
(A) Assim (B) Por que
(C) Embora (D) Porém
(E) Isto é

8
Dentre as palavras assinaladas, a que NÃO pertence à
mesma classe gramatical das demais é:
(A) “... uma vida inteiramente dedicada ao estudo...” (l.1)
(B) “... minha permanente observação ...” (l.11)
(C) “... estão profundamente vinculados ...” (l.28-29)
(D) “... magistralmente descrito ...” (l.39)
(E) “Dessa forma, certamente agiriam ...” (l.41)

9
A palavra que FOGE à regra de acentuação que as demais
seguem é:
(A) substância.
(B) núcleo.
(C) idéia.
(D) família.
(E) tendências.

10
Assinale a opção em que o item destacado muda de signifi-
cado e passa a pertencer a outra classe de palavras quando
colocado após o substantivo.
(A) Drásticas limitações.
(B) Criativa resistência.
(C) Difíceis tempos.
(D) Negros anos.
(E) Certas leis.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11
Para Chiavenatto (1999), no modelo contingencial de dese-
nho de cargos, as cinco dimensões essenciais que todo cargo
deve possuir são:
(A) variedade, autonomia, significado das tarefas, identida-

de com a tarefa, retroação.
(B) variedade, contexto do cargo, significado das tarefas,

comunicação, retroação.
(C) racionalidade, fragmentação do trabalho, eficiência, per-

manência, conteúdo do cargo.
(D) contexto do cargo, condições sociais de desempenho,

interação das pessoas, estabilidade, comunicação.
(E) identidade com as tarefas, conteúdo do cargo, eficiên-

cia, interação das pessoas, autonomia.

12
Na perspectiva de Chiavenatto (1999), o salário nominal re-
presenta:
(A) o volume de dinheiro fixado em contrato individual pelo

cargo ocupado.
(B) o conjunto de recompensas quantificáveis que um em-

pregado recebe pelo seu trabalho.
(C) a quantidade de bens que o empregado pode adquirir

com o volume de dinheiro que recebe.
(D) a menor remuneração permitida por lei para trabalhado-

res de um ramo de atividade econômica.
(E) as recompensas que as pessoas recebem em troca do

desempenho das tarefas organizacionais.

13
De acordo com Spector (2002), na abordagem orientada à
pessoa, um CHAO é definido como:
(A) aquilo que uma pessoa é capaz de realizar no trabalho.
(B) o que uma pessoa precisa saber para desempenhar um

determinado trabalho.
(C) a capacidade de uma pessoa para desempenhar tarefas

ou aprendê-las.
(D) um atributo ou característica exigida para que alguém

possa desempenhar uma determinada tarefa.
(E) uma determinada atividade que uma pessoa executa em

um trabalho.

14
Na avaliação de um Programa de Treinamento, Spector (2002)
classifica os critérios de treinamento em dois níveis impor-
tantes, um dos quais é o critério do nível de desempenho que:
(A) avalia o que uma pessoa é capaz de fazer ao final do

treinamento dentro do ambiente de treinamento, em si.
(B) indica quais são os efeitos do treinamento no desempe-

nho da pessoa em seu ambiente de trabalho.
(C) observa se os comportamentos da pessoa traduzem, ou

não, o que lhe foi ensinado no treinamento.
(D) mede o que a pessoa aprendeu e o que é capaz de de-

monstrar por meio de seu comportamento, em termos
de seus conhecimentos e habilidades.

(E) se refere a quanto os sujeitos gostaram do treinamento
e quanto eles acreditam ter aprendido.
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Na seleção de pessoal, segundo Chiavenatto (1999), as in-
formações a respeito do cargo a ser preenchido podem ser
colhidas de cinco modos distintos. Um desses modos é a
técnica dos incidentes críticos que consiste no(a):
(A) levantamento sistemático das informações sobre os re-

quisitos e características desejáveis do futuro ocupante
do cargo, assinalados na requisição de pessoal.

(B) levantamento dos aspectos intrínsecos referentes ao
conteúdo do cargo e extrínsecos relativos aos requisitos
que o cargo exige de seus ocupantes.

(C) previsão aproximada do conteúdo do cargo e de sua
exigibilidade em relação ao ocupante (requisitos e ca-
racterísticas) como uma simulação inicial.

(D) comparação dos cargos da empresa com a estrutura
dos cargos de outras bem-sucedidas no mercado a fim
de adequá-los às novas demandas.

(E) anotação sistemática e criteriosa de todos os fatos e
comportamentos dos ocupantes do cargo considerado
que produziram um bom ou mau desempenho no trabalho.

16
Em Psicologia, existem dois critérios psicométricos para
avaliar um preditor: confiabilidade e validade. Muchinsky
(2004) define validade como um(a):
(A) padrão para avaliação de testes que se refere à precisão

ou adequação de fazer inferências a respeito dos esco-
res dos testes.

(B) padrão para avaliar testes que se refere à coerência,
estabilidade ou equivalência dos escores do teste.

(C) tipo de medida que revela o grau de concordância entre
as avaliações de dois ou mais avaliadores.

(D) técnica que revela a estabilidade dos escores do teste
em repetidas aplicações do teste.

(E) medida de precisão e fidedignidade de um teste ante o
constructo que ele se propõe a medir.

17
Na perspectiva de Muchinsky (2004), um dos pressupostos
no qual se baseia  a estratégia de avaliação 360 graus é de
que:
(A) a discrepância entre  os avaliadores é indesejável por-

que reduz a confiabilidade da avaliação.
(B) a percepção das discrepâncias entre a nossa  maneira

de nos ver e a maneira como os outros nos vêem melho-
ra a nossa auto-percepção.

(C) as auto-avaliações são importantes porque as pessoas
tendem a fazer julgamentos sobre si irrelevantes para o
seu desempenho.

(D) o feedback negativo e as discrepâncias tendem a produ-
zir reações negativas entre os avaliados.

(E) o propósito de uma avaliação adequada deve ser o de
estabelecer, comunicar e implementar uma meta ou
visão.

18
Segundo Spector (2002), tem havido, em muitos países, um
número crescente de ações   judiciais contra diferentes or-
ganizações, acusadas de discriminação, pelo fato de que
se valeram dos resultados obtidos através de sistemas de
avaliação de desempenho para fins de promoção ou demis-
são. Entre as várias medidas sugeridas, capazes de tornar
os sistemas de avaliação de desempenho, passíveis de de-
fesa legal, encontra-se a de:
(A) evitar que os funcionários de desempenho insatisfatório

sejam avaliados por seus pares.
(B) desenvolver programas de integração entre os funcioná-

rios, antes de se promover a  avaliação.
(C) controlar a manifestação dos erros de distribuição, de

intolerância e de acomodação, por parte dos avaliadores.
(D) adotar critérios objetivos que impeçam que os efeitos

positivos, negativos e as expectativas  dos avaliadores
interfiram na avaliação.

(E) fornecer assistência e aconselhamento aos funcionári-
os  que apresentarem desempenho insatisfatório, antes
de qualquer decisão.

19
Para Spector (2002), a desvantagem do uso da entrevista na
seleção de pessoal em relação ao formulário de pedido de
emprego está na(o):
(A) possibilidade de o entrevistador influenciar as respostas

do entrevistado.
(B) possibilidade de o entrevistado camuflar suas atitudes

em relação ao trabalho pretendido.
(C) necessidade de o entrevistador inferir na conveniência

do candidato para a função.
(D) descoberta de que as decisões de contratação dos

entrevistadores estão relacionadas ao nível de atração
exercida pelo candidato.

(E) fato de que a entrevista é considerada uma amostra do
comportamento interpessoal.

20
Alguns papéis profissionais exigem daqueles que os exer-
cem uma constante exibição artificial de emoções, que aca-
bam por bloquear sua livre manifestação de emoções autên-
ticas, como tem sido observado, por exemplo, em comissá-
rios de bordo, atendentes e operadores de teleatendimento.
Tal fenômeno, segundo Gondim & Siqueira, in Zanelli et alli
(2002), denomina-se:
(A) coartação profissional.
(B) conformismo organizacional.
(C) flexibilidade cultural.
(D) trabalho emocional.
(E) resiliência funcional.
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Sexo, raça, preferência sexual, nacionalidade, idade são al-
guns dos elementos que compõem a diversidade cultural
presente nas organizações, e são fontes, na maioria das
vezes, de preconceitos e conflitos que dificultam a integração
e produção organizacional. Segundo Torres & Pérez-Neha,
in Zanelli et alli (2002), para enfrentar este desafio é neces-
sária a adoção de programas e estratégias organizacionais
que estimulem a tolerância e:
(A) valorizem as diferenças.
(B) promovam a igualdade.
(C) respeitem os mais fracos.
(D) eliminem as hierarquias.
(E) punam os preconceitos.

22
Segundo Robbins (2002), a percepção geral que os mem-
bros de uma organização fazem do grau de tolerância ao
risco existente, da ênfase atribuída ao trabalho em equipe
ou do desempenho individual e/ou coletivo são elementos
constitutivos do fenômeno denominado:
(A) clima organizacional.
(B) inconsciente organizacional.
(C) cultura organizacional.
(D) campo organizacional.
(E) contexto organizacional.

23
Um dos maiores desafios para as organizações tem sido
lidar com os problemas de motivação  de seus integrantes,
principalmente dos que ganham salários baixos e têm pou-
cas oportunidades de aumentar seus rendimentos, mesmo
com as promoções. Segundo Robbins (2002), algumas ex-
periências recentes apontam para resultados positivos al-
cançados por intermédio de estratégias que procuram inves-
tir nas demandas destes funcionários, tais como:
(A) aumentar, gradativamente, as responsabilidades por ou-

tras atividades, consideradas de maior status.
(B) adotar um programa de padronização visando à simplifi-

cação de todas as tarefas.
(C) elevar a auto-estima, através de um programa de reco-

nhecimento aos que forem considerados mais produti-
vos.

(D) dar prioridade de matrícula nos cursos oferecidos aos
que mais se destacarem no desempenho de seus dife-
rentes papéis.

(E) dar maior atenção aos interesses particulares dos indiví-
duos.

24
Segundo Davis & Newstrom (1992), os programas de quali-
dade de vida no trabalho devem basear-se no diagnóstico
obtido através da análise de alguns elementos que compõem
as dimensões essenciais do trabalho. Entre essas informa-
ções encontra-se a análise das percepções que o trabalha-
dor faz da relação entre aquilo que executa e o produto final
realizado pelo setor/organização, denominado:
(A) significado do trabalho.
(B) autonomia do trabalho.
(C) variedade das tarefas.
(D) identidade das tarefas.
(E) importância das tarefas.

25
Segundo Muchinsky (2004), a estratégia de treinamento na
qual o novo funcionário é tutorado, durante um longo tempo,
por um funcionário mais experiente denomina-se:
(A) aprendizado on-the-job. (B) método off-site.
(C) sistema aprendiz. (D) rodízio de papéis.
(E) supervisão indireta.

26
Segundo Muchinsky (2004), uma das iniciativas de interven-
ção contra estresse no campo organizacional são os:
(A) programas de avaliação reativa.
(B) grupos de apoio social.
(C) incentivos ao locus de controle.
(D) investimentos em técnicas de auto-controle.
(E) exercícios de gestão do tempo.

27
Segundo Zimerman (2000), os grupos operativos
institucionais podem ser utilizados para resolver, nas organi-
zações, problemas relacionados à:
(A) definição de metas.
(B) reorientação de valores.
(C) mudança de clima.
(D) prevenção de saúde.
(E) redução de preconceitos.

28
Segundo Robbins & Finley (1997), a confiança desgastada
nos líderes de equipes é uma das dificuldades mais freqüen-
tes que impedem as equipes de funcionar. Entre as estraté-
gias para conquistar a confiança, sugerem:
(A) estabelecer um tratamento diferenciado.
(B) investir no empowerment.
(C) ser intransigente com os irresponsáveis.
(D) definir claramente os limites.
(E) proteger os discriminados.
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Segundo Robbins & Finley (1997), existe uma certa incoe-
rência quanto às expectativas que as organizações nutrem
em relação ao trabalho em equipe e às práticas utilizadas
para reconhecimento e recompensas, cuja ênfase é eminen-
temente individualista. Embora alguns estudiosos afirmem
que as equipes não deveriam decidir sobre seu próprio siste-
ma de recompensas, as experiências têm demonstrado que
vale a pena atribuir às equipes algumas responsabilidades,
entre estas a de definir as formas de:
(A) participação acionária.
(B) participação nos lucros.
(C) ascensão funcional.
(D) escolha dos benefícios.
(E) hierarquia salarial.

30
Segundo Robbins (2002), um dos atributos mais estudados
e considerados hoje em dia e que constitui a base da lide-
rança é a:
(A) inteligência.
(B) comunicação.
(C) confiança.
(D) organização.
(E) honestidade.


