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CRITÉRIOS 

CRITÉRIOS DA PROVA PRÁTICA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO 

DE AGENTE EM MEIO AMBIENTE – GUARDA PARQUE – EDITAL 06/2015 

(Prova realizada em 11 de novembro de 2015) 

ETAPA 1: LEITURA DE TEXTO 

Uma das atividades do Guarda Parque consiste em orientar o público e passar informações 

precisas via rádio comunicador. 

Nesta etapa o candidato deve ler silenciosamente o texto padrão por 2 minutos e depois, em 3 

minutos, ler em voz alta apresentando para o avaliador, observando as regras de pontuação, 

entonação, ritmo e dicção, necessários para uma boa compreensão. 

O candidato que não executar esta etapa será automaticamente eliminado do certame. 

 Pontuação: 4,0 pontos 

Tempo de Execução: 5 minutos 

Material de apoio: texto padrão 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS DESEMPENHO DO CANDIDATO 

 

1. Tempo de leitura (3min.) 1,0 ponto. 

 

 

Tempo:_______ 

2. Velocidade da leitura. 1,0 ponto. 

 

 Normal (1,0) 

 Rápida (1,0) 

 Muito Rápida (0,0) 

 Lenta (0,75) 

 Muito lenta (0,0) 

3. Intensidade da voz durante a leitura. 1,0 ponto. 

 

 Adequada à situação (1,0) 

 Inadequada à situação excessivamente alta 

ou baixa (0,0) 

4. Dicção (pronúncia dos sons das palavras no 

decorrer da leitura). 1,0 ponto. 

 

 Adequada - pronunciou as palavras de modo 

correto. (1,0)  

 Inadequada devido a: (0,0) 

 omissão de “r”/“s”finais das palavras 

 ausência de “is”intermediários 

 hipértese 

 metátese 

 rotacismo 

 lambdacismo 

 *dicção: pronúncia dos sons das palavras. Quando adequada, não omite os “r” e os “s” finais das 

palavras (ex. levar e não, levá; fizemos e não, fizemo); nem os “is” intermediários (janeiro e não, 

janero). Alterações fonéticas, também consistem em problemas de dicção: trigue (tigre), que 

consiste na hipértese – transposição de som de uma sílaba para outra da mesma palavra; proque 

(porque), que consiste na metátese – transposição de som dentro de uma mesma sílaba; Cráudio 

(Cláudio), que consiste no rotacismo – troca do “l” por “r”; folte (forte), que consiste no 

lambdacismo – troca do “r” pelo “l”. 

 *velocidade: quando as palavras são pronunciadas com clareza e a mensagem é transmitida de 

forma compreensível. Deve-se evitar os extremos: rápida, muito rápida, lenta ou muito lenta, que 

podem produzir sérias implicações na clareza da pronúncia e na qualidade da mensagem a ser 

transmitida.  
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 *intensidade: deve ser adequada ao público e à situação. Não falar ao berros quando se está 

próximo do ouvinte, nem sussurrando, quando a uma certa distância e em situações de orientação 

pública. 

 

ETAPA 2: SUBIR A ESCADA E TOCAR O SINO 

A tarefa de Guarda Parque consiste, de uma maneira geral, em realizar atividades de proteção 

e fiscalização ambiental em torres de vigilância e monitoramento. 

O objetivo da tarefa é subir uma escada de 6,20 metros de altura com 20 degraus, utilizando 

equipamento de segurança e, ao chegar ao topo deverá tocar o sino com a mão e descer de 

maneira ágil e segura. 

O candidato que não executar esta etapa será automaticamente eliminado do certame. 

Pontuação: 5,0 pontos 

Tempo de Execução: 3 minutos 

Equipamento:  

 Escada de 6,20 metros de altura com 20 degraus.  

 Equipamento de segurança. (cinto de segurança com roldana e corda de apoio) 

 Sino  

Procedimento: 

 Utilizar EPI; 

 Subir a escada de 6,20 metros de altura com 20 degraus; 

 Tocar o sino com a mão quando chegar ao topo; 

 Descer da escada. 

QUESITOS 

 PONTUAÇÃO 

Subir 16 degraus, tocar o sino com a mão e descer a escada de 

forma ininterrupta, rápida, ágil e segura, com equipamento de 

segurança, dentro do tempo proposto. 

5,0 pontos  

DESCRIÇÃO DA FALTA 

1. Subir com interrupções. (Ficar parado por mais de 3 segundos) -1,0 ponto 

2. Subir lentamente um degrau por vez, colocando os dois pés no 

mesmo degrau no percurso de subida. 

-1,0 ponto 

3. Tropeçar e/ou cair da escada. -2,0 pontos 

4. Utilizar mais de 2 minutos para executar a prova -1,0 ponto 

4. Desistir/não completar a tarefa (não tocar o sino)/não completar a 

tarefa dentro do tempo proposto (3 minutos).  

Eliminatório  
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ETAPA 3: CIRCUITO 

Consiste em um circuito de 05 (cinco) atividades que exigirão esforço físico, movimentos de 

equilíbrio, corrida, transposição de obstáculos, subida e descida de terrenos irregulares e 

inclinados, simulação de apagar incêndio levantando e baixando braços com abafador. Essas 

atividades avaliam as habilidades necessárias para o bom desempenho, conforme informado 

na descrição do cargo (boa coordenação motora, capacidade para caminhada em qualquer 

terreno, combater incêndios florestais, etc.). Este circuito será demonstrado na íntegra através 

de vídeo demonstrativo, antes da realização do Circuito. 

Atividades: 

3.1. Início do circuito: Transposição de obstáculos. Pontuação: 10,0 pontos. 

3.2. Percurso: percorrer um trajeto de 246 metros. Pontuação: 5,0 pontos. 

3.3. Subida e descida de terrenos irregulares e inclinados e uso do Abafador. Pontuação: 10,0 

pontos. 

3.4. Transposição do plinton. Pontuação: 5,0 pontos. 

3.5. Término do Circuito: Percorrer o banco sueco. Pontuação: 10,0 pontos. 

3.6. Tempo total do circuito: 10,0 pontos. 

 

Todas as atividades desta etapa são interligadas e ininterruptas até chegar ao término 

do circuito e o candidato do início ao fim deverá estar portando uma bomba costal, 

capacete e luvas.  

 

O tempo de cada candidato nesta etapa será cronometrado através de um chip colocado 

no cadarço do calçado e monitorado em sistema próprio.  

 

O candidato que não executar qualquer uma das etapas ou atividades (3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 

3,5) será automaticamente eliminado do certame. 

 

3.1. Início do Circuito: transposição de obstáculos. 

O candidato, portando uma bomba costal, luva e capacete, deve iniciar o circuito, transpondo 

11 (onze) troncos, sendo que em 03 (três) deles haverá obstáculos com cordas. Tal 

transposição implica passar de modo contínuo e alternado, saltando o tronco e passando por 

baixo da corda, quando houver, um de cada vez e ininterruptamente. Em seguida, deverá dar 

continuidade ao circuito, ou seja, o Percurso (3.2) descrito na sequência. 

Pontuação: 10,0 pontos                              

Equipamento:  

 Bomba costal 

 Luvas 

 Capacete .  

 Material necessário:  

 Chip de cronometragem  

 tapete marcador 

 Tronco e corda demarcadoras 

 Cones e fita zebrada 

Procedimento: 

 Portar bomba costal, luvas e capacete 

 Transpor saltando 11 troncos 
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 Passar em baixo da corda quando houver 

QUESITOS 

 PONTUAÇÃO 

 Transpor 11 (onze) troncos, sendo que em 03 (três) deles haverá 

obstáculos com cordas. Passar de modo contínuo e alternado, 

saltando o tronco e passando por baixo da corda, quando houver, 

um de cada vez e ininterruptamente com uma bomba costal. 

10,0 pontos  

DESCRIÇÃO DA FALTA 

1. Cair no trajeto. - 3,0 pontos 

2. Tropeçar no tronco. - 3,0 pontos 

3. Derrubar, trombar ou enroscar na corda.   - 3,0 pontos  

4. Parar, descansar, durante a transposição dos obstáculos por mais 

de 3 segundos. 

- 1,0 ponto  

5. Não completar a tarefa de Transposição de Obstáculos/desistir em 

qualquer momento da atividade.  

Eliminatório  

 

3.2. Percurso 
Ainda portando a bomba costal, luvas e capacete, o candidato deve, ininterruptamente, correr 

ou caminhar (o mais rápido possível) 246 metros pelo trajeto demarcado com cones e fitas até 

a próxima atividade Subida e descida de terrenos irregulares e inclinado e uso do 

Abafador (3.3). 

Pontuação: 5,0 pontos                       

Equipamento:  

 Bomba costal 

 Luvas 

 Capacete  

 Material necessário:  

 Chip de cronometragem  

 tapete marcador 

 Cones e fita zebrada 

Procedimento: 

 Correr ou caminhar o mais rápido possível 246 metros 
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QUESITOS 

 PONTUAÇÃO 

Correr ou caminhar (o mais rápido possível) 246 metros até a 

próxima atividade.  

5,0 pontos  

DESCRIÇÃO DA FALTA 

1. Cair durante o percurso. - 3,0 pontos 

2. Parar, descansar, durante o percurso.  - 2,0 pontos  

4. Não completar o Percurso/desistir em qualquer momento da 

atividade.  

Eliminatório 

 

3.3. Subida e descida de terrenos irregulares e inclinado e uso do Abafador. 
Dentre outras atividades desempenhadas pelo Guarda Parque, faz parte a caminhada em 

terrenos irregulares e o combate a incêndios florestais. 

Nesta tarefa, o candidato deve subir 45 metros de terreno irregular e inclinado com o apoio de 

uma corda. Ao atingir o topo, deve pegar o abafador (equipamento utilizado para apagar fogo) 

e tocá-lo em 10 pontos delimitados no chão, ou seja, na parte superior em uma corda e na 

parte inferior nas marcações em uma área de 10 metros. Ao terminar, deve colocar o abafador 

no chão e descer 45 metros de terreno irregular e inclinado com o apoio de uma corda e, 

sem interrupções. Passar para a próxima atividade: Transposição do Plinton (3.4). 

Pontuação: 10,0 pontos 

Equipamento:  

 Bomba Costal 

 Corda 

 Luva  

 Abafador  

Procedimento: 

 Subir o barranco com o auxílio da corda;  

 Bater em 10 pontos delimitados com o abafador e  

 Descer do barranco com o auxílio da corda. 

QUESITOS 

 PONTUAÇÃO 

Subir o terreno irregular e inclinado com o auxílio de cordas, bater 

em 10 pontos delimitados com o abafador e descer com o auxílio da 

corda, utilizando EPI. 

10,0 pontos  

DESCRIÇÃO DA FALTA 
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1. Cair e/ou escorregar durante a subida e descida do terreno. - 3,0 pontos  

2. Não usar a corda para subir ou descer o terreno. - 3,0 pontos 

3. Não tocar nos pontos, superior e/ou inferior, com o abafador. - 4,0 pontos  

4. Não completar a tarefa. Não usar o EPI. Eliminatório 

 

3.4. Transposição do plinton 

O objetivo da tarefa é transpor o aparelho plinton por cima com a bomba costal. Passar para a 

próxima atividade: Término do Circuito: Percorrer o banco sueco (3.5). 

Pontuação: 5,0 pontos 

Equipamento:  

 Bomba Costal 

 Luvas  

 Capacetes  

 Aparelho plinton 

Procedimento:  

 Transpor o aparelho plinton por cima 

QUESITOS 

 PONTUAÇÃO 

 Transpor o aparelho plinton por cima com a bomba costal. 5,0 pontos  

DESCRIÇÃO DA FALTA 

1. Cair ao transpor. - 3,0 pontos  

2. Derrubar o plinton. - 1,0 ponto  

3. Tentar mais de 1(uma) vez realizar a tarefa.  - 1,0 ponto  

5. Não transpor o plinton. Eliminatório  

 

3.5. Término do Circuito: Percorrer o banco sueco. 

O objetivo da tarefa é deslocar-se em pé, sobre 2 bancos suecos em formato de L, com 31 cm 

de altura x 23 cm de largura x 2,5m de comprimento, com equilíbrio e rapidez. Ao final do 

percurso pelo banco, descer 10 (dez) degraus e passar pelo tapete sinalizado para parar o 

cronômetro. Se houver queda do banco, o candidato deverá voltar e reiniciar esta etapa. 

Pontuação: 10,0 pontos 

Equipamento:  

 Bomba costal 

 Luvas  
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 Capacete 

 2 Banco sueco de 31 cm de altura x 23 cm de largura x 2,5m comprimento, colocados  

em formato de L, 

 Tapete de sinalização 

Procedimento:  

 Deslocar-se em pé sobre 2 bancos colocados em  formato de “L”; 

 Se cair do banco, reiniciar a etapa; 

 Descer 05 (cinco) degraus;  

 Finalizar a prova passando pelo tapete marcador. 

QUESITOS 

 PONTUAÇÃO 

 Percorrer os bancos suecos com equilíbrio e rapidez, descer a 

escada e passar pelo tapete de sinalização.  

10,0 pontos  

DESCRIÇÃO DA FALTA 

1. Cair do banco e/ou da escada. - 6,0 pontos  

2. Parar em cima do banco. - 4,0 pontos  

5. Não executar a tarefa. Eliminatório  

 

3.6. Tempo total do circuito: 0 a 10 pontos 

 

Tempo Pontuação 

0 -2´30 10,0 

2´31- 2´45 9,5 

2´46 - 3´00 9,0 

3´01 - 3´15 8,0 

3´16 - 3´30 7,0 

3´31 - 3´45 6,0 

3´46 - 4´00 5,0 

4´01 - 4´15 4,0 

4´16 - 4´30 3,0 

4´31 - 4´45 2,0 

4´46 - 5´00 1,0 

5´01 acima 0 

 

Bauru/SP, 14 de novembro de 2015. 

A Comissão. 


