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• De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de rascunho e, posteriormente, a folha de respostas, que é o único documento válido para a correção
das suas provas.
• Nos itens que avaliam Conhecimentos de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que
todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras
e que expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também
que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos
mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto I – itens de 1 a 15

Palavras e idéias

Há alguns anos, o Dr. Johnson O’Connor, do Laboratório1

de Engenharia Humana, de Boston, e do Instituto de Tecnologia,
de Hoboken, Nova Jersey, submeteu a um teste de vocabulário cem
alunos de um curso de formação de dirigentes de empresas4

industriais, os executivos. Cinco anos mais tarde, verificou que os
10% que haviam revelado maior conhecimento ocupavam cargos
de direção, ao passo que dos 25% mais fracos nenhum alcançara7

igual posição.
Isso não prova, entretanto, que, para vencer na vida,

basta ter um bom vocabulário; outras qualidades se fazem,10

evidentemente, necessárias. Mas parece não restar dúvida de que,
dispondo de palavras suficientes e adequadas à expressão do
pensamento de maneira clara, fiel e precisa, estamos em melhores13

condições de assimilar conceitos, de refletir, de escolher, de julgar
do que outros cujo acervo léxico seja insuficiente ou medíocre para
a tarefa vital da comunicação.16

Pensamento e expressão são interdependentes, tanto é
certo que as palavras são o revestimento das idéias e que, sem elas,
é praticamente impossível pensar. Como pensar que amanhã vou19

para o trabalho às 8 horas, se não prefiguro mentalmente essa
atividade por meio dessas ou de outras palavras equivalentes? Não
se pensa in vacuo. A própria clareza das idéias (se é que as temos22

sem palavras) está intimamente relacionada com a clareza e a
precisão das expressões que as traduzem. As próprias impressões
colhidas em contato com o mundo físico, por meio da experiência25

sensível, são tanto mais vivas quanto mais capazes de serem
traduzidas em palavras — e, sem impressões vivas, não haverá
expressão eficaz. É um círculo vicioso. Sem dúvida, nossos hábitos28

lingüísticos afetam e são igualmente afetados pelo nosso
comportamento, pelos nossos hábitos físicos e mentais normais,
tais como a observação, a percepção, os sentimentos, a emoção, a31

imaginação. De forma que um vocabulário escasso e inadequado,
incapaz de veicular impressões e concepções, mina o próprio
desenvolvimento mental, tolhe a imaginação e o poder criador,34

limitando a capacidade de observar, de compreender e até mesmo
de sentir. Não se diz nenhuma novidade ao afirmar que as palavras,
ao mesmo tempo que veiculam o pensamento, condicionam-lhe a37

formação. Há século e meio, Herder já proclamava que um povo
não podia ter uma idéia sem que para ela possuísse uma palavra.

Portanto, quanto mais variado e ativo é o vocabulário40

disponível, tanto mais claro, tanto mais profundo e acurado é o
processo mental da reflexão. Reciprocamente, quanto mais escasso
e impreciso, tanto mais dependentes estamos do grunhido, do grito43

ou do gesto, formas rudimentares de comunicação capazes de
traduzir apenas expansões instintivas dos primitivos, dos infantes
e... dos irracionais.46

Othon Moacir Garcia. Comunicação em prosa moderna.
8.ª ed. Rio de Janeiro: FGV, 1980, p. 155-6 (com adaptações).

Com relação ao texto I, julgue os itens a seguir.

� O título do texto está relacionado predominantemente
ao penúltimo parágrafo do texto, em que é defendida
a hipótese de que palavras e idéias são a base do
processo mental de todos os seres vivos.

� Segundo o autor do texto, as palavras são essenciais
não só à expressão das idéias como também à
configuração do pensamento humano. 

� Segundo o autor do texto, a pesquisa por ele citada, no
primeiro parágrafo, não é suficiente para sustentar a
tese de que as pessoas que manifestam melhor
desempenho lingüístico são mais bem sucedidas
do que aquelas com baixo desempenho nessa
competência.

� O tema do texto, a relação entre pensamento e
expressão verbal, está apresentado, de início, sob a
forma de uma descrição, a que se segue uma narração.

� Há, entre as informações do primeiro parágrafo e
as idéias desenvolvidas no segundo, relação
de adversidade, representada pela palavra
“entretanto” (R.9).

� De acordo com o texto, pensamento e expressão são
interdependentes, porquanto as impressões do mundo
são tanto mais vivas quanto mais capazes de serem
traduzidas em palavras.

� Para o autor do texto, a clareza, a profundidade e a
acuidade do processo humano de reflexão relacionam-
se à variedade e à precisão do vocabulário ativo dos
indivíduos.

Com referência ao emprego das palavras no texto I e aos
princípios de sintaxe oracional, julgue os itens
subseqüentes, referentes à frase “Não se pensa in vacuo.”
(R.21-22).

� Essa frase classifica-se como um período simples, uma
vez que possui uma única oração, denominada
absoluta.

	 Por ser a oração iniciada por um advérbio de negação,
não existe sujeito sintático oracional.

�
 O núcleo do predicado é a forma verbal “pensa”, que,
flexionada no modo indicativo, expressa atitude de
certeza do autor em relação ao fato que ele enuncia.

�� A expressão “in vacuo” está grafada em itálico por ser
um termo de procedência estrangeira.



UnB / CESPE – Boa Vista/RR – Concurso Público – Aplicação: 16/5/2004 É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

Cargo 1: Analista Municipal / Especialidade: Administrador – 2 –

Em cada item abaixo, um trecho do texto I está indicado e seguido

de uma proposta de reescritura, que deve ser julgada quanto à

correção gramatical e à manutenção das idéias do fragmento

original.

�� “Mas parece (...) da comunicação” (R.11-16): Todavia, parece

indubitável que, possuindo as palavras necessárias e próprias à

manifestação do pensamento de forma clara, fidedigna e

precisa, os indivíduos estão em condições superiores de

absorverem conceitos, de fazerem reflexões, escolhas,

julgamentos do que de outros cujo conjunto de vocabulário não

seja suficiente, ou seja mediano, à comunicação.

�� “nossos hábitos lingüísticos (...) a imaginação” (R.28-32):

os hábitos de linguagem comprometem e são parcialmente

comprometidos pelo comportamento, pelos hábitos físicos e

mentais, como, por exemplo: observação, percepção,

ressentimentos, emoção e imaginação.

�� “Há século e meio (...) uma palavra” (R.38-39): Faz um século

e meio que Herder clama que ninguém diz sequer novidade ao

afirmar que as palavras à proporção que veiculam o

pensamento, condicionam a formação do povo, o qual não

poderia ter uma idéia, sem possuir para ela uma forma.

�� “Portanto, quanto mais (...) dos irracionais” (R.40-46):

Um vocabulário pobre e não adequado é inútil para expressar

impressões e conceitos; prejudica o seu desenvolvimento

mental, diminui a imaginação e o poder criativo, reduzindo a

capacidade de observar, compreender e até mesmo de sentir.

Julgue os fragmentos de texto nos itens subseqüentes quanto à

grafia, à pontuação, à regência e ao emprego do sinal indicativo de

crase.

�� Dominar um vocabulário preciso e criterioso é requisito

imprescindível à elaboração eficiente de textos escritos.

�� Manejar um bom vocabulário não significa impressionar os

outros com um punhado de palavras difíceis e desconhecidas;

o que importa é conhecer e utilizar as necessárias à produção de

textos claros e enxutos.

�� As melhores palavras são as mais eficazes, e não as mais

pomposas; há não ser nos discursos prolixos e demagógicos,

cujo exagero verbal procura encobrir a pobreza do conteúdo. 

�	 Às vezes, o significado decorre de fatores sociais sutis,

conforme se verifica, por exemplo, no uso da palavra

“progresso” no discurso de um executivo e no uso da mesma

palavra em uma publicação de um grupo radical de defesa do

meio ambiente.

�
 O nível do vocabulário utilizado decorre, dos fatores que

condicionam à elaboração do texto: o assunto tratado, a

finalidade que se propõe, o receptor a que se dirige e o veículo

de divulgação utilizado.

Considerando a figura acima, que ilustra uma janela do

Word 2002 com um documento em edição, julgue os itens

subseqüentes, relativos ao Word 2002.

�� Por meio de opção encontrada no menu , é

possível inserir no documento em edição um arquivo com

extensão .doc que esteja gravado em disquete.

�� Para se excluir toda a primeira linha mostrada do

documento em edição, é suficiente selecionar a referida

linha por meio da aplicação de um clique duplo sobre a

mesma e, a seguir, teclar �.

�� Considere o seguinte procedimento: selecionar todo o

documento em edição; clicar a opção Layout de impressão

no menu ; na janela decorrente dessa ação marcar

o campo Numeração de linhas. Após esse procedimento,

todas as linhas do texto mostrado ficarão numeradas.

�� O menu  disponibiliza recurso por meio do

qual é possível alterar configuração do Word 2002

referente ao ocultamento de erros de ortografia no

documento em edição.
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Considerando a janela do Internet Explorer 6 (IE6), ilustrada acima,
julgue os itens a seguir, relativos à Internet e ao IE6.

�� Para que um computador possa se conectar à rede mundial de
computadores é necessário que o seu endereço IP seja
cadastrado ao Ministério das Comunicações, que detém a
coordenação nacional dessa rede no Brasil.

�� Ao se clicar o botão , será aberto na área de trabalho do
IE6 um campo no qual é possível realizar pesquisa de conteúdo
em sítios da Web.

�� Para que uma conexão com a Internet seja segura, em que
técnicas de proteção contra vírus de computador e contra

hackers são empregadas, é suficiente clicar o botão  antes
de se conectar a um determinado sítio.

Considerando a janela do Outlook Express 6 ilustrada acima, julgue
os itens seguintes.

�� Ao se clicar o botão , a palavra selecionada — CESPE —
será excluída do corpo da mensagem de correio eletrônico
mostrada. Após a sua exclusão, a palavra poderá ser novamente
incluída na referida mensagem, em sua posição original, por
meio de recurso disponibilizado no menu .

�	 Ao se clicar o botão , a mensagem de correio eletrônico
mostrada será enviada a três destinatários e, quando forem
lidas, cada um destes terá acesso aos endereços de correio
eletrônico dos outros dois.

A figura acima mostra uma janela do Excel 2002, com uma
planilha que está sendo elaborada por um usuário, contendo
dados relativos a duas compras à prestação por ele feitas, de
um relógio e de uma TV. Com relação a essa janela, julgue os
itens a seguir.

�
 Para calcular o total pago na compra do relógio, nos três
meses mostrados, colocando o resultado na célula E3, é
suficiente clicar a célula E3; digitar =soma(B3:D3) e, em

seguida, teclar �.

�� Para mesclar as células B1, C1 e D1, de forma que essas
células sejam combinadas em apenas uma célula, é
suficiente realizar a seguinte seqüência de ações: clicar a

célula B1; pressionar e manter pressionada a tecla ;

clicar a célula D1; liberar a tecla ; clicar .

A figura acima mostra uma janela do Windows XP.
Com relação a essa figura e ao Windows XP, julgue os itens
seguintes.

�� Ao se aplicar um clique duplo no ícone ,
será exibido um menu com diversas opções, entre as quais
a opção Propriedades, que permite exibir as propriedades
do arquivo associado a esse ícone.

�� Caso o disquete inserido na unidade de disco A: esteja
protegido contra gravação, o ato de clicar o ícone

 e teclar a tecla � não causará a
exclusão do arquivo associado a esse ícone.

Com relação a conceitos de hardware de computadores do
tipo PC, julgue os itens seguintes.

�� A memória RAM, também conhecida como disco rígido,
consiste em uma memória magnética que permite o
armazenamento permanente de dados e programas do
computador.

�� O disquete de 3½” mais popular consiste em um disco
para armazenamento permanente de dados e programas,
que é capaz de armazenar uma quantidade de dados
superior a 1,4 gigabytes.
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Uma das maiores organizações não-governamentais (ONGs)
ambientais do planeta, o Fundo Mundial para a Natureza (WWF) é
uma amostra de como a luta pela defesa do meio ambiente ganhou
dimensões gigantescas nessa virada de milênio. A ONG funciona
como uma federação de entidades autônomas, controlada por um
secretariado central baseado na Suíça. Está presente em 96 países,
dos quais 29 com escritórios. A maioria deles atua de maneira
independente, com a responsabilidade apenas de colaborar com o
WWF em projetos globais. No Brasil, a ONG tem 70 empregados e
76 programas e projetos em andamento. A organização arrecada cerca
de 330 milhões de dólares por ano, boa parte originária de doações
milionárias e de anuidades pagas por seus 5 milhões de associados.
O grosso do dinheiro, porém, vem da venda de produtos licenciados
com o logotipo da organização, um simpático panda.

Luiz Guilherme Megale. Ambientalismo multinacional. In: Veja Ecologia,
edição especial n.º 22, ano 35, 1.783/A, dez./2002, p. 61 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando a
abrangência do tema por ele focalizado, julgue os itens seguintes. 

�� A preocupação com a preservação das condições de vida no
planeta é uma tendência que tem crescido a partir das últimas
décadas do século passado, paralelamente ao surgimento e à
expansão de organizações sociais, de que a WWF é exemplo
marcante.

�� Tem-se ampliado significativamente o número de ONGs
dedicadas à proteção da natureza, o que pode ser explicado, em
larga medida, pelos métodos sempre pacíficos e ordeiros que elas
utilizam na defesa de suas causas.

�� Entre as mais famosas organizações ambientalistas do mundo,
lugar de destaque é ocupado pelo Greenpeace, conhecido pelos
protestos barulhentos e chamativos que protagoniza, muitos dos
quais a bordo de um dos navios que o grupo possui.

�	 No Brasil, entre as mais conhecidas organizações voltadas para a
causa do meio ambiente está a Fundação SOS Mata Atlântica, que
se dedica à defesa do que sobrou da floresta que cobria
praticamente todo o litoral brasileiro.

�
 Há consenso, entre os especialistas, de que a chave do sucesso de
uma ONG como a WWF consiste em sua estrutura rigidamente
centralizada, que possibilita atuação uniforme em todo o planeta,
resultante do pesado controle exercido sobre as entidades
nacionais a ela filiadas. 

A proporção de pobres na população mundial caiu
praticamente à metade entre 1981 e 2001, mas a melhoria foi mal
distribuída e, na América Latina, o panorama da indigência não se
alterou. É o que mostra o relatório Indicadores de Desenvolvimento
Mundial 2004, divulgado pelo Banco Mundial. Segundo o
levantamento anual do banco, a fatia de pessoas vivendo com menos
de US$ 1 por dia — considerada, pela instituição, a linha de indigência
— era de 39,5% da população total do planeta (1,45 bilhão) em 1981
e caiu para 21,3% (1,1 bilhão) em 2001. Na América Latina e no
Caribe, no entanto, a evolução foi quase inexistente, com a proporção
de indigentes recuando de 9,7% para 9,5% no mesmo período.

Jornal do Brasil, 24/4/2004, p. A17 (com adaptações).

Tendo esse texto como referência inicial e considerando os múltiplos
aspectos que o tema suscita, julgue os itens subseqüentes.

�� No período analisado pelo Banco Mundial, que corresponde às
duas últimas décadas do século passado, as políticas econômicas
adotadas por quase todos os países latino-americanos foram
essencialmente intervencionistas e exigiram forte presença estatal
em sua execução.

�� Lançado no Brasil em meados da década passada, o

Plano Real não apenas estabilizou a economia
brasileira, domando um processo inflacionário

persistente, como também reduziu sensivelmente as
desigualdades sociais no país.

�� De maneira geral, o fraco desempenho da América
Latina no combate à pobreza é reflexo da péssima

distribuição de renda, que, com suas fundas raízes
históricas, caracteriza o continente.

�� Sabe-se que, no continente asiático, China e Índia são
países que, impulsionados pelo forte avanço de suas

economias, registram mais progresso na área social,
contribuindo decisivamente para a diminuição da

pobreza mundial.

�� Embora apresentando altos níveis de desigualdade, a

América Latina avançou significativamente na crucial
questão da distribuição da renda produzida.

�� A manutenção de elevados níveis de pobreza não
denota, apenas, um grave problema social, pois

inviabiliza o próprio desenvolvimento sustentado, a
começar pelo fato de que revela, entre muitas outras

deficiências, a existência de mão-de-obra não-
qualificada e de pessoas inabilitadas a participar do

sistema produtivo.

�� O atual estágio da economia mundial, comumente

chamado de globalização, caracteriza-se por profundas
inovações, sendo a mais visível delas a redução da

distância entre o desenvolvimento de países ricos e o de
países pobres.

Pelo fato de ser o centro político-administrativo de Roraima,

Boa Vista torna-se pólo irradiador do desenvolvimento do
estado e, simultaneamente, ponto de referência para as

grandes questões locais. Assim, a homologação da
demarcação de áreas indígenas ou a ação considerada ilegal

de garimpeiros em algum ponto do território estadual são
fatos que repercutem intensamente na capital e dela exigem

manifestação. Relativamente a esse assunto, julgue os itens
que se seguem.

�� A principal celeuma surgida em torno da homologação
da demarcação da reserva Raposa/Serra do Sol diz

respeito a sua dimensão territorial: para alguns, é terra
em demasia para poucos indígenas; para outros, a área

é insuficiente para os indígenas.

�	 Um dos argumentos utilizados pelos que defendem a

demarcação da reserva Raposa/Serra do Sol de forma
descontínua é a necessidade de se defender a soberania

nacional em uma extensa faixa de fronteira.

�
 Para os especialistas, a polêmica em torno da reserva

Raposa/Serra do Sol deriva do fato de ela ser a primeira
área indígena demarcada em Roraima.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

No que se refere a aspectos gerais da administração, julgue os

itens a seguir.

�� Diferentemente da inovação — grau em que os empregados

são estimulados a desenvolver novas idéias — e da

competitividade — grau em que as pessoas são mais

competitivas do que colaboradoras —, a orientação para

equipes e a orientação para resultados são consideradas

características que podem ilustrar uma cultura

organizacional.

�� A partir da compreensão das teorias motivacionais, é

possível definir alguns programas que podem levar a

organização a contar com empregados motivados em seus

quadros, como o programa de pagamento variável,

compatível com a teoria de expectativa, a qual relaciona

desempenho e recompensas.

�� As pessoas que assumem posições de comando em uma

organização são líderes, os quais não podem ser encontrados

em todos os escalões de uma empresa.

�� As organizações informais têm alguns benefícios, como o de

ser um importante canal de comunicação entre os

empregados e alguns problemas, como os relacionados à

resistência a mudanças.

�� A intuição é ineficaz no processo de tomada de decisão nas

organizações, devendo estas ter como base eminentemente

o processo racional.

�� A descentralização pode ser muito interessante para uma

organização, apesar de poder gerar elevação dos custos, pelo

fato de requerer mais treinamento ou por faltar uniformidade

nas decisões. No entanto, com a descentralização, a

organização pode ganhar em aspectos motivacionais e em

agilidade no processo de decisão.

�� O desempenho obtido por uma equipe de trabalho pode ser

maior que a mera soma dos esforços individuais dos

membros da equipe.

�� Uma estrutura organizacional menos verticalizada

hierarquicamente tem mais oportunidades para refinar a

informação de um emissor, permitindo que ela seja

percebida mais favoravelmente pelo receptor. No entanto,

esse tipo de estrutura organizacional gera uma barreira para

a comunicação eficaz.

�	 Tendo em vista a busca de maior produtividade e eficiência

na organização, é necessário que cada processo

organizacional tenha um responsável definido.

�
 Da mesma maneira que é importante gerenciar as posições

de trabalho nas organizações, é fundamental conhecer toda

a seqüência de determinado serviço, visto que cada processo

tem o seu início, suas entradas e suas saídas.

O indivíduo é considerado pelas organizações modernas como

seu principal valor. É necessário, portanto, que as organizações

empreendam políticas que possam levá-las a alcançar maiores

retornos de seus empregados. Nesse contexto, a administração de

recursos humanos tem inúmeras funções relevantes, como a de

auxiliar na captação e na retenção de talentos para a empresa.

Acerca da administração de recursos humanos, julgue os itens

subseqüentes.

�� Na avaliação de desempenho, o método de escalas gráficas

de classificação permite análises quantitativa e comparada.

�� Tendo em vista o processo de flexibilização organizacional

existente hoje, a remuneração variável surge como opção

para a estrutura de cargos e salários, exigindo-se, para a sua

implantação, a extinção dessa estrutura.

�� Acerca do treinamento no emprego, é correto afirmar que o

método de rotação de cargo capacita os empregados a

exercerem seu trabalho em diferentes cargos.

Em relação ao planejamento organizacional, julgue os seguintes

itens.

�� Os programas são as partes menores dos projetos, devendo

ser acompanhados pelos orçamentos das atividades a serem

realizadas.

�� O planejamento estratégico é um dos principais mecanismos

que a organização pode utilizar para alcançar o que pretende.

Nesse sentido, é fundamental que se estabeleça um

diagnóstico estratégico que tenha, entre seus pontos básicos,

a definição da orientação estratégica da empresa.

�� A missão deve ser definida em função de determinado

produto e deve ser revista e modificada a cada 2 anos.

Quanto à reengenharia e à qualidade nas organizações, julgue os

itens a seguir.

�� Eliminar as barreiras entre os departamentos por meio de

trabalhos em equipe e instituir treinamento no serviço e

aprimoramento constante do sistema de produção e serviço

são alguns dos princípios de Deming.

�� Diferentemente do estoque, as operações desnecessárias no

processo produtivo não agregam valor ao produto,

constituindo desperdícios a serem eliminados pela

organização.

�	 Processos mais importantes e processos mais problemáticos

são critérios que podem ser utilizados para se escolher os

processos a serem objetos de reengenharia.

�
 O diagrama de Ishikawa é um instrumento que visa organizar

o raciocínio quanto às causas de determinado problema

relacionado à qualidade.
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Julgue os itens seguintes, acerca dos conceitos de empregado e
empregador.

�� Para os fins da relação de emprego, considera-se empregador
o proprietário de um pequeno armazém que contrata um
pedreiro para reformar o muro de sua loja, em uma semana,
mediante valor certo e específico.

�� Qualifica-se como empregado o trabalhador que, embora
fazendo ponto em determinado local e prestando serviços de
carregamento e descarregamento de mercadorias para
tomadores diversos, com pagamentos diários, executa suas
atividades em três ocasiões semanais para uma mesma
empresa.

No que se refere a contrato individual de trabalho, julgue os itens
a seguir.

�� Pode ser celebrado de forma tácita com trabalhador com
idade inferior a 14 anos, se houver autorização expressa por
parte de seus genitores.

�� Será inválido se envolver labor em período noturno para
trabalhador com 15 anos de idade. 

Quanto à suspensão e interrupção do contrato de trabalho, julgue
os itens subseqüentes. 

�� Afastado do emprego em razão de lesão na coluna cervical
por período superior a 30 dias, o trabalhador tem seu
contrato de trabalho suspenso.

�� Ocorre interrupção do contrato quando o trabalhador é eleito
para cargo de direção sindical, licenciando-se do emprego,
sem ônus ao empregador, para o exercício do mandato. 

�� Estando em gozo de férias, o trabalhador tem seu contrato de
trabalho interrompido.

Acerca da extinção do contrato de trabalho, julgue os itens
seguintes.

�� Se contar com mais de um ano de serviço, o trabalhador
dispensado por insubordinação terá direito à percepção de
férias proporcionais, com o adicional de 1/3.

�	 Considere a seguinte situação hipotética. 

Por reagir verbalmente contra ofensa que lhe fora dirigida
por colega de trabalho, Paulo acabou dispensado por justa
causa. 

Nessa situação, se for demonstrada que sua reação foi
legítima, a justa causa não poderá prevalecer.

Em relação à jornada de trabalho, julgue os itens que se seguem.

�
 Cumprindo o horário de 23 h de um dia às 9 h do dia
seguinte, com 1h de intervalo e uma folga semanal, o
trabalhador fará jus à percepção de horas extras, calculadas
com base no valor do salário-hora integrado pelo valor do
adicional noturno devido.

�� Considere a seguinte situação hipotética. 

Por trabalhar em uma fábrica de cimento, Paulo cumpria
jornada de 8 horas, com uma hora de intervalo para refeição
e descanso, em turnos de trabalho alternados mensalmente.

Nessa situação, sua jornada de trabalho deverá ficar limitada
a seis horas diárias, sendo extras as excedentes a esse limite.

No que se refere aos direitos sociais previstos aos trabalhadores,
julgue os itens seguintes.

�� O direito à licença-maternidade de 120 dias é devido à
trabalhadora que adotar criança com idade inferior a um ano.

�� Aos que trabalham como frentistas em postos de gasolina,
assegura a legislação vigente o direito à percepção de
adicional de insalubridade, de forma incondicional, em razão
do risco de morte presente na atividade comercial explorada.

�� Tratando-se de direito adquirido pelo trabalhador, o gozo de
férias poderá ser negociado com o empregador, se
demonstrada a necessidade do serviço e a ausência de vício
de vontade na manifestação do empregado.

�� A gratificação natalina deve ser adiantada ao trabalhador,
entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, em
valor equivalente à metade do salário devido no mês anterior
àquele em que se processar esse pagamento.

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais
vantajosa para a administração. Ela deve ser processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade,
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade,
da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e de outros que lhes são
correlatos. Acerca desse tema, julgue os itens a seguir.

�� A licitação não deve ser sigilosa, sendo públicos e acessíveis
todos os atos de seu procedimento.

�� O procedimento licitatório previsto na Lei n.º 8.666/1993
caracteriza ato administrativo formal, seja qual for a esfera
da administração pública em questão.

�� É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de
recursos financeiros para a execução do projeto, qualquer
que seja a sua origem.

�	 A empresa de prestação de serviços técnicos especializados
que apresente relação de integrantes de seu corpo técnico em
procedimento licitatório como elemento de justificação de
dispensa ou de inexigibilidade de licitação fica obrigada a
garantir que os referidos integrantes realizem, pessoal e
diretamente, os serviços que são objeto do contrato.

	
 A existência de preços registrados não obriga a
administração a firmar as contratações que deles poderão
advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios,
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurada ao beneficiário do registro preferência em
igualdade de condições.

	� Convite é a modalidade de licitação entre interessados
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as
condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia
anterior à data do recebimento das propostas, observada a
necessária qualificação.

	� É inexigível a licitação na contratação de instituição
brasileira incumbida, regimental ou estatutariamente, da
pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou
de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde
que a contratada detenha inquestionável reputação
ético-profissional e não tenha fins lucrativos.
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O tributo é o dever do contribuinte de pagar ao Estado certa

quantia em dinheiro, independentemente de lhe ter sido prestado

algum serviço e sem qualquer vinculação com alguma prática

ilegal por ele exercida. A exigibilidade decorre de o contribuinte

estar inserido em quaisquer das hipóteses descritas em lei como

geradoras da obrigação tributária. É o mais importante

instrumento arrecadador dos Estados modernos, embora não seja

o único. No que se refere a esse assunto, julgue os seguintes itens.

	� O conceito de imposto, consoante a redação dada pela

Constituição Federal, permite distingui-lo com facilidade das

outras espécies tributárias.

	� Taxa é arrecadada por todas as pessoas jurídicas de direito

público interno, ao mesmo tempo, desde que, nas situações

descritas pela Constituição Federal e em suas normas gerais,

prestem ou coloquem à disposição dos usuários os serviços

descritos.

	� Contribuição de melhoria é o tributo cobrado com

fundamento na ocorrência de valorização imobiliária

decorrente de atuação estatal específica — a obra pública —,

devendo haver correspondência entre o valor do tributo e a

mais-valia experimentada pelo contribuinte.

	� Somente a União poderá instituir empréstimos compulsórios

em conjuntura que exija a absorção temporária de poder

aquisitivo.

Parte importante das atividades de administração financeira de

uma organização é a administração de fluxo de caixa, que afeta

toda a ação financeira e operacional da empresa. Em relação a

esse tema, julgue os itens subseqüentes.

	� Não há ligação direta entre a administração do fluxo de caixa

e o resultado da empresa, embora um possa indiretamente

afetar o outro.

	� O orçamento de caixa é feito com o objetivo de conseguir

informações acerca das estimativas de entradas e saídas de

recursos financeiros e acerca da necessidade de

financiamento externo em superveniências futuras. 

		 Em sua essência, a administração de caixa objetiva ser um

referencial que possibilite o planejamento e o controle dos

recursos financeiros de uma empresa, indispensáveis no

processo de tomada de decisão. 

�

 Os métodos mais utilizados para a administração de caixa

relacionam-se tanto a abordagens subjetivas como a modelos

quantitativos, sendo que a ênfase atual está nas abordagens

subjetivas.

A exteriorização dos atos administrativos dá-se por meio de atos

instrumentais. Quanto a esse assunto, julgue os itens que se

seguem.

�
� Decreto é a fórmula pela qual o chefe do Poder Executivo

expede atos de sua competência privativa.

�
� Portaria é a fórmula pela qual autoridades de nível inferior

ao chefe do Poder Executivo expedem atos de conteúdo

amplo, dirigidos a subordinados e transmitindo decisões de

efeito interno.

�
� Alvará é a fórmula utilizada para expedição de autorizações

e licenças.

�
� Resolução é a fórmula de expedição de normas gerais de

orientação interna das repartições.

�
� Despachos são decisões finais ou intermediárias de

autoridades acerca da matéria submetida a sua apreciação, de

utilização restrita aos ministérios militares.

Ao se elaborar o orçamento de determinada empresa, foi

apresentada a proposta para a aquisição da máquina A, mediante

as seguintes condições, em que os valores estão em reais.

custo da máquina A: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000

vida econômica útil com valor residual inexistente: . . . 10 anos

receitas e custos estimados (anual):

lucro médio anual: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.100

depreciação (quota constante): . . . . . . . . . . . . . . . (6.000)

lucros sujeitos ao imposto de renda: . . . . . . . . . . . . 7.100

imposto de renda: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1.100)

lucro médio após o imposto de renda: . . . . . . . . . . . 6.000

Considerando as informações apresentadas na situação acima e

a utilização de distintos métodos de avaliação de investimentos

na elaboração de orçamentos, julgue os itens a seguir.

�
� Considerando o método payback, o retorno do investimento

ocorreria em dez anos.

�
� O método payback não considera o dinheiro ao longo do

tempo. Por essa razão, alternativas de investimento com

vidas úteis distintas poderiam apresentar o mesmo período

de payback, o que não é verdade, uma vez que um

investimento poderá gerar lucros por um período de tempo

maior.
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Quanto às demonstrações contábeis e à estrutura do patrimônio
das organizações, julgue os itens subseqüentes. 

�
� O registro de dividendos a pagar representa uma redução do
capital circulante líquido da organização e deverá ser
classificado como aplicação de recursos na demonstração de
origens e aplicação de recursos (DOAR).

�
	 A classificação do ágio na emissão de debêntures como
conta de passivo da empresa emitente fundamenta-se na sua
futura obrigação com os debenturistas.

��
 Ao registrar a provisão para desvalorização de estoques em
seu ativo, a empresa deverá registrar a contrapartida dessa
conta na demonstração do resultado do exercício (DRE). O
registro dessa provisão não afetará os ajustes do lucro na
elaboração da DOAR.

��� Ao constituir uma provisão passiva, e registrá-la no passivo
circulante, a empresa reduz o capital circulante líquido.

��� Ao efetuar uma venda com recebimento antecipado, a
empresa deverá registrar na DRE tal operação. O lançamento
contábil será o seguinte.

D contas a receber – ativo circulante

C receita antecipada – DRE

Considerando os aspectos tributários que interferem na
elaboração das demonstrações contábeis, julgue os seguintes
itens.

��� Ao adquirir mercadoria de uma indústria para venda direta
ao consumidor, a empresa que adquiriu a mercadoria deverá
registrar o valor do imposto sobre produtos
industrializados (IPI) em seu estoque, compondo o valor do
custo da mercadoria a ser vendida.

��� O registro contábil do imposto sobre serviços (ISS) apurado

em determinado período deve ser a débito na DRE e a

crédito no ativo circulante.

��� Quando a empresa paga antecipadamente um tributo, o

registro deve ser efetuado no ativo circulante e a empresa

deverá utilizar tal crédito tributário, no futuro, como redutor

no pagamento de impostos.

��� Ao adquirir mercadoria para revenda, a empresa adquirente

deverá registrar o valor do ICMS da compra, incluído no

preço da mercadoria, como custo, na ficha de controle do

estoque.

No que se refere à administração financeira das organizações e

suas peculiaridades, julgue os itens que se seguem.

��� A elaboração do fluxo de caixa está fundamentada no que

determina a Lei n.º 6.404/1976 — Lei das Sociedades

Anônimas.

��� A administração financeira avalia as entradas e saídas

monetárias da empresa. Dessa maneira, obedece ao regime

de competência, seguido pela contabilidade.

��	 A rentabilidade do recurso aplicado pelo acionista está

relacionada ao lucro apurado pela empresa. O acionista

poderá determinar se o investimento foi rentável ou não ao

compará-lo com outros investimentos disponíveis no

mercado.

��
 Uma das atribuições do administrador financeiro é a

avaliação de sugestões de captação de empréstimos e

financiamentos.



Universidade de Brasília (UnB)

  


