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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 Noções 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
Não se pode negar que o advento dos regimes1

liberais em 1989-90, em todos os grandes Estados da
América do Sul, criou uma ilusão de modernidade.

Por que ilusão de modernidade? Porque o Brasil e4

seus vizinhos provocaram, com as novas orientações da
condução política, dois efeitos perversos.

Primeiro, a modernidade não agregou ao mundo do7

bem-estar a população pobre; ao contrário, em países que
não conheciam graves desigualdades, como a Argentina e o
Uruguai, a desigualdade floresceu, aproximando-os de Brasil10

e Venezuela.
Segundo, porque a modernidade, ao invés de

aumentar a riqueza bruta dessas nações, induziu enormes13

transferências para fora com o movimento de capitais
externos que sugavam a renda regional.

A partir de 1995, a ilusão começou a desfazer-se e16

a dura vida real transformou sonhos em pesadelos.

Amado L. Cervo. Sob o domínio do pensamento

único. In: UnB Revista, ano III, n.º 7 (com adaptações).

Julgue os itens que se seguem, a respeito do texto acima.

� O emprego do pronome “se”, nas linhas 1 e 16, marca a
formalidade da linguagem utilizada e indica, nas duas
ocorrências, que o sujeito da oração é indeterminado,
impessoal. 

� Preservam-se a coerência textual e a correção gramatical
com a substituição do termo “o advento” (R.1), por as vindas

ou por as chegadas.

� Subentende-se pela argumentação do texto que os “vizinhos”
(R.5) são países sul-americanos.

� A organização dos argumentos no texto mostra que os “dois
efeitos perversos” (R.6) são desenvolvidos nos parágrafos
seguintes e que o parágrafo conclusivo retoma a idéia de
“ilusão de modernidade” (R.3). 

� Na linha 8, a preposição “em” é de uso opcional, motivo por
que a sua retirada não prejudica a coerência e a correção
gramatical do texto.

� A flexão de plural no pronome átono em “aproximando-os”
(R.10) justifica-se pelo plural em “países” (R.8).

� No período em que ocorre, o conectivo “ao invés de” (R.12)
estabelece relações semânticas de concessão e de restrição,
e pode ser substituído por apesar de, sem prejuízo para a
coerência e a correção gramatical do texto.

Na verdade, a integração da economia mundial —1

apontada pelas nações ricas e seus prepostos como
alternativa única — vem produzindo, de um lado, a
globalização da pobreza e, de outro, uma acumulação de4

capitais jamais vista na história, o que permite aos grandes
grupos empresariais e financeiros atuar em escala mundial,
maximizando oportunidades e lucros.7

O discurso pretende impor essa idéia como caminho
único para o desenvolvimento das nações, sejam elas ricas ou
pobres. Na prática — hoje mais do que ontem —, o mercado10

é uma via de mão única: livre para os países ricos e pleno de
barreiras e restrições às nações emergentes. Os números
comprovam isso. Segundo estimativas da Associação13

Brasileira de Comércio Exterior, as barreiras impostas aos
produtos brasileiros reduziram nossas exportações em cerca
de US$ 20 bilhões nos últimos quatro anos.16

A farsa neoliberal: o Brasil perde duas décadas no pesadelo

da globalização. InfoAndes, maio/2000 (com adaptações).

Com base no texto acima, julgue os itens subseqüentes.

� A argumentação do texto mostra que podem não ser apenas
as nações ricas que apontam a “integração da economia
mundial” (R.1) como alternativa única para o
desenvolvimento de nações.

	 Provoca-se incoerência textual e perde-se a noção de
continuidade da ação ao se substituir a expressão verbal
“vem produzindo” (R.3) por tem produzido.

�
 Duas maneiras de marcar a oposição de idéias no texto são
expressas por “de um lado” (R.3) e “de outro” (R.4); e por
“O discurso” (R.8) e “Na prática” (R.10).

�� Provoca-se erro gramatical com a substituição do trecho
“história, o que permite” (R.5) por história; isso permite. 

�� A substituição dos travessões que isolam a expressão “hoje
mais do que ontem” (R.10) por parênteses mantém a
coerência textual e o respeito às regras de pontuação da
norma culta. 

�� O termo que sucede o sinal de dois-pontos na linha 11 tem
a função de introduzir uma enumeração de elementos
caracterizadores de “mercado” (R.10), que justificam porque
este é considerado “via de mão única” (R.11).

�� Na linha 15, a forma verbal “reduziram”, responsável pelo
emprego da preposição “em”, admite, alternativamente, o
emprego da preposição a, sem que as relações semânticas e
a coerência do texto sejam alteradas.
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Há três situações inéditas na presente conjuntura1

mundial. Primeiro, os Estados Unidos da América nunca

travaram uma guerra no seu território, nunca foram alvo de

ataques, se levarmos em conta que o Havaí é um território4

extracontinental e com poucas características norte-

americanas. O coração do país foi atingido. O segundo fato

inédito é a guerra contra o terror. Na verdade não há uma7

guerra no sentido substantivo da palavra. Ela é adjetiva, quer

dizer, está acontecendo: há um longo conflito, não uma longa

guerra. Terceiro, é inédita a condução do conflito. Do final10

de setembro aos primeiros dias de outubro, ficou muito claro

que estamos assistindo a algo absolutamente novo e

fantástico: o surgimento de uma entidade governante anglo-13

saxã. Não é mais o governo norte-americano que faz a

guerra: são os governos britânico e norte-americano.

Francisco Carlos T. da Silva. O mundo mudou?

Ciência Hoje, nov./2003 (com adaptações).

Com relação ao texto acima, julgue os seguintes itens.

�� Subentende-se da argumentação do texto que o Havaí já foi

alvo de ataques.

�� A palavra “guerra” (R.7) está associada a um sentido

substantivo de “longo conflito” (R.9) e a um sentido adjetivo,

que deixa subentender um curto conflito.

�� A flexão de singular na forma verbal “ficou” (R.11) é

exigência das regras de concordância com “final” (R.10).

�� O referente do pronome “algo” (R.12) vem explicitado no

trecho “o surgimento de uma entidade governante anglo-

saxã” (R.13-14).

�	 Preservam-se as relações semânticas do texto e sua correção

gramatical ao se substituir o sinal de dois-pontos na linha 13

por vírgula seguida do termo que é.

�
 Textualmente, o advérbio “mais” (R.14) está empregado com

o valor de ainda, pelo qual poderia ser substituído, sem que

houvesse alteração do sentido e da correção do texto.

Considerando a figura acima, que contém uma janela do Word

2002 com um documento em processo de edição, julgue os itens

a seguir.

�� Considerando que exista uma impressora devidamente

configurada e conectada ao computador no qual o Word

2002 está sendo executado, para imprimir apenas o texto

mostrado do documento, é suficiente selecionar o referido

texto e, em seguida, clicar o botão .

�� Caso se deseje associar uma tecla de atalho a uma expressão,

ou símbolo, usada com freqüência, é possível fazê-lo por

meio de funcionalidades disponíveis na janela Personalizar,

acessada no menu .

�� Sabendo que o computador no qual o Word 2002 está sendo

executado está conectado em uma intranet, caso se deseje

acessar pastas contendo documentos no formato .doc

compartilhadas em outros computadores dessa rede, é

possível fazê-lo por meio da janela disponibilizada ao se

clicar o botão .

�� Considere o seguinte procedimento: clicar a opção Cabeçalho

e rodapé no menu ; clicar a opção Data e hora no menu

; na janela decorrente dessa ação, selecionar um dos

formatos de data e hora disponíveis; clicar OK; fechar a

opção Cabeçalho e rodapé. Após a realização desse

procedimento, a data e a hora aparecerão no cabeçalho do

documento, no estilo escolhido.
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A figura acima mostra parte da área de trabalho do Windows XP,

na qual observa-se uma janela do Excel 2002, que contém uma

planilha em edição. Com relação a essa figura, ao Windows XP

e ao Excel 2002, julgue os itens seguintes.

�� Para se abrir uma janela do Windows Explorer, é suficiente

clicar o ícone . O mesmo resultado pode ser obtido

clicando-se o ícone  na barra de tarefas.

�� Ao se clicar o botão , será exibido um menu

com diversas opções, entre as quais a que permite abrir a

janela Meu computador. Por meio dessa janela, é possível a

efetivação de diversas tarefas, entre elas, a formatação de

disquetes de 3½".

�� Ao final da seguinte seqüência de ações, aparecerão nas

células E6 e F4, respectivamente, os números 190 e 180:

clicar a célula E6; digitar =B$6+$C6 e, em seguida, teclar

�; clicar novamente a célula E6; clicar ; clicar a

célula F4; clicar .

�� Para se calcular a média aritmética dos conteúdos das células

B3, C3 e D3 e pôr o resultado na célula E5, é suficiente

realizar a seguinte seqüência de ações: clicar a célula E5;

digitar =B3+C3+D3/3 e, em seguida, teclar �.

Com relação a computadores do tipo PC, julgue os itens a seguir.

�	 Tipicamente, a quantidade de memória RAM instalada nesse

tipo de computador varia entre 40 gigabytes e 80 gigabytes.

�
 A porta USB permite a comunicação serial entre o

computador e diversos tipos de periféricos.

Com o intuito de obter informações acerca de drogas apreendidas

pelo Departamento de Polícia Federal (DPF) nos últimos anos no

Brasil, um policial federal acessou o sítio do DPF —

http://www.dpf.gov.br — e, após algumas operações nesse sítio,

obteve a página web mostrada na janela do Internet Explorer 6

(IE6) ilustrada acima. Sabendo que a pesquisa na Internet descrita

foi realizada a partir de um computador do tipo PC, julgue os

itens seguintes, tendo como referência a figura ilustrada.

�� Na guia Segurança da janela Opções da Internet, acessível por

meio de menu , é possível que o policial

configure o IE6 para operar no modo IP secreto. Nesse modo

de operação, nenhuma informação acerca do IP do

computador do policial estará disponível para os sítios cujas

páginas são visitadas durante uma sessão de uso do IE6.

�� Como a página web mostrada contém elementos não-

textuais, é correto concluir que a referida página não foi

desenvolvida em HTML, mas sim em XML, tecnologia que

permite que informações na forma de gráficos e figuras

possam ser inseridas em páginas web.

�� Caso o botão  seja clicado, será ativado o software

antivírus de computador previamente configurado no IE6.
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Considerando a janela do Outlook Express 6 ilustrada na figura

acima, julgue os itens que se seguem.

�� Ao se clicar o botão  e, em seguida, o botão ,

será dado início a um processo de envio da mensagem de

correio eletrônico que está sendo editada com o indicativo de

mensagem de alta prioridade. Com esse indicativo, quando

a mensagem for recebida pelos contatos associados a

contato1@provedor1.gov.br e a contato2@provedor2.org,

eles terão a indicação de que a mensagem é considerada pelo

remetente como de alta prioridade para ser lida. Esse modo

de envio não altera necessariamente a velocidade de

transmissão da mensagem, nem parâmetros relacionados à

segurança.

�� Quando a mensagem de correio eletrônico for enviada

aos seus destinatários, apenas aquele associado a

contato3@provedor3.net receberá, além da mensagem,

um arquivo anexado no formato bmp. Os destinatários

associados a contato1@provedor1.gov.br e a

contato2@provedor2.org, quando receberem a mensagem,

não poderão identificar que a mesma foi também enviada ao

destinatário associado contato3@provedor3.net.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma visita

oficial de cinco dias à China. A comitiva presidencial incluiu

ministros, governadores, congressistas, dirigentes de estatais e

mais de 400 empresários. Em pronunciamento à nação, por

cadeia de rádio e televisão, o presidente destacou a relevância

que atribui à missão para o país e para seu governo. Além de

reunião de trabalho com o presidente Hu Jintao, quando foram

assinados vários acordos bilaterais em Pequim, Lula cumpriu

agenda bastante densa, que inclui encerramento do seminário

Brasil-China: comércio e investimentos. Perspectivas para o

século XXI, palestras e inaugurações. Em Xangai, o presidente

participou da Conferência do Banco Mundial sobre Combate à

Pobreza, teve encontro com o primeiro ministro Wen Jiabao e

encerrou o seminário Brasil-China: uma parceria de sucesso.

Lytton Leite Guimarães. China e Brasil. Tão bom assim? In:

Jornal da Comunidade, 29/5 a 4/6/2004, p. A3 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando

aspectos relevantes do cenário mundial contemporâneo e da

política externa atualmente empreendida pelo Brasil, julgue os

itens subseqüentes.

�� A visita do presidente Lula à China inscreve-se em um

quadro mais amplo da diplomacia econômica brasileira,

assinalado pela busca de parcerias com países emergentes

e(ou) de estágio de desenvolvimento semelhante ao do

Brasil.

�� Há quem afirme que uma aproximação entre Brasil, Rússia,

Índia e China é possibilidade concreta para um futuro

próximo e corresponderia ao fortalecimento desses países

ante as economias mais poderosas do planeta, como os

Estados Unidos da América (EUA) e a União Européia. 

�� Normalmente, a assinatura de contratos e ações voltadas para

o incremento das relações comerciais não fazem parte da

agenda de chefes de Estado e de governo em suas missões

internacionais, sendo essas ocasiões propícias, quase que

exclusivamente, ao debate dos grandes temas políticos

mundiais.
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�	 Aparentemente vitoriosa, a viagem de Lula à China não

rendeu o dividendo político mais esperado pelo Palácio do

Planalto, ou seja, o apoio de Pequim à pretensão brasileira

de ter assento permanente no Conselho de Segurança das

Nações Unidas.

�
 Ao proceder simultaneamente à abertura política e

econômica, praticamente afastando a hegemonia do Partido

Comunista na condução do Estado e propiciando à iniciativa

privada a direção da economia, a China transformou-se

radicalmente e ostenta, hoje, uma das mais altas taxas

mundiais de crescimento econômico. 

�� Primeiro governante brasileiro a visitar a China, Lula

conseguiu feito inédito na história das relações entre os dois

países: a assinatura de convênio para a cooperação na área

espacial, algo impensável até agora.

�� Produtos agrícolas, como a soja, e siderúrgicos estão entre

as prioridades de importação chinesa junto ao Brasil.

�� O tamanho da comitiva brasileira, especialmente no que

tange à quantidade de empresários, demonstra haver uma

preocupação por parte do país de se inserir na atual

economia mundial globalizada de forma competitiva,

ampliando mercados e o volume de suas transações.

�� O combate à pobreza, que o texto menciona, constitui tema

prioritário na atual agenda governamental brasileira, tanto

interna quanto externamente. Assim, ele se mostra recorrente

nas reuniões de cúpula das quais participa o presidente Lula.

�� A escolha da sede da conferência promovida pelo Banco

Mundial para tratar do combate à pobreza não poderia ser

mais simbólica: Xangai é, ao lado de Hong Kong, a área

mais miserável da China, onde a economia de mercado

encontra mais dificuldade para se instalar.

Em seis meses, a Arábia Saudita sofreu quatro atentados

terroristas. Todos parecem visar o mesmo fim. O mais recente

atingiu um condomínio de luxo de funcionários de empresas

ocidentais. O saldo: 29 mortos de várias nacionalidades, mais de

25 feridos e pânico generalizado. Foi o segundo assalto contra

uma base petrolífera do país em menos de um mês. O governo de

Riad tem revelado fraqueza para lidar com o terror. Tornou-se,

por isso, alvo fácil das agressões da rede Al-Qaeda e seguidores.

Correio Braziliense, 1.º/6/2004, p. 16 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando o

tema por ele abordado, julgue os itens a seguir.

�� Os sucessivos ataques terroristas à Arábia Saudita parecem

ter objetivo bem definido, qual seja, o de enfraquecer o

Estado que é berço do Islamismo e maior produtor mundial

de petróleo, ainda hoje matéria-prima essencial para a

economia contemporânea.

�� A Al-Qaeda, que assumiu os atentados contra a Arábia

Saudita, é a organização terrorista comandada por Osama

bin Laden que, provavelmente por estratégia, não atua fora

dos limites geográficos do Oriente Médio, talvez para

enfraquecer os governos árabes aliados do Ocidente.

�� Além de ter apoiado a invasão do Iraque, a Arábia Saudita

— fiel aliada dos EUA no Oriente Médio — ofereceu seu

território para servir de base norte-americana quando do

ataque ao país de Saddam Hussein.

�	 A instabilidade no Oriente Médio, aliada a outros fatores,

como o aumento da demanda, exerce importante papel para

a especulação em torno do preço do barril de petróleo nos

mercados mundiais, fato que acontece com relativa

freqüência e que se repete, uma vez mais, nos últimos meses

do primeiro semestre de 2004.

�
 A ação terrorista no Oriente Médio torna-se ainda mais

incompreensível quando se sabe que a política

norte-americana do presidente George W. Bush para a

região amenizou o drama palestino-israelense e se

manifesta aberta a toda e qualquer negociação de paz

para essa parte tradicionalmente explosiva do mundo.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Tendo em vista alguns aspectos gerais das organizações, julgue
os itens a seguir.

�� Ritos, cerimônias e rituais são considerados elementos
constitutivos da cultura organizacional. Mostram o modo
como os procedimentos são implementados em uma
empresa, sem indicar qual deve ser o comportamento das
pessoas na organização.

�� Um dos vários planos que pode ser utilizado para se contar
com pessoas motivadas na organização é o plano de
pagamento baseado em habilidades, que pode estar
relacionado à teoria de reforço, existindo ligação entre o
respectivo plano e a teoria.

�� De acordo com o que postula a teoria de liderança
situacional, o estilo de liderança mais adequado independe
da disposição dos liderados em relação à tarefa, como a
disposição em assumir responsabilidades.

�� A ênfase na padronização dos processos de trabalho quanto
à coordenação usualmente está presente nas organizações
que desenvolvem uma descentralização horizontal limitada
seletiva.

�� De acordo com a racionalidade limitada de Simon, os
gerentes, freqüentemente, tendo em vista a complexidade do
processo decisório, assim como a limitação de informações,
aceitam a decisão satisfatória, em vez de continuarem a
buscar a maximização da decisão.

�� Todo grupo bem treinado e capacitado para realizar
eficientemente suas atividades pode ser considerado como
equipe de trabalho.

�� O controle é uma das funções da comunicação interpessoal
nas organizações.

�� Uma das vantagens da comunicação lateral é permitir que os
membros da organização estabeleçam relações com os
colegas.

Tendo em vista a área de administração de recursos humanos,
julgue os itens seguintes.

�	 O método de avaliação de desempenho com base em escalas
gráficas fornece a mesma profundidade de informação que
o método de incidentes críticos.

�
 Na definição de faixas salariais no contexto de administração
de salários de uma organização, alguns requisitos
relacionados ao cargo e à natureza da tarefa têm de ser
considerados.

�� As organizações buscam cada vez mais a implementação de
programas de pagamento variável que se soma ao
procedimento tradicional, na perspectiva de se aumentar o
desempenho e a motivação do empregado.

�� O primeiro passo importante na determinação dos
procedimentos de um programa de planejamento é a
definição das competências exigidas por determinado cargo,
que são: conhecimentos, habilidades e comportamentos.

Acerca da reengenharia e da qualidade, julgue os itens que se

seguem.

�� Embora seja mais ágil, a produção flexível é um meio que

contribui para o aumento de desperdícios na organização.

�� A identificação e a seleção de processos para reengenharia

e a avaliação do processo já existente constituem algumas

das atividades da reengenharia de processos.

�� A qualidade total tem como algumas de suas características

fundamentais o processo de melhoria continuada e o foco no

cliente, não envolvendo equipes de trabalho, ponto central na

reengenharia, que modifica os processos de trabalho focando

sempre em equipes.

�� A preocupação com o treinamento é um dos princípios do

método Deming.

No que se refere ao planejamento, julgue os itens subseqüentes.

�� A missão é a razão de ser da organização, a visão de futuro

define quantitativamente onde a organização deve chegar.

Quanto aos cenários, a organização deve defini-los a partir

de uma abordagem projetiva, também conhecida por

abordagem prospectiva.

�� Quanto ao plano de ação, é necessário definir o responsável

pelo plano, a justificativa, os caminhos para se alcançar os

objetivos almejados e, entre outras coisas, a data de início

dos trabalhos. Salienta-se ainda que o plano de ação deve ser

elaborado após a definição do diagnóstico estratégico e não

antes.

�	 Uma das vantagens do planejamento estratégico é incentivar

a livre iniciativa das pessoas, fazendo com que elas

aproveitem as possíveis oportunidades.

Acerca da área de organização e métodos, julgue o item abaixo.

�
 O manual do empregado pode abordar o regime de

incentivos, direitos e obrigações do empregado, mas não

deve abordar objetivos gerais definidos pela cúpula

estratégica.

Julgue os itens seguintes, acerca do Direito do Trabalho.

�� Como ramo autônomo da ciência jurídica, o direito do
trabalho tem por objeto as relações jurídicas que envolvem
a prestação de serviços por trabalhadores considerados
empregados e eventuais.

�� Em razão do conteúdo obrigatório das normas do direito do
trabalho, que inclusive impedem a possibilidade de renúncia
a eventuais créditos adquiridos pelo trabalhador, é unânime
a concepção desse ramo do direito como integrado ao
universo normativo do direito público.
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Acerca dos conceitos de empregado e empregador, julgue os
seguintes itens.

�� Considera-se empregado a pessoa física que, na condição de
advogado, presta serviços pessoais, onerosos e habituais a
uma determinada empresa, embora sem exclusividade. 

�� Considere a seguinte situação hipotética.

Uma empresa pública contratou 30 trabalhadores para a
execução de serviços necessários à realização de seu objeto
social.

Nessa situação, ainda que presentes todos os requisitos legais
que caracterizam a relação de emprego, tais contratos serão
absolutamente nulos se firmados sem a prévia aprovação dos
trabalhadores em concurso público. 

Julgue os itens subseqüentes, acerca das situações de suspensão
e interrupção do contrato de trabalho.

�� Por força de lei, a eleição do trabalhador para cargo de
direção sindical gera a suspensão de seu contrato de
trabalho, ainda que exista cláusula contratual que assegure a
percepção dos salários durante o período de exercício do
mandato.

�� Considere a seguinte situação hipotética.

Em razão de norma coletiva firmada pelo sindicato de sua
categoria profissional, um trabalhador foi afastado para
participar de curso de qualificação profissional com duração
de três meses.

Nessa situação, o contrato de trabalho estará suspenso, ainda
que o trabalhador perceba no período valores determinados
de seu empregador.

�� Considere a seguinte situação hipotética.

Após duas semanas de greve pacífica e legalmente
deflagrada, os empregados de uma grande indústria
obtiveram reajuste salarial de 10%. No acordo coletivo
celebrado, ficou previsto, em razão da ausência de trabalho,
que seria realizado o desconto dos dias parados.

Nessa situação, durante o período da paralisação, os
contratos de trabalho dos empregados estiveram suspensos.

�� Considere a seguinte situação hipotética.

Em razão de assassinato do prefeito de um determinado
município, um trabalhador foi convocado para integrar o júri
correspondente.

Nessa situação, o trabalhador terá seu contrato de trabalho
suspenso, não sendo lícito ao empregador promover qualquer
desconto salarial.

�	 Considere a seguinte situação hipotética. 

Em razão da ingestão de alimentos contaminados, um
trabalhador foi acometido de grave infecção intestinal,
motivo pelo qual ficará afastado do trabalho por 15 dias.

Nessa situação, durante o período do afastamento, o contrato
de trabalho estará interrompido, devendo o empregador
assegurar ao empregado, por ocasião de seu retorno, os
benefícios eventuais concedidos à categoria profissional que
integra.

�
 Considere a seguinte situação hipotética.

Durante o período de suspensão contratual, solicitado pelo
empregado para atender a seus interesses pessoais, apurou o
empregador a prática, por aquele, de reiterados atos de
agressão à sua honra e boa imagem junto a clientes da
empresa. Tais atos foram praticados durante o período de
suspensão referido.

Nessa situação, embora suspenso o contrato, será lícito ao
empregador dispensar por justa causa o empregado.

Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação
hipotética acerca da extinção do contrato de trabalho, seguida de
uma assertiva a ser julgada.

�� Com dois meses de serviço, Jonas foi advertido verbalmente
por chegar atrasado ao trabalho. Na semana seguinte, nova
advertência foi-lhe dirigida em razão de faltar sem motivo ao
trabalho. No mês seguinte, em razão de chegar novamente
com atraso ao trabalho e de faltar sem motivo em nova
ocasião, Jonas foi dispensado por justa causa. Nessa
situação, a dispensa se mostrou lícita, em razão de incorrer
na falta grave denominada desídia.

�� Em almoço realizado em sua casa, Paulo, gerente de uma
empresa de produtos eletrônicos, expôs a seu cunhado, que
trabalhava em empresa concorrente, os critérios adotados
pela empresa em que trabalhava para a fixação de margens
de lucro e os parâmetros de negociação com as empresas
fornecedoras. Em contrapartida, seu cunhado assegurou-lhe
a contratação de seu filho pela empresa concorrente. Nessa
situação, caso venha a tomar conhecimento desse fato,
poderá a empresa dispensar Paulo por justa causa, pois sua
conduta configura típico ato de improbidade.

�� Ao comunicar a suspeita de gravidez a seu empregador,
Paula foi surpreendida com a notícia de que estava
dispensada a partir daquele momento. Nessa situação, se a
questão for levada à justiça do trabalho, o ato de dispensa
não será convalidado, salvo se houver prova da prática pela
empregada de ato qualificado como justa causa.

�� Logo após ter sido eleita, em concurso, a empregada mais
bonita da empresa em que trabalhava — concessionária de
veículos novos e usados —, Marli passou a receber convites
reiterados de seu gerente para jantar. Com a recusa das
propostas, passou a ser tratada com desprezo e rigor
excessivo pelo gerente, o que foi percebido pelos colegas de
trabalho. Nessa situação, não respondendo o empregador por
ato de ordem pessoal praticado por seu gerente, não poderá
ser condenado em eventual ação judicial em que se discuta
a rescisão indireta do contrato de trabalho.

Em cada um dos itens seguintes, é apresentada uma situação
hipotética acerca do labor em condições insalubres e perigosas,
seguida de uma assertiva a ser julgada.

�� Prestando serviços em uma fábrica de móveis, Paulo
mantinha contato com produtos químicos considerados
nocivos à sua saúde. Embora tivesse recebido os
equipamentos de proteção adequados, por considerá-los
desconfortáveis, não os utilizava para a prestação de
serviços. Nessa situação, ainda que seja detectada a
existência de insalubridade no local de trabalho, Paulo não
fará jus ao adicional correspondente, pois não pode o
empregador ser responsabilizado por sua omissão.
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�� Na condição de gerente de uma rede de postos de gasolina,
Fausto era obrigado a acompanhar os descarregamentos de
combustíveis, o que consumia cerca de duas horas diárias de
sua jornada. No restante do período, atuava no escritório
central da empresa, que não estava situado em área de risco.
Nessa situação, Fausto não faz jus à percepção do adicional
de periculosidade, pois não laborava, durante toda a jornada,
em atividade que o expunha a risco de morte.

Julgue os itens seguintes, acerca da jornada de trabalho e do
trabalho noturno.

�� Considere a seguinte situação hipotética. 

Em um supermercado, os empregados cumpriam jornada de
9 horas diárias em quatro dias e de 8 horas no quinto dia de
cada semana, com dois dias de folga. Nessa situação, ainda
que o regime de trabalho decorra de ajustes tácitos firmados
pelos contratantes, não fazem jus os trabalhadores à
percepção de horas extras, pois configura respeitado o limite
semanal de 44 horas. 

�� Um indivíduo que trabalha como garçom em uma
churrascaria, entre as 11 h  e as 23 h, com duas horas de
intervalo e duas folgas semanais, faz jus à percepção de
horas extras e de adicional noturno, este último calculado
sobre as horas prestadas a partir das 21 h 30 min, no importe
de 20% por hora noturna prestada. 

Julgue os itens seguintes, acerca dos benefícios sociais previstos
na Constituição Federal.

�	 Além de não constituir motivo para a rescisão dos contratos
de trabalho, a gravidez gera direito à fruição da licença-
maternidade, com duração de 120 dias, também alcançando
as trabalhadoras adotantes, mas a duração do benefício,
nesses casos, será fixada de modo proporcional, em razão da
idade das crianças adotadas. 

	
 A duração do período de férias pode ser reduzida em um
terço, mediante negociação entre empregado e empregador,
salvo havendo norma coletiva que disponha sobre a
possibilidade dessa negociação integral.

Na apreciação dos itens de 91 a 100, considere que o
Departamento de Polícia Federal (DPF) é um órgão do Ministério
da Justiça.

Julgue os itens subseqüentes, relativos ao Departamento de
Polícia Federal (DPF).

	� O DPF integra a administração federal direta.

	� Por ser um órgão público federal, o DPF é isento do
pagamento de tributos estaduais e municipais.

Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação
hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.

	� Em breve, Lúcia será nomeada para cargo público em
comissão no DPF. Nessa situação, a partir da data da
publicação da sua nomeação no Diário Oficial da União,
Lúcia terá prazo de trinta dias para tomar posse e, a partir da
data da lavratura do termo de posse, ela terá outros trinta
dias para entrar em exercício.

	� Maurício é um servidor público estável lotado no DPF.
Nessa situação, Maurício somente poderá ser demitido
mediante sentença judicial transitada em julgado.

	� No âmbito do DPF, será realizada concorrência pública
referente à aquisição de equipamentos de informática. Nessa
licitação, a fase de julgamento das propostas deverá ser
precedida por uma fase específica voltada para a habilitação
dos licitantes.

	� Uma servidora do DPF solicitou concessão de licença à
adotante em virtude de ter adotado uma criança de oito anos
de idade e essa solicitação foi deferida pela autoridade
competente. Nessa situação, a concessão da referida licença
é um ato administrativo vinculado.

Em São Paulo – SP, o poder público alugou de um
particular um edifício para servir como sede da superintendência
regional do DPF, tendo sido esse imóvel escolhido pela
administração pública em virtude de sua excepcional localização.

Em face à situação hipotética apresentada acima, julgue os
seguintes itens.

	� Para efetuar o referido contrato de locação, seria dispensável
que o poder público realizasse licitação pública, desde que
o aluguel contratado fosse compatível com o valor que uma
avaliação prévia identificasse como sendo o praticado
normalmente no mercado.

	� Por não ter personalidade jurídica, o DPF não pode figurar
como parte no referido contrato de locação.

		 O referido edifício será imune à incidência de IPTU
enquanto durar a referida locação.

�

 Seria inválida uma cláusula contratual determinando que o
referido contrato de locação tivesse prazo indeterminado.

Para se obter bons resultados no mundo empresarial, não basta ter
boas estratégias: é preciso planejar adequadamente. O orçamento
empresarial é a peça fundamental de um planejamento. Com essa
ferramenta, uma empresa pode prever e controlar os lucros e as
despesas, acompanhando a evolução dos negócios. O orçamento
de uma empresa inclui

�
� orçamento de investimentos.

�
� orçamento fiscal.

�
� orçamento da seguridade social.

�
� orçamento de vendas.

Entre as decisões a serem tomadas pela área de administração de
uma empresa está a definição do(a)

�
� proporção adequada entre financiamento por meio de
obrigações e de capital próprio.

�
� valor dos salários e benefícios dos cargos existentes na
empresa.

�
� tamanho dos lotes de compras de matéria-primas.

�
� política de distribuição de dividendos.

Acerca dos conhecimentos vinculados aos procedimentos
contábeis adotados no Brasil, julgue os itens a seguir.

�
	 As demonstrações contábeis representam o registro das
operações da empresa. Assim, a demonstração da mutação
do patrimônio líquido apresenta as informações contidas na
demonstração de lucros ou prejuízos acumulados.
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��
 Ao realizar operação de contratação de seguros à vista a

empresa registra um direito em seu ativo. Ao efetuar o ajuste

dessa despesa antecipada de seguros o ativo será reduzido.

��� Considerando a possibilidade de registrar receitas

antecipadamente a empresa obedece ao princípio da

competência. Desse modo, ao realizar serviços, que estão

vinculados às receitas antecipadas, a empresa reduz seu

passivo sem movimentar contas de ativo.

��� O registro do deságio na emissão de debêntures provoca

acréscimo no passivo.

��� Ao se efetuar o registro de provisão passiva, o valor do

patrimônio líquido aumenta.

��� Ao se efetuar o registro de investimento em outra

companhia, a empresa aumenta seu ativo e reduz a receita

antecipada.

��� O registro do ágio na emissão de debêntures ou ações é

classificado como outras receitas operacionais na

demonstração do resultado do exercício.

Julgue os seguintes itens, relativos às normas componentes da
versão vigente da família de padrões ISO 9000.

��� A Norma ISO 9001:2000 trata de requisitos específicos para
produtos específicos.

��� Por ser um documento que apresenta os resultados obtidos
ou fornece evidências de atividades realizadas no âmbito do
Sistema de Gestão da Qualidade, um registro de qualidade
necessita continuamente de controle de revisão.

��� A Norma ISO 9001:2000 contempla requisitos de
comprometimento da alta direção da organização com o
sistema de gestão da qualidade e com a melhoria de sua
eficácia.

��	 Os requisitos para o processo de aquisição de produtos de
terceiros que afetam a qualidade do produto da organização
incluem a verificação desses produtos adquiridos de
terceiros.

��
 Sempre que qualquer propriedade do cliente — aí incluída
também a propriedade intelectual — for perdida, apropriada
indevidamente, danificada ou considerada inadequada para
o uso, a organização deve comunicar o fato ao cliente,
mantendo os registros adequados de todas as ocorrências
comunicadas.
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