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.

PARTE I – CONHECIMENTOS BÁSICOS
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Quando ainda não havia agendas, palm tops,
compromissos inadiáveis, consulta com hora marcada,
almoço com clientes... Mesmo quando não havia as chatices
da modernidade, ainda assim, o homem contava o tempo. Se
depois do Sol vinha a escuridão, e depois do breu novamente
a luz, o mundo não poderia ser estático: da necessidade de
controlar os períodos da colheita, nossos antepassados
esboçaram os primeiros calendários.
As manifestações mais primitivas da tentativa de
contar o tempo datam de 20 mil anos atrás. Com ossinhos, os
homens marcavam o intervalo entre as fases da lua. Em
5000 a.C., os sumérios criaram um calendário parecido com
o que temos hoje: l2 meses de 30 dias cada um totalizavam
um ano de 360 dias. O dia e a noite eram divididos em 12
intervalos de tempo. No Egito, o ano tinha 365 dias, diluídos
em 12 meses. No fim do ano, eram somados cinco dias,
chamados epagômenos.
Como o homem definiu o conceito de dia não é
mistério: bastou acompanhar o movimento do Sol. Para
marcar o período de uma semana, observava as mudanças da
lua, o que também foi válido para contar o intervalo de um
mês. O ano é conseqüência das alterações na natureza:
longos meses de frio, outros longos de calor.
Em muitas civilizações, a astronomia esteve aliada
diretamente à religião. Assim, os calendários também
serviam — e até hoje servem — para marcar datas
importantes, como a festa de um deus pagão ou o nascimento
de Jesus. O calendário que usamos hoje no Ocidente surgiu
no século XVI, a mando do Papa Gregório XIII, daí o nome
gregoriano. Considerado perfeito pelos astrônomos, não foi
muito bem aceito na época. O Brasil foi um dos poucos
países a adotá-lo ainda em 1582, ano de sua criação.
Interessante é que nem só os astros e a religião
influenciaram na contagem do tempo: no século XVIII, a
política ditou o novo calendário francês, logo após a
Revolução Francesa. A intenção era, além de instituir um
marco histórico, livrar o país de qualquer referência ao
catolicismo. As semanas foram abolidas, os meses
agrupavam-se de três em três e ganharam nomes associados
à agricultura e à natureza. Alguns exemplos: brumaire (neve
ou neblina), no outono, floreal (floral), na primavera,
messiador (colheita), no verão, pluviose (chuvoso), no
inverno. Apesar de extremamente charmoso, o calendário
francês não resistiu muito. Em 31 de dezembro de 1805,
Napoleão Bonaparte voltou ao modelo gregoriano.
Paloma Oliveto. In: Correio Braziliense. Revista d, 28/12/2003, p. 18 (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, com relação à tipologia, às estruturas
gramaticais e às idéias do texto ao lado.


Os objetos diretos do verbo haver (R.1) representam
exemplos em que a contagem do tempo se faz necessária.



A expressão “ainda assim” (R.4) é uma conjunção,
empregada no texto com sentido temporal.



Estabelecida a concordância adequada, o termo “homem”
(R.4) pode ir para o plural sem que o sentido do trecho se
altere.



Segundo o texto, pelas oposições “Sol”/“escuridão” (R.5) e
“luz”/“breu” (R.5-6), o homem percebeu que o tempo passa.



Preserva-se a correção gramatical, se os dois-pontos
empregados na linha 13 forem substituídos por travessão.



Os sumérios dividiram o dia e a noite “em 12 intervalos de
tempo” (R.14-15) com base nas fases da lua.



A oração “Para marcar o período de uma semana” (R.19-20)
inicia-se por uma preposição e indica a finalidade da
realização da ação expressa pela oração seguinte.



Na linha 21, “o que” tem o mesmo sentido de fato que, e sua
relação com a oração anterior é de coordenação.



A oração “Em muitas civilizações, a astronomia esteve
aliada diretamente à religião” (R.24-25) permanecerá correta,
se for reescrita da seguinte maneira: Em muitas civilizações,
astronomia esteve aliada diretamente a religião.



No quarto parágrafo, excluído o acento grave, as palavras
com acento gráfico, se forem agrupadas pelas regras de
acentuação, devem apresentar-se da seguinte forma: (i)
calendário(s), também, até, Gregório, países, adotá-lo; (ii)
século, astrônomos, época; (iii) daí.



O trecho “os calendários também serviam — e até hoje
servem” (R.25-26) pode perder todas as marcas de plural sem
se tornar incorreto ou inadequado para o contexto.



Segundo o texto, o calendário gregoriano, datado do século
XVI, originou-se há 5.000 anos com os sumérios e tinha 12
meses de 30 dias, totalizando 360 dias no ano, mais 5 dias
epagômenos, com 24 horas por dia.



O texto é predominantemente argumentativo e apresenta
passagens narrativas.



Na contagem do tempo, o homem tirou seus conceitos
principalmente da observação dos astros e dos fenômenos
naturais e, nesse processo histórico, sofreu influências da
religião e da política.



Embora não tenha sido bem aceito na época de sua criação,
o calendário gregoriano ganhou força e hoje é mundialmente
usado, apesar de sua motivação católica.
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Em 20 ou 30 anos, os transplantes estarão obsoletos. Em
vez disso, médicos vão retirar células-tronco do corpo de cada
paciente e reproduzi-las em laboratório, levando-as a se diferenciar
até gerar um tipo de tecido idêntico ao do órgão atacado por alguma
doença ou traumatismo, para depois reintroduzi-las no organismo e
assim restabelecer a saúde. Apesar de isso parecer ficção científica,
os cientistas atualmente encaram com grande otimismo a pesquisa
das células-tronco encontradas no sangue, nos olhos e no cérebro de
organismos adultos, além de embriões, no estágio em que têm entre
mil e duas mil células.
Desde que foram descobertas na década de 50, elas vêm
sendo estudadas sob vários pontos de vista. Dois deles são: os
fatores de crescimento, que levam as células-tronco a se
reproduzirem e se diferenciarem, e o comportamento das
células-tronco neurais, que podem gerar novos neurônios e recriar
circuitos avariados no cérebro.
Segue, abaixo, parte de entrevista realizada por João
Ricardo L. Menezes (UFRJ), Valéria Martins e Thaís Fernandes
— Ciência Hoje (CH) —, com representantes dessas duas
vertentes, os cientistas Derek van der Kooy (DK) e Jeffrey Macklis
(JM), respectivamente.
CH — A pesquisa de células-tronco no cérebro vem sendo
acompanhada com grande expectativa pelas vítimas de doenças
degenerativas ou com problemas relacionados a danos cerebrais.
Tais células serão, um dia, capazes de curar esses males?
DK — Acho que devemos construir uma imagem de
entusiasmo a respeito dessas pesquisas. Esse é um dos mais
excitantes campos da ciência atualmente: a habilidade das
células-tronco de um tecido de se diferenciarem ao ponto de gerar
células de outro tipo de tecido. Acredito que, dentro de 20 anos, as
pessoas não estarão fazendo transplantes, mas ativando
células-tronco endógenas de seu próprio cérebro ou coração em
resposta a traumatismos. O corpo será capaz de reconstruir a si
mesmo. Esse é o futuro da medicina.
JM — Só faço uma ressalva: como ainda não está pronto,
não deveríamos dizer que funciona agora. Tenho visto alguns artigos
que dizem: “células-tronco são maravilhosas, vamos jogá-las no
cérebro e elas vão curar qualquer doença”. Isso está errado. Ainda
teremos muitos anos de trabalho duro pela frente, até conseguirmos
controlá-las.
CH — Quando e como as células-tronco foram
descobertas?
DK — As células-tronco foram descobertas no sangue por
volta de 50 anos atrás. O que levou à sua descoberta foi,
principalmente, um ensaio maravilhoso: cientistas irradiaram
camundongos com raios X, matando todas as suas células
sanguíneas em divisão. Em seguida, descobriram que, ao
transplantar sangue de um segundo animal sadio para o irradiado, as
células de seu sistema sanguíneo se regeneravam.
CH — Como se descobriu a existência de células-tronco no
cérebro?
DK — O neurobiólogo canadense Samuel Weiss e seu
aluno de doutorado Brent Reynolds encontraram células-tronco no
cérebro, por acidente. Em 1992, eles conseguiram isolar essas
células em ratos adultos. Estavam cultivando células cerebrais
desses animais por outros motivos quando observaram grandes
esferas — com cerca de 15 mil células — flutuando na cultura.
Tiveram a grande idéia de perguntarem o que seria aquilo. Essas
esferas eram a progênie das células-tronco. Ou seja, acidentalmente,
havia uma ou duas células-tronco na placa de cultura e, graças
à combinação certa de fatores de crescimento, elas começaram a se
reproduzir. A real contribuição deles, portanto, foi não ignorar essas
esferas e tentar dizer de onde vieram.

Julgue os itens a seguir quanto à correção gramatical e às
idéias gerais do texto I.


Se os médicos utilizarem células-tronco do corpo dos
pacientes para lhes restituir a saúde, em duas ou três
décadas os transplantes estarão ultrapassados.



As células-tronco têem sido estudadas sob vários
pontos de vistas.



Os aspectos da questão dos quais os estudiosos se
debruçam são: reprodução e diferenciação das células
e recriação de circuitos avariados.



As vítimas de doenças degenerativas e com danos
cerebrais anseiam por saber se, um dia, tais células
poderão curá-los.



Interrogados acerca da capacidade de cura pelas
células-tronco das doenças citadas, um dos cientistas
deu uma resposta positiva e o outro, uma resposta
negativa.



A segunda pergunta da entrevista foi respondida com
um trecho predominantemente expositivo-narrativo.

A partir das estruturas lingüísticas do texto I, julgue os
itens subseqüentes.


Na linha 41, “Quando” e “como” são conjunções que
transmitem idéia de tempo e modo, respectivamente.



A forma verbal “encontraram” (R.53) apresenta-se, na
frase, com a seguinte estrutura: está no plural porque
tem sujeito composto, seu sentido se completa com
um objeto direto, encontra-se acompanhada por dois
adjuntos adverbiais.



O trecho “Estavam cultivando células cerebrais
desses animais por outros motivos quando
observaram grandes esferas — com cerca de 15 mil
células — flutuando na cultura” (R.55-57)
permanecerá coerente e gramaticalmente correto se
for substituído por Estavam cultivando às células
cerebrais desses animais por outros motivos
quando observou-se grandes esferas flutuando na
cultura (com cerca de 15 mil células).



O período “Tiveram a grande idéia de se perguntar o
que seria aquilo” (R.58) permanece gramaticalmente
correto e bem pontuado se for reescrito como
Tiveram a grande idéia de se perguntarem:
“O que será isto?”



Na linha 60, caso as palavras “uma ou” sejam
eliminadas, o verbo haver deverá ir para o plural
para concordar com “duas células-tronco”.



Na linha 61, passando-se “combinação certa” para o
plural, a crase se mantém, com “à” também
recebendo a flexão de plural.

Ciência Hoje, mar./2002, p. 9 (com adaptações).
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Sr. Diretor do XXXXXX
(espaço)
Fulano de Tal, havendo organizado, nesta cidade, uma sociedade comercial
sob a razão social de Fulano & Cia., destinada a explorar o ramo de
XXXXXXXXXX, pede a V. Sa. queira mandar arquivar uma das vias do
seu contrato social e lhe restituir a outra, legalizada.
Respeitosamente,
Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2003.
(assinatura)
Beltrão. Correspondência: linguagem & comunicação: oficial,
empresarial, particular. 19.ª ed. São Paulo: Atlas, 1993, p. 310 (com adaptações).

Desejando arquivar um contrato social no órgão competente, um indivíduo
redigiu o documento acima. Com relação a esse documento, julgue os itens que
se seguem.


O exemplo atende às exigências estruturais do gênero a que pertence.



O deslocamento da expressão de lugar “nesta cidade” para a posição
imediatamente após “explorar” não altera as relações sintáticas nem o
sentido da frase.



Com base na janela do Internet Explorer 6 (IE6)
mostrada acima, julgue os itens seguintes, relativos
a esse software e à Internet.


As informações contidas na janela ilustrada
permitem concluir que a página inicial do
IE6 possui o endereço eletrônico
http://www.inicial.home.



Para se visualizar a página ilustrada, foi
clicado o botão

O documento redigido é uma carta comercial.

.

A figura acima ilustra parte da janela do aplicativo
Word 2002. Considerando essa figura, julgue os
itens subseqüentes, relativos ao Word 2002.

A figura acima ilustra duas janelas do Outlook Express 6 sobrepostas. Com
base na figura, julgue o item a seguir.


A janela
pode ter sido criada ao se realizar a
seguinte seqüência de ações: pressionar e manter pressionada a tecla

§;

clicar o ícone

, no campo

; clicar o ícone

clicar o botão

da janela
; liberar a tecla

§;

.

Ao se clicar o botão
, acessa-se uma janela
que permite editar equações, que podem ser
inseridas no documento em edição e
manipuladas na forma de objetos.



No menu
, encontra-se, entre outras,
uma opção que permite imprimir o documento
em edição para um arquivo do tipo post script,
desde que o Word 2002 esteja devidamente
configurado.



Os botões
e
permitem,
respectivamente, criar um arquivo novo no
modelo padrão, em branco, e abrir um arquivo
que contém um documento Word armazenado
em disquete.
Julgue o item que se segue, acerca do Excel 2002.



Considere que as células de A1 a A5 de uma
planilha contenham números inteiros. Então,
para determinar a soma total desses números e
inserir o resultado na célula B1, é suficiente
clicar essa célula, digitar =SOMAINT(A1;A5) e, a
seguir, teclar
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Conforme a LOAS e o Estatuto do Idoso, julgue os
seguintes itens.


Uma escola pública que promova atividades
comemorativas culturais ou de caráter cívico com a
participação de idosos pertencentes a uma entidade
de abrigo da comunidade local está buscando a
preservação da memória e da identidade cultural.



O Estado brasileiro entende que certos segmentos da
sociedade devem ser protegidos em determinados
aspectos e situações. Nesse sentido, os objetivos
definidos para a assistência social incluem a proteção
à família, à criança, ao adolescente, ao idoso e à
maternidade, bem como a habilitação, a reabilitação
e a integração do deficiente físico à sociedade.



É obrigação da família assegurar ao idoso o direito à
vida, à educação, à saúde, ao esporte, ao lazer, à
cultura, à alimentação, ao trabalho, ao lazer, à
liberdade, à cidadania e à dignidade, cabendo ao
poder público apenas a responsabilidade de
investigar a inobservância de algum desses direitos e
aplicar as devidas sanções aos responsáveis.



Na situação de um idoso necessitar de cuidados
especiais, deverá ser considerada inicialmente a
capacidade de sua família de assumir tal
responsabilidade, uma vez que ela é o espaço mais
adequado para a garantia da qualidade de vida do
idoso. A possibilidade de internação asilar deve ser
considerada pertinente quando a família do idoso não
possuir condições suficientes para garantir sua
sobrevivência.

A figura acima mostra parte do menu Iniciar do Windows XP. Com
relação ao menu Iniciar e ao Windows XP, julgue o item seguinte.


Por meio de uma seqüência de ações que se inicia ao clicar
, é possível alternar as funções dos botões
direito e esquerdo do mouse.

Com relação a conceitos de hardware e de software, julgue os seguintes
itens.




Considere a seguinte situação hipotética.
Um usuário observou que determinado computador com 32 MB de
memória RAM leva mais tempo que outros computadores para
executar alguns aplicativos. Verificou também que o computador
acessa o disco rígido com mais freqüência que os outros.
Nessa situação, é possível que a instalação de uma quantidade maior
de memória RAM melhore o desempenho desse computador.

Com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente —
Lei n.º 8.069, de 13/7/1990 —, julgue os itens que se
seguem.


Toda criança ou adolescente tem o direito de
conviver no seio da família e ter garantido o convívio
comunitário, cabendo aos pais a responsabilidade de
sustento, guarda e educação dos filhos menores.
Havendo discordância entre os pais sobre qualquer
aspecto relacionado ao pátrio poder, a justiça poderá
ser consultada a pedido do pai ou da mãe. A carência
ou falta de recursos materiais não é considerada
motivo suficiente para perda ou suspensão do pátrio
poder.



Um adolescente com 12 anos de idade pode aprender
um ofício, desde que essa atividade não comprometa
a garantia de acesso e freqüência obrigatória ao
ensino regular, com estabelecimento de horário
especial para o desenvolvimento das atividades, por
exemplo, noturno, que seja compatível com o
desenvolvimento do adolescente.



Qualquer adolescente que tiver cometido ato
infracional deve ser conduzido à autoridade
competente, que confirmará ou não o ato infracional.
Como o adolescente é considerado inimputável
penalmente, a autoridade competente determinará
que ele seja internado em estabelecimento
educacional adequado, independentemente da
classificação do ato infracional cometido.

A mídia DVD permite o armazenamento de uma quantidade de
informação superior àquela que é possível armazenar em Winchester
de última geração.

Um homem com 70 anos de idade não possui meios de
subsistência, e sua família não pode mantê-lo; reside em um abrigo para
idosos onde é assistido por diversos profissionais, recebendo os cuidados
necessários ao seu quadro de saúde; preserva sua consciência e a
capacidade de auto-cuidado, participando ativamente de todos os eventos
sociais da instituição em que reside.
Considerando essa situação hipotética, a Lei Orgânica de Assistência
Social ( LOAS) e o Estatuto do Idoso, julgue os itens a seguir.


Apesar de a família do idoso não poder garantir sua subsistência,
devem ser garantidos pela instituição que o abriga mecanismos de
integração da família com o idoso, no sentido de preservar o vínculo
entre ambos.
 Por ter mais de 65 anos, não possuir meios de subsistência nem
família que o mantenha, o referido idoso tem assegurado um
benefício financeiro mensal. A instituição que o abriga pode utilizar
todo o benefício financeiro a que ele tem direito, pois oferece-lhe
todo o suporte assistencial.
 De acordo com a Política Nacional do Idoso, a entidade que abriga
esse idoso não necessita firmar contrato com ele ou com algum
familiar, devendo estar obrigatoriamente registrada e credenciada no
Conselho Municipal do Idoso.
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PARTE II – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Tendo em vista determinados aspectos gerais das organizações,
julgue os itens subseqüentes.


Em termos de motivação, de acordo com a teoria de
Herzberg de motivação-higiene, alguns fatores, considerados
fatores de higiene, como condições de trabalho, podem não
levar à insatisfação, mas também não levam à motivação.



O líder de equipe eficaz deve desenvolver habilidades que
envolvam saber partilhar informações, saber confiar nos
membros da equipe e saber quando e como deve intervir.



A tomada de decisão intuitiva não deve ser tomada em um
ambiente com elevado nível de incertezas ou quando existam
várias alternativas de boas soluções para se escolher.



A descentralização vertical e a descentralização horizontal
estão relacionadas com a delegação de poder da cúpula
estratégica para o núcleo operacional, mas não se relacionam
com a transferência de poder de gerentes de linha para
especialistas de fora da linha.



A flexibilização organizacional não pode ser compreendida
como adequação de equipamentos a demanda e possíveis
mudanças que podem ocorrer em termos do ambiente
externo.

Considerando algumas das principais funções da administração
de recursos humanos, julgue os itens a seguir.


O cumprimento de tarefas e os traços, diferentemente do
comportamento, compreendem conjuntos de critérios
utilizados pelas empresas na avaliação de desempenho.



Responsabilidades envolvidas e condições de trabalho são
fatores de avaliação que não devem ser utilizados no método
de avaliação por pontos.



A entrevista de seleção de pessoal deve ser preparada e
estruturada de modo que se possa diminuir a influência de
tendências relativas à questão da percepção, como a
valorização excessiva de uma característica negativa de
determinado candidato.



A universidade corporativa pode ser compreendida como um
avanço do centro de treinamento tradicional em que se
busca, quanto aos resultados esperados, o aumento do
desempenho do empregado.



A qualidade e a reengenharia constituem dois importantes
modelos de gestão que fazem parte da realidade organizacional
atualmente. Tendo em vista esses dois modelos, julgue os itens
que se seguem.


A busca da qualidade na organização deve se ater à
satisfação do cliente, reconhecer as pessoas como sendo
fundamentais para a organização e construir e desenvolver
uma cultura de melhoria continuada.



Deming definiu alguns princípios básicos em termos de
qualidade nas organizações, entre os quais encontram-se:
instituir o treinamento na tarefa, minimizar o custo total
trabalhando com vários fornecedores em cada item e criar
constância de propósito para a melhoria dos produtos.



A reengenharia tem a grande vantagem de poder
implementar, nos processos organizacionais, mudanças
contínuas que levem a ter sucesso a médio e longo prazos a
organização que adota esse modelo de gestão.



Na reengenharia, é fundamental estar orientado para tarefas
e, especialmente, estruturas.

Considerando o planejamento organizacional, julgue os itens a
seguir.


No que tange ao controle tático, é correto afirmar que os
padrões de controle são estabelecidos a partir de objetivos
setoriais departamentais, que visam à avaliação de cada área
da organização.



A missão de uma organização deve ser comunicável ou de
fácil compreensão e deve estar focada em termos das
necessidades do cliente e de sua satisfação.

Em cada um dos itens seguintes, é apresentada uma situação
hipotética relativa às figuras jurídicas do empregado e do
empregador, seguida de uma assertiva a ser julgada.


Ao ingressar como sócio em cooperativa de mão-de-obra
ligada ao setor da construção civil, um trabalhador assinou
o termo de adesão e integralizou a cota fixada em valor
simbólico, sendo informado, na ocasião, de que o sistema de
cooperativismo em nada se confundia com o contrato de
trabalho. Nessa situação, caso a natureza do vínculo jurídico
estabelecido venha a ser objeto de disputa judicial, a justiça
do trabalho não poderá reconhecer a relação de emprego
entre o trabalhador e a cooperativa, ainda que presentes
todos os requisitos que a caracterizam.



Contratado como assessor técnico pela empresa Hotéis
Transnacionais Ltda., João passou a prestar serviços
concomitantes, durante a jornada que cumpria perante seu
empregador, para a empresa Refeições Mundiais Ltda.,
empresa esta que integrava o mesmo grupo econômico que
a empresa empregadora. Nessa situação, João mantinha dois
contratos de trabalho, ainda que o segundo não tenha sido
devidamente formalizado.

As organizações estão trabalhando cada vez mais intensamente
com grupos, de modo a fazer que eles possam responder de
maneira mais adequada às transformações do ambiente externo e
trazer impactos positivos e negativos para as organizações. Com
relação ao processo grupal nas organizações, julgue os itens
seguintes.


O padrão cadeia de comunicação formal não segue a rede
formal de comando, e é altamente descentralizado.



A percepção seletiva pode ser corretamente considerada uma
barreira para a comunicação eficaz.



Boatos tendem a ser percebidos pelos funcionários como
sendo mais confiáveis que comunicações oficiais realizadas
pela cúpula estratégica.



Uma equipe eficaz deve ter indivíduos que tenham
habilidades interpessoais, habilidades de solucionar
problemas e perícia técnica.

Para equipes relacionadas ao desenvolvimento da qualidade
na organização, sugere-se que sejam pequenas o bastante
para serem eficientes e treinadas e terem tempo suficiente
para analisar os problemas.
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Em cada um dos itens seguintes, é apresentada uma situação
hipotética relativa ao contrato de trabalho, seguida de uma
assertiva a ser julgada.

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





Jonas, ao ser admitido, firmou contrato escrito com seu
empregador, segundo o qual prestaria serviços por 60 dias,
em caráter experimental para aferição de suas qualidades
pessoais e profissionais. Decorrido o período inicial
ajustado, Jonas foi contratado de forma definitiva, lançando
as anotações em sua Carteira de Trabalho e Previdência
Social (CTPS). Nessa situação, apesar da ausência de
assinatura da CTPS no instante de início da prestação
laboral, a admissão por prazo determinado é perfeitamente
válida, quando destinada à aferição das qualidades pessoais
e profissionais do trabalhador.
 Em razão da reestruturação tecnológica da empresa em que
trabalhava, Paulo e diversos outros empregados seriam
dispensados. Entretanto, diante da intervenção do sindicato,
foi ajustado em acordo coletivo que Paulo e seus colegas
seriam encaminhados a curso de qualificação profissional,
oferecido pela empresa, com duração de três meses. Nessa
situação, os contratos de trabalho, durante o período de
realização do curso, estarão suspensos, ainda que o
empregador tenha assumido a obrigação de conceder
determinado auxílio financeiro aos empregados.

Trabalhando como trocador de óleo e lavador de veículos em
posto de gasolina, Lúcio manuseava produtos tóxicos
diariamente, submetendo-se a nível mínimo de agressão à
saúde. Nessa situação, deverá o empregador ser condenado
ao pagamento do adicional de insalubridade, ainda que tenha
fornecido equipamentos de proteção ao empregado.
 Como motorista de ônibus, Marcos prestava serviços no
aeroporto, conduzindo os passageiros das aeronaves aos
terminais e vice-versa. Nessa situação, embora realizasse
suas atividades durante o abastecimento das aeronaves, por
transitar em áreas não consideradas de risco acentuado,
Marcos não terá direito à percepção do adicional de
pericuolosidade.
Julgue os itens seguintes acerca da jornada de trabalho e do
trabalho noturno.


Como fiscal de uma empresa de segurança, Júlio realizava
visitas surpresas aos vários postos de trabalho mantidos pela
empresa. Para o melhor resultado de suas atividades, sua
jornada era alterada a cada semana, sendo cumprida tanto em
períodos diurnos, quanto em noturnos.
Nessa situação, se for observado o limite diário de 8 horas
diárias e 44 semanais, João terá direito a horas extras.



Ao ser eleito a cargo de direção sindical, um trabalhador
solicitou e obteve de seu empregador o afastamento
remunerado de suas atividades. Nessa situação, seu contrato
de trabalho estará suspenso durante o período de seu
mandato.
 Sob a alegação de ter praticado assédio moral contra uma de
suas subordinadas, Luis foi dispensado por justa causa,
sendo imediatamente contratado por empresa instalada em
outra cidade. Inconformado com a dispensa justificada, Luis
ajuizou ação contra seu ex-empregador, postulando a
indenização por dano moral, entre outros direitos. Diversas
audiências judiciais foram designadas, ocasiões em que Luis,
para comparecer, foi obrigado a se ausentar do novo
trabalho. Ao final do processo, suas ausências totalizaram
trinta dias. Nessa situação, nas ocasiões supracitadas, o
contrato de trabalho de Luis esteve interrompido.





Quando deixava o restaurante em que trabalhava, Alisson foi
flagrado pelo vigia da empresa com uma peça de filé
congelada dentro de sua sacola. Dispensado por justa causa,
já que era o único empregado com acesso ao depósito de
carnes congeladas, recorreu à justiça do trabalho, mas não
obteve ganho de causa. Nessa situação, e considerando que
o contrato de Alisson teve duração de doze meses e quinze
dias, é correto afirmar que a ele não assistirá nenhum direito
a ser saldado.

Considere a seguinte situação hipotética.
Laborando como motorista de ônibus, José cumpria jornada
das 21 horas às 5 horas do dia seguinte, com 15 minutos de
intervalo, de terça-feira a domingo, folgando sempre às
segundas-feiras.
Nessa situação, além de horas extras, José fará jus à
percepção de adicional noturno, sobre todas as horas
trabalhadas.

Julgue os itens seguintes acerca dos direitos às férias e ao 13.o
salário.




Um trabalhador depois de doze meses de trabalho obteve
direito ao gozo de férias. Nessa situação, no período de trinta
dias destinado a esse descanso o contrato de trabalho está
suspenso, pois não pode o empregador exigir a prestação de
serviços.
 Em razão dos convites indecorosos que recebeu do
proprietário da padaria em que trabalhava, Cláudia obteve na
justiça o reconhecimento da rescisão indireta de seu contrato
de trabalho. Nessa situação de extinção do contrato, Cláudia
deverá receber, entre outros direitos, o pagamento de aviso
prévio e indenização de 20% sobre os depósitos do FGTS.

Considere a seguinte situação hipotética.

Considere a seguinte situação hipotética.
Em razão das necessidades que vivenciava, Délio pediu a seu
empregador que comprasse a totalidade das férias a que tinha
direito, o que foi prontamente acolhido. Passados alguns
dias, o empregador foi autuado por esse procedimento pela
fiscalização do trabalho.

Nessa situação, ainda que consiga comprovar que partiu do
empregado a iniciativa pela transação envolvendo as férias,
o empregador sofrerá a sanção administrativa fixada em lei.
 Embora deva adiantar parte da gratificação natalina, entre os
meses de fevereiro e novembro de cada ano, apenas estará
obrigado a fazer coincidir essa antecipação com as férias
caso o empregado manifeste requerimento nesse sentido no
mês de janeiro do ano correspondente.
Considerando que a Secretaria Executiva de Estado do Trabalho
e Promoção Social (SETEPS) é uma secretaria de estado do Pará,
julgue os itens a seguir.


A SETEPS integra a administração estadual direta paraense.



A SETEPS não pode celebrar, em nome próprio, contratos
de compra e venda.
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Acerca de licitações e contratos, julgue os itens subseqüentes.










A dispensa de licitação deve ser considerada um ato
administrativo vinculado porque a lei define exaustivamente
as hipóteses em que as licitações são dispensáveis.
Considere a seguinte situação hipotética.
Diante da ocorrência de hipótese de inexigibilidade de
licitação, uma autarquia federal convidou um determinado
profissional para celebrar contrato de prestação de serviço.
Nesse caso, a situação descreve a ocorrência de uma
licitação na modalidade convite.
A tomada de preços não é uma modalidade de licitação, mas
um procedimento pré-licitatório voltado para a elaboração
dos orçamentos que serão utilizados como base para que a
administração pública defina a forma de licitação mais
adequada ao contrato a ser celebrado.
Considere a seguinte situação hipotética.
Gilberto ingressou com pedido administrativo, impugnando
um dispositivo de edital de concorrência pública que
indicava a marca do bem a ser adquirido.
Nessa situação, para ter direito de ter sua impugnação
analisada pelo poder público, Gilberto precisa demonstrar ter
interesse econômico direto ou indireto no resultado da
licitação.
Em respeito aos princípios da eficiência e da economicidade,
a alienação de bens imóveis de grande valor deve ser feita
por meio de leilão e não mediante concorrência pública.

Entre as causas que podem ocasionar a escassez de recursos
financeiros em uma empresa incluem
 a expansão descontrolada de vendas, especialmente a prazo,

implicando maior volume de compras e de outros custos para
a empresa.
 a ampliação exagerada dos prazos de venda pela empresa

com o intuito de conquistar maior participação no mercado.
 as diferenças acentuadas na velocidade dos ciclos de

recebimento e de pagamento, em função de prazos de venda
e de compra.
 a distribuição de lucros dentro das disponibilidades de caixa.
 a subocupação temporária do capital fixo, seja pelas

limitações de mercado, seja pela falta ou insuficiência de
capital de giro.
Na elaboração do orçamento empresarial, é usual a utilização da
técnica de projeção de demonstrativos financeiros. Para a
projeção de um balanço patrimonial, há uma ordem tecnicamente
correta a ser seguida. Julgue nos itens subseqüentes a associação
entre a ordem e a descrição do passo correspondente a essa
técnica.

Considerando que Benjamin foi aprovado em concurso para
provimento de vaga em cargo efetivo na administração direta
federal, julgue os itens a seguir.

 1.º passo: verificação da necessidade de fundos adicionais



 3.º passo: projeção do balanço patrimonial do exercício

Benjamin terá quinze dias, a contar da data da publicação de
sua nomeação, para tomar posse, sob pena de ter a sua
nomeação revogada.
 A assinatura do termo de posse por Benjamin não configura
celebração de contrato administrativo.
 Ao entrar em exercício, Benjamim passará a exercer uma
função pública.
 Se, após adquirir estabilidade, Benjamin solicitar licença
para tratar de assuntos particulares e essa solicitação for
deferida, o ato administrativo que lhe conceder a referida
licença será um ato discricionário.
Acerca do direito tributário, do imposto sobre a renda e proventos
de qualquer natureza (IR), do imposto sobre circulação de
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS), do
imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) e do imposto
sobre transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso,
de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis (ITBI), julgue
os itens subseqüentes.


A SETEPS não pode ser sujeito passivo de obrigação
tributária porque os órgãos administrativos são imunes à
incidência de tributos.
 Considere a seguinte situação hipotética.
Arnaldo doou a uma fundação pública do estado do Pará um
imóvel, sob a condição de que ele fosse utilizado para
abrigar salas de aulas voltadas à capacitação profissional de
adolescentes carentes.
Nessa situação, Arnaldo é sujeito passivo de ITBI.


O ISS e o ICMS são impostos indiretos.

 A fonte pagadora da renda tributável é responsável pelo

recolhimento do IR retido na fonte.

 2.º passo: financiamento dos ajustes

financeiro objeto do orçamento
 4.º passo: projeção da demonstração de resultados do

exercício financeiro objeto do orçamento
 5.º passo: análise da projeção

Com relação às disposições legais em vigor e à doutrina, no que
se refere a noções básicas de contabilidade, julgue os itens que se
seguem.
 A contabilidade tem a finalidade precípua de promover os

meios informativos e de controle com o intuito de coletar os
dados ocorridos na empresa e que tenham, ou possam ter,
impactos e causar variações em sua posição patrimonial. Ela
é o instrumento de medição e de avaliação do patrimônio e
dos resultados auferidos pela empresa.
 As informações mais relevantes demandadas pelos diversos

usuários da contabilidade e que atendem plenamente as suas
principais necessidades estão contidas nas demonstrações
financeiras publicadas e referem-se a dados históricos do
passado da empresa.
 O patrimônio é o objeto da contabilidade, que o estuda sob

os aspectos qualitativo e quantitativo. Sob o primeiro
aspecto, são consideradas a natureza dos componentes
patrimoniais. Sob o segundo, o patrimônio é visto como um
fundo de valores, representado pelo ativo (bens e direitos) e
pelo passivo (obrigações).
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Relativamente aos elementos patrimoniais e de resultado (ativos,
passivos, receita, despesa), bem como à leitura prática das
demonstrações contábeis, com fundamento na legislação
brasileira e nos ensinamentos dos autores de contabilidade, julgue
os itens seguintes.
 De acordo com a teoria contábil, a empresa só pode ativar

determinado bem se ela detiver sua propriedade definitiva e
incontestável e se ele tiver, para ela, potencial para geração
de fluxos de caixa futuros.
 O problema principal do passivo (exigibilidades) reside em

sua avaliação, que recai, usualmente, na natureza dos itens
monetários fixos, e nem sempre são expressos em moeda
corrente na data dos balanços.
 Para a teoria contábil, a receita operacional deve englobar

todos os ingressos provenientes da atividade principal da
empresa (produtos, co-produtos, serviços), inclusive aqueles
oriundos da venda de sucatas e de outros subprodutos.
 O reconhecimento da receita não está subordinado,

temporalmente, ao lançamento da despesa que é originada,
direta ou indiretamente, pelo esforço realizado para
produzi-la.

 Na teoria contábil, não há diferença entre despesas e

deduções da receita, vez que ambas representam, na
realidade, redução do resultado do exercício. Nesse sentido,
está correta a classificação adotada na legislação e na prática
brasileiras para os descontos financeiros e devedores
duvidosos, os quais têm sido normalmente tratados como
despesa.
 Diferentemente da forma como são classificadas as despesas

nos relatórios e nas demonstrações divulgados, melhor seria,
tanto gerencialmente quanto para os usuários externos, que
as despesas fossem classificadas em fixas e variáveis, ou em
fixas, variáveis e mistas, vez que esse critério permitiria a
averiguar melhor a tendência do empreendimento no que
tange aos resultados, caso haja mudanças nas vendas ou na
demanda dos produtos e dos serviços da empresa.
 As notas explicativas são complementares às demonstrações

contábeis e evidenciam, principalmente, os critérios de
avaliação dos elementos patrimoniais, detalhamentos de
contas ativas e passivas e outras informações necessárias ao
entendimento desses relatórios contábeis pelos leitores.
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