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ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) I
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

01 - O candidato recebeu do fiscal o seguinte material:
a) este CADERNO DE QUESTÕES, com o enunciado das 40 (quarenta) questões objetivas, sem repetição ou falha, com a
seguinte distribuição:
Conhecimentos Básicos
Língua Portuguesa IV

Conhecimentos Específicos

Matemática IV

Questões

Pontuação

Questões

Pontuação

Questões

Pontuação

Questões

Pontuação

1 a 10

2,0 cada

11 a 20

2,0 cada

21 a 30

4,0 cada

31 a 40

2,0 cada

Total: 20,0 pontos

Total: 20,0 pontos

Total: 40,0 pontos

Total: 40,0 pontos

Total: 20,0 pontos

Total: 60,0 pontos
Total: 100,0 pontos

b) CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.
02 - O candidato deve verificar se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que
aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso tal não ocorra, o fato deve ser IMEDIATAMENTE notificado ao fiscal.
03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, com caneta esferográfica de
tinta preta, fabricada em material transparente.
04 - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e
preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material
transparente, de forma contínua e densa. A leitura ótica do CARTÃO-RESPOSTA é sensível a marcas escuras; portanto,
os campos de marcação devem ser preenchidos completamente, sem deixar claros.
Exemplo:
05 - O candidato deve ter muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. O
CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já estiver danificado.
06 - Imediatamente após a autorização para o início das provas, o candidato deve conferir se este CADERNO DE QUESTÕES está
em ordem e com todas as páginas. Caso não esteja nessas condições, o fato deve ser IMEDIATAMENTE notificado ao fiscal.
07 - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.
08

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

09

- SERÁ ELIMINADO deste Processo Seletivo Público o candidato que:
a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato;
b) portar ou usar, durante a realização das provas, aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro,
eletrônicos ou não, tais como agendas, relógios de qualquer natureza, notebook, transmissor de dados e mensagens,
máquina fotográfica, telefones celulares, pagers, microcomputadores portáteis e/ou similares;
c) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES e/ou o CARTÃO-RESPOSTA;
d) se recusar a entregar o CADERNO DE QUESTÕES e/ou o CARTÃO-RESPOSTA, quando terminar o tempo estabelecido;
e) não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO-RESPOSTA.
Obs. O candidato só poderá ausentar-se do recinto das provas após 2 (duas) horas contadas a partir do efetivo início das
mesmas. Por motivos de segurança, o candidato NÃO PODERÁ LEVAR O CADERNO DE QUESTÕES, a qualquer
momento.

10 - O candidato deve reservar os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações
assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.
11 - O candidato deve, ao terminar as provas, entregar ao fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA e
ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA.
12 - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 4 (QUATRO) HORAS, já incluído o
tempo para marcação do seu CARTÃO-RESPOSTA, findo o qual o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar o CARTÃORESPOSTA e o CADERNO DE QUESTÕES.
13 - As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados a partir do primeiro dia útil após sua realização, no
endereço eletrônico da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (http://www.cesgranrio.org.br).
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O quarto parágrafo do texto aborda
(A) a frequência dos congestionamentos
(B) as propostas de melhoria da mobilidade
(C) o aumento da população mundial
(D) o índice de mortes nas vias urbanas
(E) os problemas de mobilidade no Brasil

Mobilidade e acessibilidade desafiam cidades

5

10

15

20

25

A população do mundo chegou, em 2011, à marca oficial de 7 bilhões de pessoas. Desse total, parte
cada vez maior vive nas cidades: em 2010, esse contingente superou os 50% dos habitantes do planeta, e
até 2050 prevê-se que mais de dois terços da população mundial será urbana.
No Brasil, a população urbana já representa
84,4% do total, de acordo com o Censo 2010. É preciso, então, que questões de mobilidade e acessibilidade urbana passem a ser discutidas.
No passado, a noção de mobilidade era estreitamente ligada ao automóvel. Hoje, como resultado, os
moradores de grande maioria das cidades brasileiras
lidam diariamente com congestionamentos insuportáveis, que causam enormes perdas. Isso, sem falar
no alto índice de mortes em vias urbanas do país.
Depreendemos daí que a dependência do automóvel
como meio de transporte é um fator que impede a
mobilidade urbana.
É importante investir em infraestrutura pedestre,
cicloviária e em sistemas mais eficazes e adequados
de ônibus. Ao mesmo tempo, podemos desenvolver
cidades mais acessíveis, onde a maior parte dos serviços esteja próxima às moradias e haja opções de
transporte não motorizado para nos locomovermos.

3
O grupo em que as duas palavras estão grafadas de
acordo com a norma-padrão da língua portuguesa é
(A) beleza, querozene
(B) burguezia, esquisito
(C) cortesia, pesquiza
(D) improvizo, análise
(E) represa, paralisia

4
No trecho “é um fator que impede a mobilidade urbana”
(. 18-19), o verbo que expressa o sentido contrário ao da
palavra destacada é
(A) fechar
(B) prender
(C) facilitar
(D) atrapalhar
(E) interromper

5
A palavra destacada está grafada de acordo com as exigências da norma-padrão da língua portuguesa em:
(A) As cidades mais populosas têm estimulado, há alguns
anos, novos hábitos de vida para melhorar a mobilidade.
(B) O aumento do número de carros, verificado a algum
tempo, tem causado grandes transtornos às populações urbanas.
(C) O conceito das pessoas sobre conforto, bem-estar e
sustentabilidade vai modificar-se daqui há algumas
gerações.
(D) O debate sobre a questão da mobilidade urbana intensifica-se há cada dia, mas ainda está muito longe de
se esgotar.
(E) Os habitantes da periferia dos grandes centros estão
a tempos esperando soluções para seus problemas
de transporte.

BROADUS, V. Portal Mobilize Brasil. 16 jul. 2012. Disponível
em: <http://www.mobilize.org.br/noticias/2419/mobilidade-acessibilidade-e-deﬁciencias-ﬁsicas.html>. Acesso em: 9 jul. 2018.
Adaptado.
Glossário:
Mobilidade urbana – É a facilidade de locomoção das entre as diferentes zonas de uma cidade.
Acessibilidade urbana – É a garantia de condições às pessoas portadoras de deﬁciência ou com mobilidade reduzida, para a utilização, com
segurança e autonomia, dos espaços públicos.

6
De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, o
acento grave indicativo da crase é obrigatório na palavra
destacada em:
(A) A falta de transporte coletivo traz problemas para as
pessoas que vivem na periferia.
(B) O centro das cidades foi o primeiro espaço a sofrer
com o aumento dos carros.
(C) O automóvel acabou por se confirmar como a forma
de transporte dominante.
(D) Os espaços centrais passaram a ser ocupados somente nos horários de trabalho.
(E) Os governos devem buscar soluções adequadas as
necessidades das pessoas.

1
No segundo parágrafo, o texto defende a necessidade de
discutir questões relativas à mobilidade urbana.
Antes disso, o texto refere-se à
(A) ampliação da população urbana mundial
(B) diminuição da distância entre casa e trabalho
(C) imobilidade urbana causada pelo automóvel
(D) importância do investimento em infraestrutura
(E) paralisação do trânsito das grandes cidades
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7
No trecho “É preciso, então, que questões de mobilidade e acessibilidade urbana passem a ser discutidas”
(. 8-10), a palavra destacada pode ser substituída, sem
prejuízo do sentido, por
(A) embora
(B) para que
(C) porque
(D) portanto
(E) se bem que

11
Um bar reajustou o preço de vários produtos. Pode-se ver,
nas Figuras a seguir, como variou o preço do cafezinho,
nos meses de maio e junho deste ano.

8
A vírgula está empregada de acordo com a norma-padrão
da língua portuguesa em:
(A) A acessibilidade é a possibilidade que as pessoas,
têm de atingir o destino desejado.
(B) A mobilidade urbana tem, forte impacto, sobre o espaço e os recursos naturais.
(C) As políticas públicas, devem priorizar os meios de
transporte coletivo, nas cidades.
(D) Como alertam os pesquisadores, é preciso discutir estratégias de mobilidade urbana.
(E) Nos últimos anos aumentou, a insatisfação das pessoas com os engarrafamentos.

JUNHO

CAFEZINHO

CAFEZINHO

R$ 2,50

R$ 3,00

O reajuste no preço do cafezinho, mostrado acima, corresponde a um aumento de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

0,50%
20%
25%
30%
50%

12
Um menino escreveu todos os números inteiros de
10 até 80. Depois trocou cada um desses números pela
soma de seus algarismos, formando, de acordo com
esse processo, uma lista. Por exemplo, o número 23
foi trocado pelo número 5, pois 2 + 3 = 5, e o número 68
foi trocado pelo número 14, pois 6 + 8 = 14.

9
No trecho “Depreendemos daí que a dependência do automóvel como meio de transporte é um fator que impede”
(.17-18), a palavra em destaque pode ser substituída,
sem prejuízo do sentido, por
(A) Aprendemos
(B) Concluímos
(C) Destacamos
(D) Discutimos
(E) Prevemos

Ao final do processo, quantas vezes o número 9 figurava
na lista criada pelo menino?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

10
A concordância da palavra destacada atende às exigências da norma-padrão da língua portuguesa em:
(A) A poluição e as dificuldades de circulação devem ser
evitados, principalmente nos centros urbanos.
(B) As moradias e a localização do trabalho deveriam
ser mais próximos para garantir melhores condições de vida.
(C) Os problemas e as soluções relativas à mobilidade urbana precisam ser discutidos pelas autoridades.
(D) Os espaços para pedestres e as ciclovias precisam
ser compartilhadas pelas pessoas nas calçadas.
(E) Os transportes coletivos e as condições de acessibilidade ainda são precárias nas cidades brasileiras.

PROVA 4

MAIO

3
5
6
7
8

13
Um comerciante comprou algumas geladeiras, ao preço
unitário de R$ 1.550,00, e conseguiu vender apenas algumas delas. Em cada geladeira vendida, o comerciante
obteve um lucro de 16% sobre o preço de compra, e o
lucro total obtido com todas as geladeiras vendidas foi
de R$ 26.040,00.
Quantas geladeiras o comerciante vendeu?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3

15
45
75
105
150
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Maria comprou 21 metros de corda. Depois comprou 33
metros do mesmo tipo de corda, pagando R$ 9,60 a mais
do que pagou na primeira compra.

O retângulo ABCD é decomposto em cinco quadrados,
como mostra a Figura.
A

B

D

C

Se, nas duas compras, cada metro de corda custou a
mesma quantia, quanto Maria pagou na primeira compra?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 6,10
R$ 16,80
R$ 19,20
R$ 26,40
R$ 201,00

Se o maior desses quadrados tem área igual a 100 cm2,
então o perímetro do retângulo ABCD, em centímetros, é
igual a
(A) 44
(B) 45
(C) 52
(D) 55
(E) 60

15
Um professor propôs a seu aluno, Joãozinho, o problema
abaixo.
O retângulo ABCD foi dividido em três triângulos, dois
deles com suas respectivas áreas assinaladas na
Figura, onde se vê que um desses triângulos tem
34 cm2 e o outro, 8 cm2. Qual é, em cm2, a área do
terceiro triângulo?
A

P

18
Em uma malha quadriculada composta por 100 quadradinhos idênticos, foi desenhada e pintada uma figura de
5 lados, como se pode ver a seguir.

B

8
34
D

C

Joãozinho traçou uma perpendicular a CD pelo ponto P,
dividindo o retângulo ABCD em quatro triângulos, e deu a
resposta correta ao problema.
Nessas circunstâncias, a resposta dada por Joãozinho foi
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assim, verifica-se que a região pintada corresponde a x%
de toda a malha.
O valor de x é
(A) 34
(B) 35
(C) 36
(D) 37
(E) 38

26
27
28
30
32

16
Uma pesquisa feita em uma empresa constatou que apenas 1/6 de seus funcionários são mulheres, e que exatamente 1/4 delas são casadas.

19
Se 8 máquinas, de mesma capacidade, produzem um
total de 8 peças idênticas, funcionando simultaneamente
por 8 horas, então, apenas uma dessas máquinas, para
produzir duas dessas peças, levará um total de x horas.
O valor de x é
(A) 0,25
(B) 2
(C) 4
(D) 8
(E) 16

De acordo com a pesquisa, nessa empresa, as mulheres
que não são casadas correspondem a que fração de todos os seus funcionários?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1/3
1/4
1/8
15/24
23/24
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A Figura a seguir mostra um jogo eletrônico no qual, a
cada jogada, a seta, após ser girada, para, aleatoriamente e com igual probabilidade, em qualquer uma das oito
casas com as letras da palavra LIQUIGÁS.
L

S

I

A

Q
G

U
I

Um jogador só é vencedor se, em duas jogadas consecutivas, a seta apontar para letras iguais.
A probabilidade de um jogador ser vencedor, fazendo
apenas duas jogadas, é igual a
(A) 4/64
(B) 8/64
(C) 10/64
(D) 14/64
(E) 16/64

N

U

SC

O

H

A

R

N

U

SC

O

H

A

R
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Numa organização pública de grande porte, foi criado um
plano de arquivo com três diferentes acervos documentais, classificados segundo seus estágios de evolução.
Foi demandado a um assistente administrativo que arquivasse a documentação de pessoal, dos dez últimos anos
da empresa, que ainda poderá ser consultada de modo
esporádico.

21
Uma empresa toma um empréstimo de R$ 200.000,00,
por 20 dias, a uma determinada taxa de juro, no regime de
simples. Considere que, ao final desse período, os juros
pagos são de R$ 8.800,00.
Assim, a taxa mensal de juro simples cobrada nesse empréstimo, considerando o mês com 30 dias, foi igual a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ele inseriu corretamente os documentos no arquivo
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

4,0%
4,4%
6,0%
6,6%
8,8%

25

22

Considere que, no processo de contratação de trabalho
de um menor para a sua empresa, o assistente administrativo solicitou a autorização de seus representantes
legais, já que somente com esse documento é possível
inserir o trabalho do menor em

Um comprador tem duas opções de pagamento: pagar à
vista, com desconto de 20% sobre o preço de tabela ou a
prazo, um mês após a data da compra, com um acréscimo
de 10% sobre o preço de tabela.
O valor mais próximo da taxa de juro mensal cobrada nessa operação, comparando-se o valor a ser pago, por um
mesmo produto, em cada uma das opções apresentadas,
é igual a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

sigiloso
ultrassecreto
intermediário ou de segunda idade
permanente ou de terceira idade
corrente ou de movimento

(A)
(B)
(C)
(D)

horário noturno.
locais e serviços perigosos ou insalubres.
locais e serviços prejudicais à sua moralidade.
atividade que exija força muscular acima de 20 kg para
trabalho contínuo ou 25 kg para trabalho ocasional.
(E) jornada normal de 8 horas diárias e 44 semanais, permitida a compensação de horas, mediante acordo ou
convenção coletiva.

10%
22%
30%
33%
38%

26

23

Dentro das áreas funcionais da logística, há diferentes atividades que são desenvolvidas. Uma dessas atividades é
o endereçamento dos materiais.

O assistente administrativo responsável por compras na
administração pública deve respeitar alguns princípios básicos de licitação.

O endereçamento dos materiais é uma atividade da área de

Esses princípios caracterizam-se pela(o)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) probidade administrativa, isto é, transparência do processo licitatório em todas as suas fases, considerando
o interesse do serviço público e os fatores de qualidade de rendimento, durabilidade, preço, eficiência,
financiamento e prazo.
(B) impessoalidade, isto é, ser honesto no cumprimento
de todos os deveres que lhe são atribuídos por força
da legislação.
(C) moralidade, que impõe que a administração bem como
os licitantes fiquem obrigados a cumprir os termos do
edital em todas as fases do processo: documentação,
propostas, julgamento e contrato.
(D) igualdade, onde não se discriminam os participantes
do processo e não se incluem cláusulas que restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da compra.
(E) julgamento objetivo, que significa que a atuação do
gestor público e a realização da licitação devem ser
processadas na forma da Lei, sem nenhuma interferência pessoal da autoridade.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) I

armazenagem
transporte
embalagem
projeto de rede
sistemas de informação

27
Uma entidade adquiriu um lote de mercadorias sujeitas
ao ICMS, a uma alíquota de 18%. A entidade adquirente
também é contribuinte do IPI, que tem alíquota de 10%.
O valor das mercadorias foi de R$ 210.000,00. O frete, a
cargo da entidade adquirente, foi de R$ 12.500,00.
De acordo com as normas tributárias vigentes no Brasil,
o valor apurado, em reais, do ICMS nessa operação é de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

6

34.020,00
35.550,00
36.270,00
40.050,00
43.830,00
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32

O tributo que tem como um dos fatos geradores a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e
divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, é denominado

Um armazém ou centro de distribuição presta diferentes
serviços. Um desses serviços é o balanceamento entre a
oferta e a demanda.
Tal serviço é denominado
(A) consolidação
(B) fracionamento
(C) transferência
(D) transbordo
(E) abrigo de produtos

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

taxa
contribuição econômica
contribuição social
contribuição de melhoria
imposto sobre serviço

33

29

Qual a modalidade de arquivamento onde as fichas e documentos são posicionados uns atrás dos outros, permitindo uma rápida consulta, sem a necessidade de retirar
outros documentos?
(A) Direto
(B) Indireto
(C) Horizontal
(D) Vertical
(E) Onomástico

Ao se elaborar o orçamento de produção de uma empresa, as estimativas devem considerar o comportamento
dos custos em relação ao volume de produção.
Com base nesse critério, os custos podem ser
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

diretos e indiretos
fixos e variáveis
individuais e conjuntos
permanentes e periódicos
primários e de transformação

34
Dentre as ações necessárias para a atividade de arquivamento, está a escolha da embalagem, visando à preservação e ao acesso aos documentos.
Esse conceito é denominado
(A) avaliação
(B) acondicionamento
(C) arquivamento
(D) destinação
(E) armazenagem

30
Orçamento de Receitas

Outras estimativas

35

Demonstração
dos Resultados orçados

Os componentes de custo de armazenamento de produtos criam pressões para manter estoques baixos.
Por outro lado, apesar dos custos de armazenagem de
estoques, há também pressões relacionadas à manutenção de estoques porque para o mesmo produto o(a)
(A) custo de setup que depende do tamanho do pedido cria pressão para fabricar ou pedir uma pequena
quantidade de produtos e mantê-los em estoque, em
vez de lotes maiores.
(B) custo de pedido ou o custo de preparar um pedido de
compra a um fornecedor, ou um pedido de produção
para a fábrica, é o mesmo, independentemente do tamanho do pedido.
(C) desconto por quantidade, por meio do qual o preço
por unidade sobe, quando o pedido for suficientemente grande, é um incentivo para pedir quantidades menores.
(D) empresa, ao gerar menos estoque, pode aumentar a
produtividade da força de trabalho, usando o estoque
formado durante períodos de pouca atividade para lidar com a demanda adicional em períodos de pico.
(E) geração de estoque pode melhorar a pontualidade da
entrega de bens da empresa, já que níveis baixos de
estoque reduzem o potencial de pedidos de espera.

A estrutura de elaboração de orçamento apresentada na
Figura acima, que culmina nos lucros esperados por uma
empresa, representa a estrutura de um orçamento
(A) base-zero
(B) incremental
(C) kaizen
(D) operacional
(E) semiflexível

31
O conceito de arquivamento é um dos mais significativos
na arquivística brasileira, sendo assim definido:
(A) série de etapas na qual passam os documentos, caracterizados em intervalos de tempo, de acordo com
sua frequência de utilização e vigência.
(B) operação que consiste na guarda de documentos.
(C) forma ou modelo de cada móvel destinado à guarda
de documentos.
(D) ordenação estrutural ou funcional dos documentos.
(E) processo de análise de documentos de arquivo que
visa a estabelecer o tempo de guarda.
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Com o objetivo básico de ter apenas o estoque suficiente
em mãos para complementar o dia de trabalho, reduzindo
assim o tempo de entrega da empresa, o estoque e seus
custos associados, os sistemas just-in-time (JIT) mudaram a tecnologia pela qual os estoques são administrados. Nesses sistemas, os itens chegam quando são necessários na produção, em vez de ficarem armazenados
nos estoques.

Para a validação do contrato de aprendizagem de um
menor aprendiz numa empresa industrial, o assistente administrativo anotou na sua Carteira de Trabalho e
Previdência Social (CTPS): o seu número de matrícula,
a frequência à escola onde ele está concluindo o ensino
fundamental, assim como o número de inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação do
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).

No Japão, os sistemas JIT são denominados

Esses registros são fundamentais porque

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) o contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo estipulado de mais de 2 (dois) anos, em que o empregador
se compromete a assegurar ao maior de quatorze e
menor de vinte e quatro anos, inscrito em programa
de aprendizagem, formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico,
moral e psicológico.
(B) o descumprimento da legislação e regulamento importará na nulidade do contrato de aprendizagem, estabelecendo vínculo empregatício diretamente com a
empresa.
(C) a contratação de aprendizes deverá atender, prioritariamente, aos adolescentes entre dezoito e vinte
e quatro anos, exceto quando as atividades práticas
da aprendizagem ocorrerem fora do estabelecimento,
sujeitando os aprendizes à insalubridade ou à periculosidade, sem que se possa elidir o risco ou realizá-las
integralmente em ambiente simulado.
(D) os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços
Nacionais de Aprendizagem (SESI, SENAI, SENAC,
etc) número de aprendizes equivalente a 20% (vinte
por cento), no mínimo, e 40% (quarenta por cento),
no máximo, dos trabalhadores existentes em cada
estabelecimento, cujas funções demandem formação
profissional.
(E) os estabelecimentos necessitam formalizar que a duração do trabalho do aprendiz excederá de 6 horas
diárias até 8 horas diárias para os aprendizes que
estejam cursando o ensino fundamental, se nelas forem computadas as horas destinadas à aprendizagem
teórica.

benchmarking
kaizen
downsizing
kanban
karoshi

37
É juridicamente viável que um órgão público edite portaria
ou qualquer outro ato normativo para regular internamente como se dará a movimentação de seu pessoal.
No entanto, essa normatização interna não pode ofender
as leis vigentes e deve respeitar os entendimentos das
jurisprudências que atualmente explicitam que
(A) o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, é
denominado redistribuição, demandando a vinculação
entre os graus de responsabilidade, equivalência de
vencimentos e manutenção da essência das atribuições do cargo.
(B) o servidor não poderá ser cedido para ter exercício
em outro órgão ou entidade dos Poderes da União,
dos Estados, ou do Distrito Federal e dos Municípios,
para exercício de cargo em comissão ou função de
confiança.
(C) a permuta é o deslocamento do servidor para exercer
função distinta da exercida no órgão de origem, a pedido ou de ofício, com mudança de sede, observados
os interesses da administração e a equivalência de
vencimentos.
(D) a remoção do servidor implica seu deslocamento dentro do mesmo órgão ou entidade, e determina a alteração em seu cargo, mudança no nível de escolaridade,
especialidade, habilitação profissional e efeito pecuniário positivo direto para o servidor.
(E) os servidores movimentados não possuem assegurados os seus direitos e vantagens a que faziam jus no
órgão ou entidade de origem, e devem estar conscientes de que, com a movimentação de pessoal, há risco
de prejuízo para o servidor na contagem de seu tempo
de férias e concessão de licença prêmio.
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Como responsável pelo gerenciamento de estoques de
sua empresa, um assistente administrativo optou por classificar os estoques segundo o modo como são criados.
Assim sendo, a porção do estoque total que varia diretamente com o tamanho do lote é denominada estoque
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

8

cíclico
de segurança
de antecipação
de reposição
em trânsito
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Uma empresa faz uma aplicação no valor de
R$ 1.000.000,00, em um fundo que remunera a uma taxa
de 1% ao mês, no regime de juros compostos. Após dois
anos, a empresa resgatou o dinheiro, pagando exatamente
duas taxas, ambas aplicadas sobre os juros da operação,
sendo elas: 15% de imposto de renda e 10% de taxa de
performance. Considere para os cálculos que 1,0124 = 1,27.
O valor mais próximo da rentabilidade líquida (já descontadas as taxas) da operação, em reais, é igual a
(A) 60.000,00
(B) 67.500,00
(C) 202.500,00
(D) 245.000,00
(E) 270.000,00
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