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• De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 125 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO; ou o
campo designado com o código SR, caso desconheça a resposta correta. Marque, obrigatoriamente, para cada item, um, e somente
um, dos três campos da folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes de marcações indevidas. A marcação do
campo designado com o código SR não implicará apenação. Para as devidas marcações, use a folha de rascunho e, posteriormente,
a folha de respostas, que é o único documento válido para a correção das suas provas.
• Nos itens que avaliam Conhecimentos de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que
todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras
e que expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também
que não há restrições de proteção e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Texto I – itens de 1 a 13

A soberania popular não deve ser, apenas, mais uma1

peça de retórica. Deve ser um meio eficaz, por intermédio do
qual o povo exerça plenamente seus direitos e prerrogativas
constitucionais e legais.4

Na época de implementação dos direitos sociais,
como o direito de moradia, de trabalhar, de viver
decentemente, não é mais possível a inclusão de normas7

programáticas no texto da Constituição da República.
Há necessidade de que os princípios e as normas

constitucionais sejam eficazes, produzindo, de logo, os10

efeitos jurídicos que todos esperam.
Não há, evidentemente, direitos sem garantia. Não

basta também a Constituição proclamar uma série de direitos13

e garantias, se estes e estas não se podem concretizar.

Paulo Lopo Saraiva. A soberania popular e as garantias constitucionais.
In: Introdução crítica ao direito, p.141-2 (com adaptações).

De acordo com o desenvolvimento das idéias do texto I, infere-se
que

� o autor coloca a soberania popular como um objetivo mais
fácil de ser atingido que o estabelecimento de direitos.

� direitos eficazes são aqueles com garantias.

� normas programáticas devem ser substituídas pela
implementação de direitos sociais.

� a eficácia de princípios e normas constitucionais está
diretamente ligada aos efeitos jurídicos que produzem. 

� a concretização de direitos e garantias resulta de sua
proclamação na Constituição.

A respeito das estruturas lingüísticas do texto I, julgue os itens a
seguir.

� No primeiro parágrafo, os termos “meio” (R.2) e “seus” (R.3)
referem-se a “soberania popular” (R.1).

� O emprego da forma verbal “exerça” (R.3) indica que a
oração em que ela ocorre se refere aos direitos do povo como
uma possibilidade, não como algo efetivamente existente. 

� De acordo com as relações semânticas do texto, a “época de
implementação dos direitos sociais” (R.5) é a presente. 

	 Preservam-se as relações semânticas e a correção gramatical,
substituindo-se “Há necessidade” (R.9) por É necessário. 

�
 Subentende-se a idéia expressa pela conjunção porque
unindo as duas últimas orações do texto.

A respeito do tema do texto I, julgue os seguintes itens.

�� A expressão Constituição cidadã, utilizada pelo deputado
Ulysses Guimarães, está relacionada à Carta de 1988,
símbolo jurídico-político da nova realidade vivida pelo Brasil
após cerca de duas décadas de regime autoritário.

�� Uma das inovações trazidas pela Constituição da República
vigente, no que se refere à participação popular no processo
das decisões políticas, foi a possibilidade de tramitação de
projeto de lei de iniciativa dos cidadãos.

�� Caso típico de direito sem garantia, como citado no texto, é

o do sigilo das comunicações telefônicas; embora

formalmente garantido pela Constituição, que não admite

exceções nesse caso, é comum o desrespeito à norma

constitucional, como se vê com a proliferação dos chamados

grampos telefônicos.

Texto II – itens de 14 a 26

Mulheres conquistaram o direito

 de votar há 75 anos 

Somente há 75 anos as mulheres conquistaram o1

direito de votar e de exercer sua cidadania no Brasil.

De acordo com os registros do Tribunal Superior

Eleitoral (TSE), o voto feminino tornou-se possível a partir4

da Revolução de 1930.

O voto feminino chegou a ser discutido na

Constituinte de 1890, mas adversários da extensão do voto à7

mulher argumentaram, na época, que ela não teria capacidade

para escolher seu candidato, já que seu valor intelectual era

considerado inferior ao do homem. 10

Já em 1927, porém, Juvenal Lamartine, candidato ao

governo do Rio Grande do Norte, decidiu incluir em sua

plataforma política a luta pelo voto das mulheres. Lei nesse13

sentido foi então aprovada em 25 de outubro do mesmo ano,

ocasião em que várias mulheres requereram suas inscrições.

Um mês depois, o juiz Israel Ferreira Nunes mandou incluir16

na lista dos eleitores a professora Celina Guimarães Vianna,

que se tornou a primeira eleitora não só do Brasil como

também da América do Sul. 19

Somente com a aprovação do Código Eleitoral em

1933, foi possível o exercício do voto em todo o país, sem

distinção de sexo. 22

Internet: <http://www.tse.gov.br/serviços/notícias/index.html> (com adaptações).

Com base no texto II, julgue os itens subseqüentes.

�� A expressão “a partir” (R.4) estabelece no texto as mesmas

relações semânticas de tempo que, nesse contexto, a

preposição com estabeleceria. 

�� Subentende-se do texto que “mulher” (R.8) e “ela” (R.8)

referem-se a “Celina Guimarães Vianna” (R.17).

�� A oração introduzida por “já que” (R.9) fornece uma

explicação para a extensão do voto à mulher.

�� Se a expressão “várias mulheres” (R.15) for substituída por

uma mulher e a forma verbal “requereram” (R.15), por

requereu, preservam-se a coerência textual e a correção

gramatical.

�� Subentende-se do texto que o Brasil foi o primeiro país da

América do Sul a ter mulheres eleitoras.
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Com relação à temática do texto II, julgue os itens seguintes.

�	 A extensão do direito de voto às mulheres acompanhou o
processo de transformação da sociedade brasileira ao longo
do século XX, mudanças que tiveram na Era Vargas
(1930-1945) um de seus mais fortes canais de manifestação.

�
 A adoção do voto feminino no Brasil resultou da nova
fisionomia adquirida pelo país nos anos 30, assinalada pela
industrialização e pela urbanização, sem discordâncias
políticas a respeito do assunto.

�� Talvez em função do número maior de analfabetas ou,
provavelmente, como reflexo de um peso cultural que
atravessa séculos, o certo é que, no Brasil dos dias de hoje,
o eleitorado feminino é, quantitativamente, muito inferior ao
masculino.

A respeito das estruturas lingüísticas do texto II, julgue os itens
abaixo.

�� A inserção da preposição atrás imediatamente depois de
“anos” (R.1) preserva a coerência temporal e a correção
gramatical do texto.

�� A oração na voz passiva “O voto feminino chegou a ser
discutido na Constituinte de 1890” (R.6-7) corresponde
semanticamente à oração de voz ativa A Constituinte de
1890 chegou a discutir o voto feminino. 

�� As relações semânticas do texto permitem substituir
“decidiu” (R.12) por decidira, sem que se provoque
incoerência ou erro gramatical. 

�� A vírgula na linha 17 é obrigatória porque a oração seguinte
tem caráter explicativo. 

�� Os sentidos textuais permitem deslocar a expressão “sem
distinção de sexo” (R.21-22) para logo após “1933” (R.21),
desde que ela venha demarcada por vírgulas.

A figura acima mostra uma janela do Word 2000 com parte de
um texto extraído e adaptado da Internet. Com base nessa figura,
julgue os itens que se seguem, relativos a esse texto e ao Word
2000.

�� Depreende-se do texto que ser um país civilizado e praticar
a democracia são características de um país de vanguarda.

�� Na segunda linha do segundo parágrafo do texto mostrado, a
retirada do artigo “o”, determinante de “responsável”, muda
a classe gramatical deste termo, mas preserva a coerência e
a correção gramatical do texto.

�	 O emprego do verbo “experimentar”, na terceira linha do
segundo parágrafo do texto mostrado, indica que a urna
eletrônica ainda não está definitiva e completamente
implantada no Brasil.

�
 No último período do segundo parágrafo do texto mostrado,
as expressões “na máquina” e “de papel” complementam e
especificam as idéias de “voto” e de “cédula”,
respectivamente.

�� Na última linha do texto mostrado, é correto inserir,
imediatamente após “o”, a expressão sistema de,
preservando-se as relações de idéias do texto. 

�� O êxito do voto eletrônico, tal como citado no texto, pode ser
medido pela inexistência de objeções técnicas à sua
utilização.

�� Para numerar as páginas do documento em edição no
Word 2000, é suficiente realizar a seguinte seqüência de

ações: clicar ; na lista de opções disponibilizada,
clicar Números de páginas; na caixa de diálogo resultante,
definir a posição e o alinhamento desejados para os números
de páginas; finalmente, clicar OK.

�� Para eliminar o recuo de texto observado no segundo
parágrafo do documento, é suficiente clicar em qualquer local
do referido parágrafo e, em seguida, clicar a opção Eliminar

recuo, encontrada no menu .

�� Para incluir, em “Artigo.doc”, um documento armazenado no
disco rígido do computador, é suficiente realizar a seguinte
seqüência de ações: posicionar o ponto de inserção onde se

deseja inserir o documento; clicar ; na janela resultante,

clicar sobre o ícone do arquivo contendo o documento; em
seguida, clicar OK.

Nada está claro no que diz respeito à anunciada guerra
dos Estados Unidos da América (EUA) contra o Iraque, nem
mesmo se haverá guerra. Embora a decisão norte-americana
pareça tomada, três fatores contribuem para miná-la ou retardá-la:
a oposição de França, Alemanha, Rússia e China; as concessões
a conta-gotas do Iraque; as manifestações de massa em escala
global. O próprio motivo da guerra é incerto. O aumento da
instabilidade e a retração dos negócios terão efeitos nefastos na
já combalida economia internacional.

Otavio Frias Filho. Guerra e paz. In: Folha de
S. Paulo, 27/2/2003, p. A2 (com adaptações).

A partir do texto acima e considerando o cenário mundial da
atualidade, julgue os itens a seguir.

�� O autor deixa entrever algo que, a rigor, não é novidade para
ninguém: o desejo estratégico dos EUA de se apoderarem
das reservas petrolíferas iraquianas é a razão essencial para
a guerra contra o país de Saddam Hussein.

�� Entre outras conseqüências, a decisão do governo de George
W. Bush de fazer a guerra contra o Iraque provocou fissuras
entre alguns de seus aliados e explicitou graves divergências
políticas no interior da União Européia.

�� A total inflexibilidade de Saddam Hussein em relação aos
EUA e à Organização das Nações Unidas acabou por dar
mais fôlego aos setores norte-americanos que insistem no
conflito como o único meio para destituir o governo
iraquiano, acusado de apoiar ações terroristas e de possuir
perigoso arsenal de armas de destruição em massa.

�	 O Brasil estaria entre os países mais expostos às
conseqüências econômicas negativas de uma eventual guerra
dos EUA contra o Iraque.
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Pela segunda vez consecutiva, em pouco mais de um mês,
um deputado federal preferiu renunciar ao mandato a se defender
das acusações de envolvimento com o narcotráfico. O relatório da
comissão de sindicância foi incisivo ao apontar o envolvimento
do deputado com o esquema de venda de habeas corpus que teria
beneficiado uma quadrilha de traficantes.

Jornal do Brasil, 26/2/2003, p. A3 (com adaptações).

A partir do texto acima e considerando os múltiplos aspectos
suscitados pelo tema, julgue os itens subseqüentes.

�
 O tipo de renúncia focalizado no texto normalmente ocorre
para interromper o processo de cassação de mandato do
parlamentar envolvido e, com isso, impedir que ele se torne
inelegível por alguns anos.

�� A acusação contra o citado deputado, de intermediação de
venda de habeas corpus entre o narcotráfico e o Poder
Judiciário, também atinge a ação de alguns magistrados.

�� Outros parlamentares também fizeram uso do mesmo artifício
citado no texto — renúncia ao mandato —, com a mesma
finalidade, isto é, manter seus direitos políticos.

�� Os senadores Antonio Carlos Magalhães e José Roberto
Arruda, envolvidos com a quebra do sigilo das votações no
painel eletrônico do Senado, preferiram não renunciar aos
seus mandatos e foram cassados.

A figura acima apresenta uma janela do Excel 97 contendo uma
planilha com informações das últimas eleições no Brasil. Com
relação a essa figura e ao Excel 97, julgue os itens seguintes.

�� Considerando que as células de C3 a C8 estão formatadas
para número com duas casas decimais e que os valores
percentuais mostrados nessas células estão associados aos
valores correspondentes na coluna B, caso a porcentagem
mostrada na célula C3 não tivesse ainda sido calculada, para
fazê-lo, seria suficiente realizar a seguinte seqüência de
ações: clicar a célula C3; digitar =B3/$B$9*100 e, em seguida,

teclar �.

�� Ao final da seguinte seqüência de ações, os conteúdos das
células A2 e B2 estarão formatados como negrito: clicar a

célula A2; pressionar e manter pressionada a tecla �;

teclar �; liberar a tecla �; clicar ; clicar a célula B2.

�� Caso o número total de municípios, mostrado na célula B9,
não tivesse ainda sido calculado, ele seria corretamente

obtido clicando-se a célula B9 e, em seguida, .

A partir da figura acima, que mostra uma janela do Internet

Explorer 5, julgue os itens subseqüentes, relativos à Internet, ao

Internet Explorer 5 e à janela mostrada.

�� O uso de sistema firewall permite que a taxa de transmissão

de dados em uma rede ADSL seja aumentada, porém isso

aumenta a suscetibilidade da rede a ataques e à infestação por

vírus de computador. 

�� A evolução tecnológica do hardware e do software para

acesso à Internet vem permitindo um contínuo aumento na

taxa de transmissão de dados pela rede mundial de

computadores, de forma que, atualmente, taxas da ordem de

512 kbps podem ser obtidas em downlink em acessos do tipo

ADSL.

�	 No Internet Explorer 5, a partir do botão , é possível

organizar um conjunto de URLs (uniform resource locators)

de páginas ou sites que um usuário tenha o hábito de acessar,

facilitando a procura desses URLs para acesso posterior. 

�
 Sabendo que a figura abaixo mostra a janela Opções da

Internet, do Internet Explorer 5, é correto concluir que, ao se

clicar o botão , mostrado na figura acima, será iniciado

o software NetMeeting.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A motivação é considerada um dos principais temas do campo de
estudo do comportamento organizacional, além de ser fator de
extrema importância na busca dos objetivos organizacionais.
Com referência a esse assunto, julgue os itens abaixo.

�� De acordo com a teoria da expectativa, um empregado estará
motivado a aplicar alto nível de esforço quando ele acreditar
que esse esforço levará a uma boa avaliação de desempenho
e não que essa avaliação levará a determinadas recompensas.

�� De acordo com a teoria do condicionamento e reforço
operantes de Maslow, raramente o comportamento humano
é determinado pelo ambiente.

�� A psicodinâmica motivacional  depende de vários fatores
ligados ao cargo em si, bem como aos resultados que o
trabalho pode oferecer, mas independe das características
individuais.

�� A dinâmica da motivação está relacionada às imagens que os
administradores têm das pessoas. McGregor, de acordo com
a teoria X, apresenta uma visão negativa da natureza humana.

�� Existe um desacordo quanto à questão da participação
entre a administração por objetivos (APO) e a teoria de
determinação de metas. Enquanto a APO defende como
fundamental a determinação participativa de metas, a outra
teoria defende que a designação de metas para os empregados
provoca o mesmo efeito que a determinação participativa de
metas.

Poucos temas do comportamento organizacional têm gerado tanto
debate como a liderança. Compreender o processo de influência
de uma pessoa na orientação de indivíduos ou grupos para o
alcance dos objetivos organizacionais tornou-se um campo de
estudo fascinante dentro e fora das empresas. Acerca desse
assunto, julgue os itens subseqüentes.

�� De acordo com o modelo contingencial desenvolvido por
Fiedler, o líder eficaz é aquele que possui características
especiais que o distinguem dos seus liderados, o que se
denomina teoria dos traços. 

�� Os líderes transacionais possuem como características
fundamentais a capacidade de fornecer visão e sentido de
missão, de inspirar confiança, de tratar cada empregado
individualmente e de definir recompensas adequadas para o
bom desempenho de seus subordinados.

�� Algumas variáveis situacionais básicas influenciam a
favorabilidade de uma situação, ou seja, permitem que o líder
exerça influência sobre um determinado grupo. Exemplos
desse tipo de variável são as relações entre o líder e os
membros do grupo e a posição de poder do líder.

No que se refere à estrutura organizacional, julgue os itens a
seguir.

�	 As estruturas inovativas, como a departamentalização por
projetos, diferentemente das estruturas tradicionais, como a
funcional, possuem como características básicas o baixo nível
de formalização e a elevada diversificação.

�
 A estrutura matricial proporciona flexibilidade em ambientes
mutáveis que exijam inovação, permitindo uma maior
cooperação interdisciplinar entre as diversas divisões da
empresa, e garante, ainda, a unidade de comando, que é uma
característica de estruturas tradicionais.

�� As desvantagens da departamentalização por produtos
incluem o risco de aumento de custos, pela duplicidade de
atividades nos vários grupos de produtos, e de dificuldades
na coordenação dos resultados esperados de cada grupo de
produtos.

O planejamento e o controle são duas das principais funções
gerenciais, além de serem a base de qualquer desenvolvimento
que uma organização pretenda implementar. Nesse sentido,
julgue os seguintes itens. 

�� No processo de planejamento estratégico, o diagnóstico
ocupa um papel de suma importância e tem, entre seus
objetivos principais, além da análise do ambiente interno, a
análise externa da empresa, apresentando as oportunidades e
as ameaças relacionadas ao ambiente externo.  

�� Os sistemas de controle de desempenho podem assinalar
quando o desempenho de uma unidade está se deteriorando;
em termos motivacionais, podem ser utilizados para provocar
melhores desempenhos.

�� O planejamento para ação impõe decisões específicas e ações
para serem levadas a efeito em um determinado momento,
enquanto o controle de desempenho impõe padrões de
desempenho por um período de tempo, sem referência a
ações específicas.

�� Uma das principais abordagens de planejamento é a APO,
que tem as seguintes características: cada objetivo tem um
período de tempo específico, os objetivos são determinados
participativamente e existe um feedback contínuo de
desempenho.

�� O controle por resultados se distingue do controle burocrático
por ser próprio de ambientes pouco competitivos e
característico de organizações com estruturas fortemente
centralizadas.

A respeito dos processos organizacionais, como a comunicação
e a direção, julgue os itens que se seguem.

�� O padrão cadeia de comunicação segue rigidamente a cadeia
formal do comando.

�� O significado de uma mensagem é influenciado pelo próprio
conteúdo da informação, e não pelo contexto da mensagem.

�	 O processo racional de tomada de decisão compreende
exatamente quatro etapas, que, na ordem, são as seguintes:
definição do problema, desenvolvimento das alternativas,
avaliação das alternativas e seleção da melhor alternativa. 

�
 Na proporção em que o trabalho organizacional se torna mais
complexo, a coordenação parece ser mais facilitada pela
padronização de processos de trabalho que pela supervisão
simples.

A administração financeira e orçamentária brasileira é regida por
uma série de normas legais e infralegais, embasadas a partir da
própria Constituição Federal, que criam uma série de institutos e
estabelecem conceitos e procedimentos. Acerca desse tema,
julgue os itens a seguir.

�� O código de classificação de fontes de recursos é composto
por dois dígitos, sendo que o primeiro indica o grupo de
fontes de recursos, e o segundo, a especificação das fontes
de recursos. O indicador de grupo de fontes de recursos
identifica se o recurso é ou não originário do tesouro nacional
e se pertence ao exercício corrente ou a exercícios anteriores.

�� As subfunções representam uma partição da função, visando
agregar determinado subconjunto de despesas do setor
público. A subfunção identifica a natureza básica das ações
que se aglutinam em torno das funções. As subfunções não
poderão ser combinadas com funções diferentes daquelas a
que estão relacionadas.
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�� No Congresso, o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias
poderá receber emendas, desde que compatíveis com o Plano
Plurianual vigente, que serão apresentadas na Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, onde
receberão parecer, sendo apreciadas pelas duas casas, na
forma do regimento comum.

�� Consoante o princípio da universalidade, definido na Consti-
tuição Federal, todas as parcelas da receita e da despesa
devem aparecer no orçamento em seus valores brutos, sem
qualquer tipo de dedução.

�� A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à
previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo
na proibição a autorização para abertura de créditos
suplementares e para contratação de operações de crédito,
ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.

�� Se a abertura do crédito suplementar for promulgada nos
últimos seis meses do exercício, este poderá ser reaberto
no exercício seguinte, nos limites de seu saldo, sendo
incorporado ao orçamento do exercício financeiro
subseqüente.

�� O suprimento de fundos constitui modalidade simplificada de
execução de despesa, consistindo na entrega de numerário a
servidor para a realização de despesa que anteceda ao
empenho na dotação própria, que, por sua natureza ou
urgência, não possa subordinar-se ao processo normal da
execução orçamentária e financeira.

�� A inscrição da despesa em despesas de exercícios anteriores
deverá ser feita pelo valor devido, ou caso desconhecido,
pelo valor estimado, até 31 de dezembro do exercício a que
se refira.

�	 Restos a pagar são as dívidas resultantes de compromissos
gerados em exercícios financeiros anteriores àqueles em que
devem ocorrer os pagamentos, e que não estejam inscritos em
despesas de exercícios anteriores.

�
 A conta única do tesouro nacional, mantida no Banco Central
do Brasil, acolhe as disponibilidades financeiras da União,
inclusive fundos, de suas autarquias e fundações. Constitui
importante instrumento de controle das finanças públicas,
uma vez que permite a racionalização da administração dos
recursos financeiros, reduzindo a pressão referente à caixa do
tesouro, além de agilizar os processos de transferência e
descentralização financeira e os pagamentos a terceiros.

A respeito do salário e remuneração na legislação trabalhista, na
doutrina e na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho,
julgue os itens abaixo.

�� Salário e remuneração são termos sinônimos.

�� Não é permitido o denominado salário complessivo
(pagamento de salário de forma global, sem especificação das
distintas parcelas).

�� As despesas de viagem reembolsadas pelo empregador
(verbas indenizatórias) nunca são consideradas salário,
mesmo quando excedem a 50% do ganho do empregado. 

�� Se Paulo é substituído freqüentemente por Pedro, este terá,
em regra, direito ao salário do substituído, enquanto durar a
substituição.

�� O adicional de insalubridade é devido quando o empregado
trabalha em contato permanente com inflamáveis e
explosivos, podendo ser acumulado com o de periculosidade.

C João — empregado que foi demitido sem justa causa pelo seu

empregador — trabalhava como contador em uma empresa

de informática havia mais de dez anos, tendo iniciado em

janeiro de 1993, e terminado, involuntariamente, o seu

contrato de trabalho em janeiro de 2003. 

C Carlos — empregado que foi demitido sem justa causa pelo

seu empregador,  trabalhava como secretário de empresa

contábil havia mais de 25 anos, tendo iniciado em janeiro de

1978 e terminado em janeiro de 2003.

Acerca do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS),

criado pela Lei n.º 5.107/1966 para substituir a estabilidade do

empregado, e  considerando as situações hipotéticas acima, julgue

os itens que se seguem.

�� João não pode ser demitido por ser estável e porque a vigente

Constituição da República destacou que a estabilidade é um

direito do trabalhador.

�� João pode levantar os valores dos depósitos no FGTS,

recebendo-os com um acréscimo de 40% (multa).

�� Se Carlos já fosse estável, ele permaneceria nessa condição

após a promulgação da Constituição Federal de 1988.

�	 Se a hipótese de João fosse de rescisão indireta do contrato,

ele teria direito ao recebimento do FGTS acrescido de multa.

	
 O Conselho Curador do FGTS é integrado apenas por

empregadores.

Julgue os itens a seguir, referentes à composição de acervos

arquivísticos.

	� O tipo de suporte predominante nos arquivos públicos é o

papel.

	� Os mapas e as plantas de arquitetura e de engenharia

integram o acervo arquivístico.

	� Excluem-se do acervo arquivístico os documentos em suporte

especial.

	� Os objetos tridimensionais integram os acervos arquivísticos

e recebem classificação numérica.

	� Os microfilmes são, exclusivamente, documentos de arquivo.

Julgue os itens abaixo, relativos a organização e métodos.

	� A construção da missão das organizações pauta-se na análise

de suas atividades-meio.

	� A adoção de novos processos em substituição aos até então

existentes é uma das características da reengenharia.

	� Os programas de qualidade total têm o cliente como foco

principal.

		 Na reengenharia, a divisão do trabalho é departamental.

�

 A participação de um único grupo seleto de colaboradores

constitui um dos paradigmas fundamentais da qualidade total.
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Na gestão de materiais no setor público, existem normativos que

versam sobre o recebimento, a estocagem, a distribuição, o

registro e o inventário de matérias-primas e mercadorias

recebidas. A respeito desse assunto, julgue os itens que se

seguem.

�
� O recebimento e o registro de entrada do material será

sempre no almoxarifado.

�
� Enquanto se aguarda o aceite do material, que deve ter a

ciência do fornecedor, não se deve movimentá-lo, no total ou

em parte, embora o pagamento possa ocorrer parcialmente

antes do aceite, que representa a segunda fase ou estágio da

despesa.

�
� O material que apenas depende de conferências com os

termos do pedido do documento de entrega será recebido e

aceito pelo encarregado do almoxarifado ou por servidor

designado para esse fim. Se o material depender, também, de

exame qualitativo, o encarregado do almoxarifado, ou

servidor designado, indicará essa condição no documento

de entrega do fornecedor e solicitará ao departamento de

administração ou à unidade equivalente esse exame, para a

respectiva aceitação. 

�
� Carga é a efetiva responsabilidade pela guarda e uso de

material pelo seu consignatário, sendo que o material

somente assim será considerado, no almoxarifado, após o

cumprimento das formalidades de recebimento e aceitação.

�
� Toda movimentação de entrada e saída de carga deve ser

objeto de registro, quer trate de material de consumo nos

almoxarifados, quer trate de equipamentos ou material

permanente em uso pelo setor competente. Em ambos os

casos, a ocorrência de tais registros está condicionada à

apresentação de documentos que os justifiquem.

�
� A supervisão e o controle da distribuição racional do material

requisitado é de competência do departamento de

administração ou de unidade equivalente, devendo obedecer

aos critérios de consumo médio de cada setor da unidade,

com a finalidade de evitar, sempre que possível, a demanda

reprimida e a conseqüente ruptura de estoque. 

�
� Inventário inicial é aquele destinado a comprovar a

quantidade e o valor dos bens patrimoniais do acervo de toda

unidade gestora, existente em 31 de dezembro de cada

exercício, sendo constituído do inventário anterior e das

variações patrimoniais ocorridas durante o exercício.

�
� Nos inventários destinados a atender as exigências do órgão

fiscalizador (sistema de controle interno), os bens móveis

(material de consumo, equipamentos, material permanente e

semoventes) serão agrupados segundo as categorias

patrimoniais constantes do plano de contas único.

�
	 A inservibilidade ocorre quando o patrimônio efetua a baixa

dos bens sucateados, de acordo com informação contida no

processo da comissão de desfazimento de bens. Nesse caso,

os bens podem ser abandonados ou inutilizados, emitindo-se

os respectivos termos de justificativa de abandono ou de

inutilização, que serão assinados também pelo administrador.

��
 Nenhum equipamento ou material permanente poderá ser

distribuído à unidade requisitante sem a respectiva carga, que

se efetiva com o competente termo de responsabilidade,

assinado pelo consignatário, ressalvados aqueles de pequeno

valor econômico, que deverão apenas ser relacionados.

A respeito de empresas  comerciais, industriais e de prestação de

serviços, julgue os itens abaixo.

��� Nas empresas de prestação de serviços, é comum ocorrer

incidência de ISS  — imposto municipal — sobre as receitas,

que é registrado como despesa, conforme se torne devido.

��� Nas empresas comerciais, é comum haver incidência de

ICMS — imposto estadual — sobre as saídas de vendas, caso

em que o ICMS das mercadorias adquiridas é considerado

como custo das mercadorias estocadas e vendidas.

��� Nas empresas industriais, é comum haver incidência do IPI

nas saídas de vendas, cujo valor é incluído entre as receitas

brutas de vendas.

Acerca de receitas, despesas, custos e resultados, julgue os itens

que se seguem. 

��� O registro de uma despesa de materiais de escritório

adquiridos deve ser feito a débito da conta própria de despesa

e a crédito ou de uma conta de passivo ou das

disponibilidades.

��� O custo de mercadorias vendidas deve ser registrado pelo

valor de R$ 60.000,00, no caso de venda de um item de

estoque por R$ 100.000,00 que tiver sido adquirido pelo

preço bruto de R$ 60.000,00, sem impostos, com desconto de

10% (R$ 6.000,00) para pagamento à vista.

��� No caso do pagamento de seguros no valor de

R$ 1.000.000,00, para cobertura dos bens do ativo

imobilizado da empresa por um período de um ano, a partir

do pagamento do prêmio, o registro correto dessa operação

é o reconhecimento desse valor total como despesa da data

do pagamento ou liquidação do prêmio.

RASCUNHO
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demonstração do resultado encerrado 

em 31/12/2002 (em R$)

receita bruta de vendas     1.200.000 

descontos, abatimentos e tributos sobre as vendas     (264.000) 

custo das mercadorias vendidas     (480.000) 

despesas comerciais     (115.000) 

despesas gerais e administrativas       (65.000) 

outras receitas e despesas operacionais         (4.000) 

despesas financeiras       (25.000) 

De acordo com a demonstração de resultado incompleta

apresentada acima, julgue os itens a seguir.

��� Calculando-se, sobre os números da demonstração de

resultado apresentada, uma provisão para IR e CSLL de 34%

do lucro antes dessa provisão, o lucro líquido do período será

apurado em um valor menor que R$ 150.000,00. 

��� O lucro bruto na demonstração apresentada é menor que

R$ 500.000,00.

demonstração do resultado encerrado 

em 31/12/2002 (em R$)

receita bruta de vendas 2.500.000

descontos, abatimentos e tributos sobre as vendas (550.000)

custo das mercadorias vendidas (1.000.000)

lucro bruto 950.000

despesas comerciais (455.000)

despesas gerais e administrativas (265.000)

outras receitas e despesas operacionais (25.000)

despesas financeiras (135.000)

lucro operacional 70.000

resultado não-operacional 55.000

lucro antes de IR, CSLL e participações 125.000

IR e CSLL (35.700)

participação de empregados (20.000)

lucro líquido 69.300

Considerando a demonstração de resultado mostrada acima,

julgue os itens subseqüentes.

��	 Caso apenas as despesas comerciais sofressem uma redução

para R$ 355.000,00 e considerando um provisão para IR e

CSLL de 34% calculada consistentemente, o lucro líquido

recalculado seria maior que R$ 135.000,00.

��
 Não havendo outra reserva constituída ou revertida além da

citada a seguir e caso sejam destinados, do lucro líquido, 5%

para a reserva legal e, do lucro líquido ajustado previsto no

art. n.º 202 da Lei das S.A., 25% para dividendos, estes terão

um valor menor que R$ 33.000 mil. 

Acerca de patrimônio, fatos contábeis, apuração e apropriação do
resultado, reservas e demonstrativos contábeis, julgue os itens
abaixo.

��� As reservas de capital não podem ser utilizadas para absorver
prejuízos acumulados.

��� Uma empresa que tenha de depreciar um bem no valor de
R$ 1.000,00 linearmente à taxa de 9% ao ano, deixando um
valor residual de 10%, deverá apropriar R$ 100,00 ao longo
de cada um dos dez anos.

��� A reserva de reavaliação é debitada na sua formação, em
contrapartida de créditos nas contas do ativo imobilizado.

��� A venda à vista de uma mercadoria por R$ 100,00, cujo custo
seja de R$ 50,00, é considerada um fato contábil misto.

��� Uma empresa que apresentar apenas um ativo total de
R$ 100.000,00 e um passivo circulante de R$ 200.000,00 terá
uma situação líquida patrimonial positiva.

RASCUNHO


