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

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

Texto I – itens de 1 a 15

Palavras e idéias
1

4

7

10

13

16

19

22

25

28

31

34

37

40

43

46

Há alguns anos, o Dr. Johnson O’Connor, do Laboratório
de Engenharia Humana, de Boston, e do Instituto de Tecnologia,
de Hoboken, Nova Jersey, submeteu a um teste de vocabulário cem
alunos de um curso de formação de dirigentes de empresas
industriais, os executivos. Cinco anos mais tarde, verificou que os
10% que haviam revelado maior conhecimento ocupavam cargos
de direção, ao passo que dos 25% mais fracos nenhum alcançara
igual posição.
Isso não prova, entretanto, que, para vencer na vida,
basta ter um bom vocabulário; outras qualidades se fazem,
evidentemente, necessárias. Mas parece não restar dúvida de que,
dispondo de palavras suficientes e adequadas à expressão do
pensamento de maneira clara, fiel e precisa, estamos em melhores
condições de assimilar conceitos, de refletir, de escolher, de julgar
do que outros cujo acervo léxico seja insuficiente ou medíocre para
a tarefa vital da comunicação.
Pensamento e expressão são interdependentes, tanto é
certo que as palavras são o revestimento das idéias e que, sem elas,
é praticamente impossível pensar. Como pensar que amanhã vou
para o trabalho às 8 horas, se não prefiguro mentalmente essa
atividade por meio dessas ou de outras palavras equivalentes? Não
se pensa in vacuo. A própria clareza das idéias (se é que as temos
sem palavras) está intimamente relacionada com a clareza e a
precisão das expressões que as traduzem. As próprias impressões
colhidas em contato com o mundo físico, por meio da experiência
sensível, são tanto mais vivas quanto mais capazes de serem
traduzidas em palavras — e, sem impressões vivas, não haverá
expressão eficaz. É um círculo vicioso. Sem dúvida, nossos hábitos
lingüísticos afetam e são igualmente afetados pelo nosso
comportamento, pelos nossos hábitos físicos e mentais normais,
tais como a observação, a percepção, os sentimentos, a emoção, a
imaginação. De forma que um vocabulário escasso e inadequado,
incapaz de veicular impressões e concepções, mina o próprio
desenvolvimento mental, tolhe a imaginação e o poder criador,
limitando a capacidade de observar, de compreender e até mesmo
de sentir. Não se diz nenhuma novidade ao afirmar que as palavras,
ao mesmo tempo que veiculam o pensamento, condicionam-lhe a
formação. Há século e meio, Herder já proclamava que um povo
não podia ter uma idéia sem que para ela possuísse uma palavra.
Portanto, quanto mais variado e ativo é o vocabulário
disponível, tanto mais claro, tanto mais profundo e acurado é o
processo mental da reflexão. Reciprocamente, quanto mais escasso
e impreciso, tanto mais dependentes estamos do grunhido, do grito
ou do gesto, formas rudimentares de comunicação capazes de
traduzir apenas expansões instintivas dos primitivos, dos infantes
e... dos irracionais.
Othon Moacir Garcia. Comunicação em prosa moderna.
8.ª ed. Rio de Janeiro: FGV, 1980, p. 155-6 (com adaptações).
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O título do texto está relacionado predominantemente
ao penúltimo parágrafo do texto, em que é defendida
a hipótese de que palavras e idéias são a base do
processo mental de todos os seres vivos.



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



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



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



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



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



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

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


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



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



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



A expressão “in vacuo” está grafada em itálico por ser
um termo de procedência estrangeira.
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.
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Em cada item abaixo, um trecho do texto I está indicado e seguido
de uma proposta de reescritura, que deve ser julgada quanto à
correção gramatical e à manutenção das idéias do fragmento
original.


“Mas parece (...) da comunicação” (R.11-16): Todavia, parece
indubitável que, possuindo as palavras necessárias e próprias à
manifestação do pensamento de forma clara, fidedigna e
precisa, os indivíduos estão em condições superiores de
absorverem conceitos, de fazerem reflexões, escolhas,
julgamentos do que de outros cujo conjunto de vocabulário não
seja suficiente, ou seja mediano, à comunicação.



“nossos hábitos lingüísticos (...) a imaginação” (R.28-32):
os hábitos de linguagem comprometem e são parcialmente
comprometidos pelo comportamento, pelos hábitos físicos e
mentais, como, por exemplo: observação, percepção,
ressentimentos, emoção e imaginação.



“Há século e meio (...) uma palavra” (R.38-39): Faz um século
e meio que Herder clama que ninguém diz sequer novidade ao
afirmar que as palavras à proporção que veiculam o
pensamento, condicionam a formação do povo, o qual não
poderia ter uma idéia, sem possuir para ela uma forma.



“Portanto, quanto mais (...) dos irracionais” (R.40-46):
Um vocabulário pobre e não adequado é inútil para expressar
impressões e conceitos; prejudica o seu desenvolvimento
mental, diminui a imaginação e o poder criativo, reduzindo a
capacidade de observar, compreender e até mesmo de sentir.

Julgue os fragmentos de texto nos itens subseqüentes quanto à
grafia, à pontuação, à regência e ao emprego do sinal indicativo de
crase.


Dominar um vocabulário preciso e criterioso é requisito
imprescindível à elaboração eficiente de textos escritos.



Manejar um bom vocabulário não significa impressionar os
outros com um punhado de palavras difíceis e desconhecidas;
o que importa é conhecer e utilizar as necessárias à produção de
textos claros e enxutos.







As melhores palavras são as mais eficazes, e não as mais
pomposas; há não ser nos discursos prolixos e demagógicos,
cujo exagero verbal procura encobrir a pobreza do conteúdo.
Às vezes, o significado decorre de fatores sociais sutis,
conforme se verifica, por exemplo, no uso da palavra
“progresso” no discurso de um executivo e no uso da mesma
palavra em uma publicação de um grupo radical de defesa do
meio ambiente.
O nível do vocabulário utilizado decorre, dos fatores que
condicionam à elaboração do texto: o assunto tratado, a
finalidade que se propõe, o receptor a que se dirige e o veículo
de divulgação utilizado.
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Considerando a figura acima, que ilustra uma janela do
Word 2002 com um documento em edição, julgue os itens
subseqüentes, relativos ao Word 2002.


Por meio de opção encontrada no menu

, é

possível inserir no documento em edição um arquivo com
extensão .doc que esteja gravado em disquete.


Para se excluir toda a primeira linha mostrada do
documento em edição, é suficiente selecionar a referida
linha por meio da aplicação de um clique duplo sobre a

mesma e, a seguir, teclar


µ

.

Considere o seguinte procedimento: selecionar todo o
documento em edição; clicar a opção Layout de impressão
no menu

; na janela decorrente dessa ação marcar

o campo Numeração de linhas. Após esse procedimento,
todas as linhas do texto mostrado ficarão numeradas.


O menu

disponibiliza recurso por meio do

qual é possível alterar configuração do Word 2002
referente ao ocultamento de erros de ortografia no
documento em edição.

É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.
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Considerando a janela do Internet Explorer 6 (IE6), ilustrada acima,
julgue os itens a seguir, relativos à Internet e ao IE6.

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



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



Ao se clicar o botão
, será aberto na área de trabalho do
IE6 um campo no qual é possível realizar pesquisa de conteúdo
em sítios da Web.
 Para que uma conexão com a Internet seja segura, em que
técnicas de proteção contra vírus de computador e contra





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

«.

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

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

; clicar

;
.

antes

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


Ao se aplicar um clique duplo no ícone
,
será exibido um menu com diversas opções, entre as quais
a opção Propriedades, que permite exibir as propriedades
do arquivo associado a esse ícone.
 Caso o disquete inserido na unidade de disco A: esteja
protegido contra gravação, o ato de clicar o ícone

µ

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




Ao se clicar o botão
, a palavra selecionada — CESPE —
será excluída do corpo da mensagem de correio eletrônico
mostrada. Após a sua exclusão, a palavra poderá ser novamente
incluída na referida mensagem, em sua posição original, por
meio de recurso disponibilizado no menu
.
Ao se clicar o botão
, a mensagem de correio eletrônico
mostrada será enviada a três destinatários e, quando forem
lidas, cada um destes terá acesso aos endereços de correio
eletrônico dos outros dois.
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e teclar a tecla
não causará a
exclusão do arquivo associado a esse ícone.
Com relação a conceitos de hardware de computadores do
tipo PC, julgue os itens seguintes.


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



Lançado no Brasil em meados da década passada, o
Plano Real não apenas estabilizou a economia
brasileira, domando um processo inflacionário
persistente, como também reduziu sensivelmente as
desigualdades sociais no país.



De maneira geral, o fraco desempenho da América
Latina no combate à pobreza é reflexo da péssima
distribuição de renda, que, com suas fundas raízes
históricas, caracteriza o continente.



Sabe-se que, no continente asiático, China e Índia são
países que, impulsionados pelo forte avanço de suas
economias, registram mais progresso na área social,
contribuindo decisivamente para a diminuição da
pobreza mundial.



Embora apresentando altos níveis de desigualdade, a
América Latina avançou significativamente na crucial
questão da distribuição da renda produzida.



A manutenção de elevados níveis de pobreza não
denota, apenas, um grave problema social, pois
inviabiliza o próprio desenvolvimento sustentado, a
começar pelo fato de que revela, entre muitas outras
deficiências, a existência de mão-de-obra nãoqualificada e de pessoas inabilitadas a participar do
sistema produtivo.



O atual estágio da economia mundial, comumente
chamado de globalização, caracteriza-se por profundas
inovações, sendo a mais visível delas a redução da
distância entre o desenvolvimento de países ricos e o de
países pobres.

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

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










A preocupação com a preservação das condições de vida no
planeta é uma tendência que tem crescido a partir das últimas
décadas do século passado, paralelamente ao surgimento e à
expansão de organizações sociais, de que a WWF é exemplo
marcante.
Tem-se ampliado significativamente o número de ONGs
dedicadas à proteção da natureza, o que pode ser explicado, em
larga medida, pelos métodos sempre pacíficos e ordeiros que elas
utilizam na defesa de suas causas.
Entre as mais famosas organizações ambientalistas do mundo,
lugar de destaque é ocupado pelo Greenpeace, conhecido pelos
protestos barulhentos e chamativos que protagoniza, muitos dos
quais a bordo de um dos navios que o grupo possui.
No Brasil, entre as mais conhecidas organizações voltadas para a
causa do meio ambiente está a Fundação SOS Mata Atlântica, que
se dedica à defesa do que sobrou da floresta que cobria
praticamente todo o litoral brasileiro.
Há consenso, entre os especialistas, de que a chave do sucesso de
uma ONG como a WWF consiste em sua estrutura rigidamente
centralizada, que possibilita atuação uniforme em todo o planeta,
resultante do pesado controle exercido sobre as entidades
nacionais a ela filiadas.

A proporção de pobres na população mundial caiu
praticamente à metade entre 1981 e 2001, mas a melhoria foi mal
distribuída e, na América Latina, o panorama da indigência não se
alterou. É o que mostra o relatório Indicadores de Desenvolvimento
Mundial 2004, divulgado pelo Banco Mundial. Segundo o
levantamento anual do banco, a fatia de pessoas vivendo com menos
de US$ 1 por dia — considerada, pela instituição, a linha de indigência
— era de 39,5% da população total do planeta (1,45 bilhão) em 1981
e caiu para 21,3% (1,1 bilhão) em 2001. Na América Latina e no
Caribe, no entanto, a evolução foi quase inexistente, com a proporção
de indigentes recuando de 9,7% para 9,5% no mesmo período.
Jornal do Brasil, 24/4/2004, p. A17 (com adaptações).

Pelo fato de ser o centro político-administrativo de Roraima,
Boa Vista torna-se pólo irradiador do desenvolvimento do
estado e, simultaneamente, ponto de referência para as
grandes questões locais. Assim, a homologação da
demarcação de áreas indígenas ou a ação considerada ilegal
de garimpeiros em algum ponto do território estadual são
fatos que repercutem intensamente na capital e dela exigem
manifestação. Relativamente a esse assunto, julgue os itens
que se seguem.


A principal celeuma surgida em torno da homologação
da demarcação da reserva Raposa/Serra do Sol diz
respeito a sua dimensão territorial: para alguns, é terra
em demasia para poucos indígenas; para outros, a área
é insuficiente para os indígenas.



Um dos argumentos utilizados pelos que defendem a
demarcação da reserva Raposa/Serra do Sol de forma
descontínua é a necessidade de se defender a soberania
nacional em uma extensa faixa de fronteira.



Para os especialistas, a polêmica em torno da reserva
Raposa/Serra do Sol deriva do fato de ela ser a primeira
área indígena demarcada em Roraima.

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


No período analisado pelo Banco Mundial, que corresponde às
duas últimas décadas do século passado, as políticas econômicas
adotadas por quase todos os países latino-americanos foram
essencialmente intervencionistas e exigiram forte presença estatal
em sua execução.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Idalberto Chiavenato conceitua a administração de recursos
humanos como a “área da ciência da administração que tem por
objeto a gestão do comportamento humano em adequação às
necessidades organizacionais, bem como à ação recíproca. Visa
a obter pessoas qualificadas e motivadas para desempenharem da
melhor forma as ações de que as organizações necessitam”.
Nesse contexto, a administração de recursos humanos pode ser
corretamente estudada como um processo, constituindo-se de
sistemas interdependentes, que incluem o(a)


suprimento de recursos humanos.



exportação de recursos humanos.



desenvolvimento de recursos humanos.



financiamento de recursos humanos.



rotatividade de recursos humanos.



Recrutamento é o processo que objetiva atrair candidatos
alegadamente qualificados para ocupar cargos da
organização.



A seleção de recursos humanos é o processo que visa
selecionar o profissional com a máxima qualificação para o
cargo vago na organização.



Absenteísmo, também denominado turnover, pode ser
conceituado como a troca de pessoal entre a organização e
seu ambiente (entrada e saída). Tende a crescer em
mercados de trabalho competitivos.



Rotatividade é a soma dos períodos em que os funcionários
de uma organização ou empresa ausentam-se da empresa
por razões outras que não desemprego, doença prolongada
ou licenças legalmente permitidas.



Nas organizações o recrutamento pode ser interno ou
externo. No setor público, é feito por meio da divulgação de
editais de concurso público para as funções efetivas.

O estoque mínimo foi
fixado como o necessário para o
atendimento para um quarto do
tempo de aquisição.
Com base nos dados do texto e da
tabela ao lado e de acordo com as
normas vigentes para o setor
público, verifica-se que o(a)



durabilidade.



mobilidade.



tamanho.



individualidade.



incorporabilidade.

Na análise econômico-financeira de empresas, são
tradicionalmente utilizados diversos índices, que são aplicados aos
demonstrativos contábeis das empresas. Com base nessa prática,
julgue os itens subseqüentes.

Julgue os itens a seguir, referentes à gestão de recursos humanos
em organizações.

O consumo mensal de
um deteminado item patrimonial
observou a tabela ao lado no ano
de 2003. O tempo de aquisição foi
igual a 2 meses e o intervalo de
aquisição foi igual a 6 meses.

Na classificação do material permanente no setor público, devem
ser adotados parâmetros excludentes, entre eles



Empresas saudáveis do ponto de vista financeiro devem
apresentar valores quase idênticos do índice de liquidez
corrente e do índice de liquidez geral.



Quanto menor o valor do índice de liquidez corrente, melhor
a situação da empresa.



Quanto maior o valor do índice de margem líquida, melhor a
situação da empresa.



A diferença entre o índice de margem líquida e o índice de
rentabilidade do ativo é que o primeiro avalia o retorno sobre
o lucro líquido, e o segundo avalia o retorno sobre o capital
total investido.



A avaliação de um índice só pode ser efetuada com segurança
mediante a comparação com padrões estatisticamente
apurados que permitam verificar como a empresa está em
relação às demais do setor. Empresas de setores diferentes,
como uma criadora de softwares e uma siderúrgica, tendem
a ter índices muito diversos, dada a composição de seus
ativos.

RASCUNHO

mês
jan.
fev.
mar.
abr.
mai.
jun.
jul.
ago.
set.
out.
nov.
dez.



consumo médio mensal é de 260 unidades.



estoque mínimo é de 205 unidades.



estoque máximo é de 1.690 unidades.



ponto de pedido é de 520 unidades.



quantidade a ressuprir é de 2.600 unidades.

unidades
260
270
250
286
264
230
320
210
250
246
264
270
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Julgue os itens seguintes, referentes a conceitos básicos
de administração financeira.










Uma das razões pelas quais os mercados financeiros existem
é a necessidade de as pessoas ajustarem seu consumo
intertemporal.
Os mercados financeiros não proporcionam meios para a
realização de testes adequados à tomada de decisões de
investimento.
O valor presente de um investimento é parâmetro pouco
importante para efetuar a comparação entre o investimento
e o mercado financeiro, embora possa ser avaliado
subsidiariamente.
Uma das funções essenciais do administrador financeiro é
assegurar que o fluxo de caixa pago aos titulares de
obrigações e ações da empresa seja maior do que os fluxos
de caixa colocados por esses investidores na empresa.



econômico de David Ricardo.



de aprendizado de Pavlov.



psicanalítico de Freud.



sociopsicológico de Veblen.

Julgue os itens seguintes, acerca do contrato de trabalho.


Deve ser reconhecida a existência do contrato de trabalho
quando a relação entre a sociedade cooperativa e seus
associados mascarar autêntica relação de emprego, ainda que
formalmente observados os requisitos necessários à relação
cooperada.



O contrato de trabalho firmado apenas verbalmente, sem os
registros devidos na carteira de trabalho e previdência social
(CTPS), não é considerado válido, ensejando a imposição de
sanção administrativa a cargo da fiscalização do Ministério
do Trabalho e Emprego.



Se, contratado a título de experiência por noventa dias, um
trabalhador tiver seu contrato de trabalho prorrogado por
igual período e for dispensado ao final desse novo período,
ele não fará jus à percepção de aviso prévio.



Em razão da finalidade visada pelas normas do direito do
trabalho, as cláusulas que integram o contrato de trabalho não
podem ser livremente discutidas entre os sujeitos pactuantes,
salvo se visarem à elevação, em benefício do trabalhador, dos
níveis legais e convencionais de proteção.

A finalidade da empresa, do ponto de vista da administração
financeira, é criar valor para os seus proprietários.

Philip Kotler define segmentação de mercado como a subdivisão
do mercado em subconjuntos homogêneos de clientes, podendo
qualquer subconjunto, concebivelmente, ser selecionado como
meta de mercado a ser alcançada com um composto de
marketing distinto. Acerca desse tema, julgue os itens que se
seguem.


Somente grandes mercados podem ser segmentados de
forma útil.



Para a segmentação ser eficaz, os segmentos resultantes
devem ser suficientemente amplos ou lucrativos para
merecer um cultivo separado de marketing.



Dados demográficos dificilmente são importantes para
estratégias de segmentação de mercado.

O ambiente de marketing pode ser conceituado como a
totalidade de forças e entidades que envolvem e afetam o
marketing de certo produto ou de certa empresa. Quanto a esse
assunto, julgue os itens subseqüentes.


Ameaça ambiental é um desafio apresentado por tendência
desfavorável ou por distúrbio específico no ambiente que,
na ausência de ação intencional de marketing, conduziria à
estagnação ou à morte de uma empresa, produto ou marca.



Oportunidade de marketing é um desafio a uma ação
intencional de marketing caracterizada por um conjunto
geralmente favorável de circunstâncias ambientais e por
uma chance aceitável de bom êxito.



Na teoria do marketing, os modelos que são comumente utilizados
para análise dos objetivos no comportamento do consumidor
incluem o modelo

Quanto aos sujeitos das relações de trabalho e à terceirização no
âmbito dessas relações, em cada um dos itens a seguir, é
apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a
ser julgada.


Contratado como motorista de transporte escolar, mediante
R$ 1.000,00 mensais, Paulo fazia-se substituir no exercício
dessa atividade por seu irmão, em uma ou duas ocasiões
semanais. Nessa situação, à luz da legislação vigente e
independentemente de o veículo utilizado ser ou não de sua
propriedade, Paulo não pode ser considerado um autêntico
empregado.



Na condição de entregador de mercadorias em uma
mercearia, José recebia R$ 2,00 por entrega realizada,
prestando serviços entre segunda-feira e sábado, no horário
de 8 h às 12 h. Nessa situação, a empresa era empregadora de
José, ainda que tenha optado pela não-realização dos
depósitos do FGTS.

O macroambiente de marketing de uma empresa pode ser
decomposto em quatro componentes: os ambientes
econômico, tecnológico, legal e cultural.
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Durante dois dias na semana, Marcos era convocado a

Acerca das espécies de responsabilização concorrente por débitos

trabalhar no descarregamento de caminhões de uma grande

trabalhistas, em cada um dos itens seguintes, é apresentada uma

loja de móveis, mediante pagamentos de valores diários.

situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Prestava serviços nessas condições a outras empresas de

 Após regular processo de licitação, a União contratou uma

transporte, sendo contactado sempre em um mesmo local,

cooperativa de trabalhadores para a execução de serviços de

no qual era recrutado, juntamente com outros trabalhadores.

digitação na Câmara dos Deputados. Por intervenção do

Nessa situação, se ficar demonstrada a presença de

Ministério Público do Trabalho, os vínculos entre essa

habitualidade na sua contratação pela empresa de móveis,

cooperativa e os trabalhadores foram convolados de

Marcos fará jus aos mesmos benefícios trabalhistas

cooperativismo para relações de emprego. Nessa situação,

previstos para os trabalhadores empregados.

caso não sejam realizados os depósitos do FGTS aos
trabalhadores, a União deverá ser responsabilizada

Na condição de garçom de um conhecido restaurante, Fábio

subsidiariamente.

era contratado para atuar em várias ocasiões mensais por
uma empresa de promoção de festas. Percebia valores fixos

 Com o objetivo de reformar sua residência, Paulo contratou

os serviços de um pequeno empreiteiro, que, por sua vez,

por dia trabalhado, sem qualquer compromisso quanto a

subempreitou parte desses serviços. No entanto, os

futuras convocações. Nessa situação, embora sua atividade

trabalhadores que prestaram serviços ao subempreiteiro não

fosse necessária aos fins do empreendimento, Fábio



receberam os salários devidos, depois de trinta dias de

qualificava-se como trabalhador eventual.

trabalho. Nessa situação, o empreiteiro principal será

Com o objetivo de reduzir os custos de mão-de-obra, uma

solidariamente responsável pelos salários não-pagos.

fábrica de calçados contratou diversos trabalhadores por

 José foi contratado para trabalhar como balconista na Loja

intermédio de uma empresa de trabalho temporário. Nessa

dos Tecidos Ltda., de âmbito nacional. Depois de três anos,

situação, ainda que formalizado adequadamente o vínculo

foi dispensado em razão das dificuldades vividas pela
empresa, nada recebendo a título de verbas rescisórias.

civil entre as empresas, a terceirização será ilícita,

Considerando que aquela empresa acabou falindo, José

justificando o reconhecimento do pacto de emprego entre os

propôs sua reclamação trabalhista contra a empresa Super

trabalhadores e a empresa tomadora dos serviços.

Tecidos Ltda., que integrava o mesmo grupo econômico que

 Contratado por intermédio de empresa de prestação de

a empregadora. Nessa situação, a empresa demandada será

serviços de vigilância, Jonas passou a trabalhar em uma

responsabilizada pelos créditos trabalhistas de José, pois,

agência bancária. Durante os cinco anos em que ali esteve

solidariamente será responsável com o antigo empregador.

lotado, cumpria as ordens do gerente administrativo da

Julgue os itens seguintes, referentes a convenções e acordos

agência durante a jornada por ele fixada. Nessa situação, a

coletivos de trabalho.

relação de terceirização existente mostrou-se regular, dada
 Denomina-se acordo coletivo o ajuste firmado entre

a natureza da função exercida.

determinada empresa e o grupo mínimo de 50 trabalhadores
 Uma

empresa

pública

municipal

contratou

100 trabalhadores, por intermédio de uma empresa de

que objetive fixar normas e condições de trabalho.
 Por meio de acordo coletivo de trabalho, é possível introduzir

serviços terceirizados, para a execução de suas atividades de

contribuição em favor do sindicato profissional, devida por

manutenção dos jardins. Na execução dessas atividades,
todos os trabalhadores contratados estavam diretamente
subordinados aos empregados da empresa pública. Nessa

todos os empregados de uma mesma empresa.
 As convenções coletivas de trabalho, firmadas entre

situação, a empresa pública foi a real empregadora desses

sindicatos patronais e profissionais, podem prever a redução
dos salários devidos aos integrantes das categorias que

operários, ainda que contratados por meio de empresa de

representam, caso existam circunstâncias socioeconômicas

terceirização.

que justifiquem a medida.
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Quanto ao direito de greve, julgue os itens seguintes.
 Os contratos dos trabalhadores que aderem à greve

deflagrada pela categoria são considerados interrompidos,

A respeito do processo judiciário do trabalho, julgue os itens
subseqüentes.
 O denominado jus postulandi, que assegura às partes o direito

 Aos trabalhadores em greve é assegurado o direito de

de propor diretamente suas ações judiciais, sem a assistência de
advogado, é admitido sem restrição na primeira e na segunda
instâncias da justiça do trabalho.

utilização de todos os meios pacíficos tendentes a

 Em nenhuma hipótese, admite-se a citação por edital nas ações

persuadir ou aliciar os trabalhadores a aderirem ao

que tramitam na justiça do trabalho, razão pela qual deve ser
indicado, na petição inicial, o correto endereço dos sujeitos
reclamados, sob pena de indeferimento da petição inicial
correspondente.

independentemente dos resultados desses movimentos.

movimento, inclusive os piquetes que impeçam ou
prejudiquem o acesso dos trabalhadores ao local de
trabalho.

 Com o objetivo de facilitar a composição amigável dos

conflitos, os pedidos deduzidos em ações cujo valor não seja
superior a 40 salários mínimos devem ser formulados de forma
líquida, sob pena de indeferimento da petição inicial
correspondente.

 Nas atividades essenciais, os trabalhadores e os

empregadores são obrigados a manter, durante a greve, a
prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das
necessidades inadiáveis da comunidade.

 O dirigente sindical que ofender verbalmente seu empregador

poderá ser imediatamente dispensado por justa causa,
independentemente de quaisquer formalidades, pois, embora
possuidor de estabilidade no emprego, terá agido de forma
absolutamente contrária aos princípios básicos que devem
presidir o convívio social.

Em relação à organização sindical brasileira, julgue os itens
que se seguem.
 Por força do princípio da unicidade sindical, admite-se a

existência de, pelo menos, um sindicato representativo de
cada categoria econômica e profissional, com área

 Nas ações judiciais que envolvam a apuração de justa causa

atribuída a empregada gestante, admite-se a oitiva de até seis
testemunhas, em razão da necessidade de ampla apuração dos
fatos imputados.

territorial, no mínimo, equivalente à área de um
município.
 O princípio da liberdade sindical, inscrito na Constituição

 Ao ser demandado em juízo, pode o empregador fazer-se

Federal, impede que o poder público exerça qualquer tipo

representar por preposto, empregado ou não, sob pena de
revelia e confissão ficta.

de fiscalização ou controle sobre as entidades sindicais.
 A contribuição destinada ao custeio do sistema

 Nas ações que envolvam matérias de fato, as partes podem ser

confederativo, além de fixada em assembléia geral da
categoria,

é

devida

apenas

pelos

trabalhadores

sindicalizados.
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