•

De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 150 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 respostas, único documento válido para a correção das suas provas.
Nos itens que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também
que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e
equipamentos mencionados.

•

CONHECIMENTOS BÁSICOS
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O mundo do trabalho tem mudado numa velocidade
vertiginosa e, se os empregos diminuem, isso não quer dizer
que o trabalho também.
Só que ele está mudando de cara. Como também
está mudando o perfil de quem acaba de sair da universidade,
da mesma forma que as exigências da sociedade e — por que
não? — do mercado, cada vez mais globalizado e
competitivo.
Tudo indica que mais de 70% do trabalho no futuro
vão requerer a combinação de uma sólida educação geral
com conhecimentos específicos; um coquetel capaz de
fornecer às pessoas compreensão dos processos, capacidade
de transferir conhecimentos, prontidão para antecipar e
resolver problemas, condições para aprender continuamente,
conhecimento de línguas, habilidade para tratar com pessoas
e trabalhar em equipe.
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Muitas coisas nos diferenciam dos outros animais,
mas nada é mais marcante do que a nossa capacidade de
trabalhar, de transformar o mundo segundo nossa
qualificação, nossa energia, nossa imaginação. Ainda assim,
para a grande maioria dos homens, o trabalho nada mais é do
que puro desgaste da vida. Na sociedade capitalista, a
produtividade do trabalho aumentou simultaneamente a tão
forte rotinização, apequenamento e embrutecimento do
processo de trabalho de forma que já não há nada que mais
nos desagrade do que trabalhar. Preferimos, a grande
maioria, fazer o que temos em comum com os outros
animais: comer, dormir, descansar, acasalar.
Nossa capacidade de trabalho, a potência humana de
transformação e emancipação de todos, ficou limitada a ser
apenas o nosso meio de ganhar pão. Capacidade, potência,
criação, o trabalho foi transformado pelo capital no seu
contrário. Tornou-se o instrumento de alienação no sentido
clássico da palavra: o ato de entregar ao outro o que é nosso,
nosso tempo de vida.

Revista do Provão, n.º 4, 1999, p. 13 (com adaptações).

A partir do texto acima, julgue os itens subseqüentes.
1

A opção pelo emprego das formas verbais “tem mudado”
(R.1) e “está mudando” (R.4) indica que a argumentação do
texto mostra as mudanças do “trabalho” como durativas,
estendidas no tempo.

2

A conjunção “se” (R.2) introduz uma condição para que o
trabalho diminua.

3

A interpretação coerente das idéias do texto permite associar
“ele” (R.4) tanto com “trabalho” (R.3) quanto com “mundo do
trabalho” (R.1). Ambigüidades assim devem ser evitadas na
redação de textos oficiais.

4

Respeitaria as regras de pontuação e de redação de
documentos oficiais a inserção da expressão “por que não?”
(R.6-7) no corpo de um ofício, tanto entre vírgulas quanto
entre travessões, como aparece no texto.

5

6

O emprego da flexão de plural em “vão” (R.10) respeita as
regras de concordância com “mais de 70% do trabalho”
(R.9).
Da organização das idéias do último parágrafo do texto,
é correto que se interprete “coquetel” (R.11) como
“conhecimentos específicos” (R.11).

Emir Sader. Trabalhemos menos, trabalhemos todos.
In: Correio Braziliense, 18/11/2007 (com adaptações).

Julgue os seguintes itens a respeito do texto acima.
7

No primeiro período do texto, o pronome “nada” integra,
como auxiliar da ênfase, uma expressão comparativa; mas,
no terceiro período, o mesmo pronome perde o sentido
comparativo pela presença do “não”.

8

A retirada da preposição em “de transformar” (R.3) violaria
as regras de gramática da língua portuguesa, já que essa
expressão complementa “capacidade” (R.2).

9

A argumentação do texto se organiza em torno de duas idéias
opostas de trabalho: o trabalho como “puro desgaste da
vida” (R.6) e o trabalho como capacidade de “transformação
e emancipação de todos” (R.14).

10

A ausência do sinal indicativo de crase em “a tão forte”
(R.7-8) indica que nesse trecho não foi empregado artigo,
mas apenas preposição.

11

As substituições de “Preferimos” (R.10) por Prefere e
de “temos” (R.11) por tem preservam a correção gramatical
do texto, mas enfraquecem a argumentação de que é a
maioria de nós “homens” (R.5) que prefere “comer, dormir,
descansar, acasalar” (R.12).

12

Subentende-se, pela argumentação do texto, que “seu
contrário” (R.16-17) corresponde a contrário do capital.

13

A organização das idéias no último período do texto mostra
que a informação apresentada depois do sinal de dois pontos
constitui uma definição de “alienação” (R.17).
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Texto para os itens de 23 a 29

Texto para os itens de 14 a 22 e 29
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22

A figura acima mostra uma janela do Word 2007, com um documento
em processo de edição. Com relação a essa janela, ao Word 2007 e ao
texto que está sendo editado, julgue os itens a seguir.
14

15

16

17
18

19

Os tempos verbais usados nas perguntas apresentadas nas linhas de
1 a 3 indicam que, na visão do entrevistador, as respostas a essas
perguntas independem do entrevistado e são atemporais.
O trecho a seguir está coerente com os argumentos apresentados na
resposta da entrevistada: o conceito mais apropriado de trabalho
seria, por assim dizer, uma ação para a reprodução da vida e
dignificação do ser humano.
O pronome “você”, nas linhas 8, 10, 11 e 12 do texto, tem a função
de representar um sujeito indeterminado no texto, equivalente, em
um texto de redação oficial, à partícula se.
A função textual do advérbio “então” (R.10) é a de excluir o
“trabalho que você vende” (R.8) do conceito de trabalho.
Na linha 13, o sinal indicativo de crase em “àquilo” é resultado da
presença da preposição a, regendo o complemento do verbo
“corresponder” e do pronome demonstrativo aquilo.
No documento Word apresentado, sabendo-se que a palavra
“Articulação” está formatada em negrito, para que essa formatação
seja desfeita, é suficiente: selecionar essa palavra, pressionar e
manter pressionada a tecla

¨; teclar B; liberar a tecla ¨.

20

É possível alterar o tamanho da fonte de uma palavra selecionada no
documento Word mostrado por meio do uso dos botões
.
21 Operando-se apenas com o botão esquerdo do mouse e utilizando-se
de recursos disponibilizados na janela do Word mostrada, é possível
alterar para maiúscula, simultaneamente, apenas a primeira letra de
todas as palavras do seguinte trecho do documento: “trabalhos que
não são remunerados, mas que são trabalho” (R.9).
22

§ S

Ao se pressionar simultaneamente as teclas
e
, todo o texto
no documento em edição será selecionado. Se, em seguida, for

Um cenário polêmico é embasado no
desencadeamento de um estrondoso processo de
exclusão, diretamente proporcional ao avanço
tecnológico, cuja projeção futura indica que a
automação do trabalho exigirá cada vez menos
trabalhadores implicados tanto na produção
propriamente dita quanto no controle da produção.
Baseando-se unicamente nessa perspectiva, pode-se
supor que a sociedade tecnológica seria caracterizada
por um contexto no qual o trabalho passaria a ser uma
necessidade exclusiva da classe trabalhadora. O
capital, podendo optar por um investimento de porte
em automação, em informática e em tecnologia de
ponta, cada vez mais barata e acessível, não mais
teria seu funcionamento embasado exclusivamente na
exploração dos trabalhadores, cada vez mais
exigentes quanto ao valor de sua força de trabalho.
Embora não se possa falar de supressão do trabalho
assalariado, a verdade é que a posição do trabalhador
se enfraquece, tendo em vista que o trabalho humano
tende a tornar-se cada vez menos necessário para o
funcionamento do sistema produtivo.
Gilberto Lacerda Santos. Formação para o trabalho e alfabetização
informática. In: Linhas Críticas, v. 6, n.º 11, jul/dez, 2000 (com adaptações).

Julgue os seguintes itens a respeito das idéias e da
organização do texto acima.
23

Preserva-se tanto a correção gramatical quanto a
coerência textual ao se empregar o infinitivo
desencadear, com função de substantivo, em lugar
do substantivo “desencadeamento” (R.2).

24

Devido às relações de sentido entre as palavras do
texto é correta a substituição do pronome “cuja” (R.4)
pela preposição de para expressar noção de posse
entre “avanço tecnológico” (R.3-4) e “projeção
futura” (R.4).

25

Mantém-se a noção de voz passiva, assim como a
correção gramatical, ao se substituir “seria
caracterizada” (R.9) por caracterizaria-se.

26

O valor de adjetivo do gerúndio em “podendo optar”
(R.12) fica preservado se essa oração reduzida for
substituída pela subordinada adjetiva correspondente:
que pode optar. Essa substituição manteria a
coerência e a correção gramatical do texto.

27

No texto, o aposto “cada vez mais barata e acessível”
(R.14) qualifica apenas “automação”(R.13).

28

Caso se substituísse “Embora” (R.18) por Apesar de,
a idéia de concessão atribuída a essa oração seria
mantida, assim como a correção gramatical do
período.

Considerando o desenvolvimento das idéias dos dois
textos anteriores, julgue o item abaixo.
29

clicado o botão
, todo o texto será marcado com uma cor
previamente definida, criando-se um efeito semelhante ao de um
marca-texto.

É correto concluir que a “ressignificação do trabalho”
mencionada no texto contido na janela do Word vem
desencadeando o “estrondoso processo de exclusão”
descrito no texto acima.
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informados as quantidades e os valores unitários dos

A figura acima ilustra parte de uma página do sítio do TST, acessado
por meio do Internet Explorer 6 (IE6), que está sendo executado em
um computador cujo sistema operacional é o Windows XP.
Considerando essa figura, julgue os itens a seguir acerca do IE6 e de
conceitos de Internet e correio eletrônico.

materiais. Para armazenar essas informações, as células de

32

A planilha mostrada na janela do Excel 2007,
ilustrada acima, apresenta dados referentes à importação de
materiais para três empresas diferentes, em que foram

B3 a B5

estão formatadas para número, enquanto as células

de C3 a C5 e de D3 a D5 estão formatadas para moeda. Para
cada empresa, o valor total da compra de material realizada

Na janela Opções da Internet, que pode ser executada a partir de
opção do menu
, é possível encontrar, em uma das
guias dessa janela, a ferramenta ilustrada a seguir, que permite
bloquear a exibição de pop-ups. Por meio de funcionalidades
disponibilizadas ao se clicar o botão
, nessa
ferramenta, podem-se especificar endereços de sítios para os quais
é permitida a exibição de pop-ups.

deve ser obtido pelo produto da quantidade de material
importado pelo seu valor unitário em reais.
Com base nessas informações, julgue os itens subseqüentes,
relativos à planilha mostrada e ao Excel 2007.
30

Sabendo-se que a célula D3 está selecionada, para se
preencher as células de D3 a D5 de acordo com as

33

informações apresentadas, é suficiente que seja
realizado o seguinte procedimento: digitar =(B3*C3) e
teclar

; clicar a célula D3; clicar o canto inferior

direito da célula D3, mantendo o botão do mouse
pressionado; arrastar o ponteiro do mouse até o canto
inferior direito da célula D5; liberar o botão do mouse.
31

Considere-se o seguinte procedimento: clicar a célula
C3;

pressionar e manter pressionada a tecla

clicar a célula C5; liberar a tecla

;

; clicar o botão

. Nessa situação, sabendo-se que a célula C6 tem a
mesma formatação das células de C3 a C5, após a
realização desse procedimento, a célula C6 ficará
preenchida com o valor 2.521,00.

As páginas que são visitadas na Internet em uma sessão de uso do
IE6 podem ser armazenadas em uma pasta especial para exibição
rápida em uma outra sessão de uso do IE6. O usuário não tem
acesso aos arquivos armazenados nessa pasta, no entanto, é
possível definir o tamanho do espaço em disco a ser usado de
modo que, quando esse espaço for completamente ocupado, a
referida pasta é automaticamente esvaziada.

34

No menu
, existe opção que permite enviar o endereço da
página mostrada acima como link em uma mensagem de e-mail.
Dessa forma, clicando esse link, o destinatário do e-mail poderá dar
início a procedimento de acesso à referida página do TST.
35 Na janela Painel de controle do Windows XP, encontra-se
ferramenta que permite especificar o Mozilla Thunderbird como
o aplicativo a ser usado para edição de páginas web. Porém, uma
página web criada por meio do Mozilla Thunderbird não pode ser
exibida no IE6, porque esses dois aplicativos são incompatíveis.
36 O IE6 não permite a proteção do computador contra vírus de
Internet, mas disponibiliza ferramenta inicializável por meio do
menu
que permite a proteção contra outros tipos de
ameaças, incluindo as denominadas ferramentas de hacking, que,
apesar de não serem vírus nem terem efeitos destrutivos, podem
provocar danos.
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Julgue os itens subseqüentes, com base no Regimento Interno do
Tribunal Superior do Trabalho (TST).
41

A antiguidade dos ministros do TST, para efeitos legais e
regimentais, é regulada: pela data da posse; pela data da
nomeação; pelo tempo de investidura na magistratura da Justiça
do Trabalho; pelo tempo de serviço público federal; e pela idade,
quando houver empate pelos demais critérios.

42

O corregedor-geral e o ouvidor-geral da Justiça do Trabalho
exercem cargos de direção do TST, sendo nomeados pelo
presidente desse Tribunal, após aprovação do Senado Federal.

43

Os ministros do TST receberão o tratamento de Excelência e
usarão, nas sessões, as vestes correspondentes ao modelo
aprovado. Após aposentadoria, os ministros do TST conservarão
o título e as honras correspondentes ao cargo, salvo no exercício
de atividade profissional.

44

O corregedor-geral da Justiça do Trabalho não concorre à
distribuição de processos, embora, quando não estiver ausente em
função corregedora, participe, com direito a voto, de sessões de
órgãos judicantes do TST dos quais integre a composição.

45

Durante o período de férias, o presidente do TST ou seu substituto
poderá convocar, com antecedência de 24 horas, sessão
extraordinária do órgão competente para julgamento de ações de
dissídio coletivo, de mandado de segurança e de ação declaratória
alusiva a greve que requeiram apreciação urgente.

46

Os processos de competência originária e recursal do TST serão
distribuídos por classe, na ordem cronológica de ingresso no
Tribunal, observadas a competência e a composição dos órgãos
judicantes, concorrendo ao sorteio todos os ministros do Tribunal,
exceto os membros da direção e os presidentes das turmas.

47

Competem exclusivamente às turmas do TST julgar, entre outros,
os recursos de revista interpostos contra decisão em grau recursal
dos tribunais regionais do trabalho (TRTs), assim como os
agravos de instrumento contra as decisões dos presidentes de TRT
que deneguem seguimento a recurso de revista.

48

Para atender a finalidades específicas, poderão ser instituídas, pelo
Tribunal Pleno, comissões temporárias, que serão desconstituídas
quando cumprido o fim a que se destinavam.

49

O Ministério Público do Trabalho (MPT) atua nas sessões do
TST, representado por seu procurador-geral e por
subprocurador-geral, que têm assento à direita do
ministro-presidente do respectivo órgão julgador. Os procuradores
regionais do MPT, mediante delegação do procurador-geral,
podem apenas oficiar nos autos em que caiba ser exarado parecer
pelo MPT.

50

Não são remetidos a parecer da Procuradoria-Geral do Trabalho
os autos de processos oriundos de ações originárias nas quais essa
Procuradoria for autora, nem aqueles de remessa facultativa pelo
relator que versem sobre matéria pacificada na jurisprudência, ou
para os quais seja exigida urgência no julgamento.

Considerando a figura acima, que ilustra uma janela do
PowerPoint 2007 contendo uma apresentação em
elaboração, julgue o próximo item.
37

A partir da figura mostrada, é correto afirmar que a
apresentação em elaboração contém quatro slides, no
primeiro dos quais foi inserida uma caixa de texto e
uma figura, e que, caso se deseje personalizar a
apresentação desses slides, é possível fazê-lo por meio
de funcionalidades encontradas em

.

Com relação ao Windows XP, julgue os itens que se
seguem.
38

Quando devidamente configurado, o Windows XP
pode permitir que um arquivo excluído e enviado para
a Lixeira seja restaurado. Existe, entretanto, a
possibilidade de se configurar a Lixeira de forma que os
arquivos excluídos não sejam para ela movidos.

39

No Windows XP, ao se clicar o botão Iniciar, é exibido
um menu. O Windows XP permite a exibição desse
menu em mais de um estilo, e o usuário pode, por meio
de operações com o mouse, definir o estilo a ser usado
no computador.

40

Ao se clicar o ícone correspondente a um arquivo que
armazena um documento Word 2007 presente na
desktop do Windows XP, o Word não será aberto. Por
outro lado, se for aplicado um clique simples com o
botão direito do mouse sobre o referido ícone, o Word
2007 será aberto e o conteúdo do arquivo associado ao
ícone será exibido na tela do computador.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Considerando os princípios fundamentais de contabilidade e os
conceitos gerais referentes ao patrimônio, julgue os itens a seguir.
51

A garantia jurídica da propriedade do patrimônio, objeto da

Com referência aos fatos contábeis e à representação dos
fenômenos patrimoniais e suas variações, julgue os itens que se
seguem.
57

No reconhecimento da despesa, tanto pode haver redução de
ativo (a vista) como aumento no passivo (a prazo). Nisso
reside a distinção entre fatos modificativos aumentativos ou
diminutivos.

58

O lançamento representado a seguir configura um fato
permutativo.
D – lucros acumulados
C – capital a integralizar

59

A conta adiantamentos de clientes tem por função o registro
da receita diferida com o recebimento antecipado e
definitivo do valor da venda de produtos ou serviços já
fabricados e estocados, pendentes de entrega.

60

São contas patrimoniais: dividendos a pagar; subvenções
para aquisição de ativos fixos; e ágio de participações
societárias.

61

Com o lançamento representado a seguir ocorre o
reconhecimento da receita pelo regime de competência,
relativo a serviços já prestados e registrados.
D – duplicatas a receber
C – serviços a faturar

62

Considere as operações a seguir, realizadas em um período,
em ordem cronológica.
•
venda de 3 unidades, a R$ 600,00 cada
•
compra de 4 unidades, a R$ 350,00 cada
•
venda de 2 unidades, a R$ 750,00 cada
Com base nesses dados, e supondo que o estoque inicial era
de 5 unidades, a R$ 200,00 cada, é correto concluir que o
custo das mercadorias vendidas, pelo critério da média
ponderada móvel, foi de R$ 1.300,00.

63

Em um plano de contas convencional, os seguintes títulos
são representados como contas retificadoras: custo da venda
de bens do ativo fixo; COFINS sobre receitas operacionais;
e abatimentos sobre compras.

64

As participações dos empregados nos lucros das empresas,
definidas no estatuto, devem ser provisionadas com a
apuração do resultado e, quando atribuídas sob critérios
objetivos e equânimes, são dedutíveis na determinação do
lucro real.

65

Na hipótese de ser provável uma perda resultante de
processo trabalhista, a empresa deverá constituir provisão
para as contingências, se o valor for conhecido, ou reserva
de contingência, se o valor for calculável.

contabilidade, é condição indissociável do princípio da
entidade, ao assegurar o direito ao exercício de disposição
sobre esse patrimônio, válido perante terceiros.
52

Quando há perspectivas de cessação das atividades de uma
entidade, embora o valor dos ativos materiais não seja
afetado, o passivo é influenciado sob vários aspectos,
inclusive com os prováveis desembolsos futuros advindos da
extinção em si.

53

O patrimônio líquido, como expressão da diferença entre
bens e direitos, de uma parte, e obrigações, de outra, deve
ser considerado como uma dívida da entidade para com seus
sócios ou acionistas, pois esses não emprestam recursos para
que ela possa ter vida própria, mas apenas para a formação
do patrimônio dessa entidade.

54

Enquanto o patrimônio compreende o conjunto dos recursos
e aplicações de uma entidade, o capital autorizado
corresponde ao montante dos aportes com que os acionistas
já se comprometeram no boletim de subscrição.

55

A situação em que o passivo a descoberto é igual ao passivo
caracteriza um processo de liquidação, em que há dívidas
remanescentes à realização dos bens e direitos do ativo.

56

Considere que uma empresa tenha a representação
patrimonial mostrada na tabela a seguir (valores em
R$ 1.000,00).
ativo

valor

passivo

bens

850

obrigações

direitos

150

patrimônio líquido

valor
1.200
200

Nessa situação, é correto afirmar que a empresa está
insolvente, com falta de liquidez e a caminho da falência.
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Com relação à escrituração em geral, a seus livros e ao sistema de
partidas dobradas e balancete de verificação, julgue os itens
subseqüentes.
66

Considere que uma empresa tenha efetuado aplicação
financeira de R$ 500.000,00, em 1.º/7/2007, com resgate em
3 meses. Considere ainda que essa aplicação estava sujeita
a indexação e taxa de juros de 5% no período. Nessa
situação, e sabendo-se que a variação do indexador foi de
2%, o lançamento correto de resgate, em 1.º/10/2007, é o
apresentado a seguir.
D – bancos
R$ 535.500,00
C – aplicações financeiras
R$ 535.500,00

67

Na escrituração relativa ao fundo fixo de caixa, a cada
desembolso realizado, vão sendo efetuados lançamentos do
tipo apresentado a seguir.
D – despesas gerais
C – bancos – conta movimento

68

As empresas optantes pelo regime do lucro presumido que
não mantiverem escrituração completa deverão escriturar o
livro caixa, incluindo o movimento bancário, ou seja,
cheques recebidos e respectivos depósitos, e cheques
emitidos e respectivos pagamentos.

69

Considere que um contador tenha registrado indevidamente
um adiantamento efetuado a fornecedor da maneira a seguir.
D – fornecedores
C – bancos
Nessa situação, o contador deverá efetuar o seguinte
lançamento para corrigir o registro indevido.
D – adiantamentos a fornecedores
C – fornecedores

70

De acordo com o sistema de partidas dobradas, um
lançamento de primeira fórmula cujo registro a débito
diminua o passivo pode ter como contrapartida um registro
a crédito diminuindo o ativo.

71

No caso de uma inversão de lançamento, o balancete
continua fechando, e, em qualquer caso, os totais não se
alteram.

74

Considere a seguinte situação.
A sociedade controladora X adquiriu ações da controlada Y,
participação avaliada em R$ 300.000,00, que corresponde a
10% do patrimônio líquido de X e a 60% do capital de Y.
Ao final do exercício, o patrimônio líquido de Y passou para
R$ 600.000,00.
Nessa situação, o valor contábil da participação não se
alterou, permanecendo inalterada a proporção no
capital de Y.

75

As obrigações classificáveis no passivo exigível a longo
prazo, sujeitas a indexação, serão atualizadas à data do
balanço, com base na variação média do índice adotado para
o contrato.

76

Se uma empresa oferece um período de garantia e de
revisões gratuitas pela venda de um produto, na elaboração
da demonstração do resultado do exercício (DRE), pelo
conceito do confronto das despesas, tais custos deverão ser
apropriados no mesmo período da venda, por estimativa, e
não no momento em que houver a substituição das peças ou
revisão gratuita.

77

A forma vertical adotada para a apresentação da
demonstração do resultado do exercício (DRE) facilita a
análise da composição e evidencia a formação dos vários
níveis de resultados, confrontando as receitas e os
correspondentes custos e despesas.

78

Considere os saldos a seguir, apresentados na escrituração de
uma empresa, ao final do exercício.
vendas: R$ 180.000,00
compras: R$ 130.000,00
impostos sobre vendas: R$ 26.000,00
descontos comerciais sobre vendas: R$ 5.000,00
descontos financeiros sobre compras: R$ 3.000,00
conta corrente do ICMS: R$18.000,00
Nesse caso, e sabendo-se que os estoques inicial e final eram
iguais, é correto concluir que o lucro bruto da empresa foi
de R$ 22.000,00.

79

Suponha que o resultado de uma empresa antes da
contribuição social e do imposto de renda tenha sido de
R$ 400.000,00. Nesse resultado, estavam embutidos
dividendos de participações avaliadas pelo custo, de
R$ 35.000,00, e perdas com equivalência patrimonial, de
R$ 25.000,00. O prejuízo contábil acumulado foi de
R$ 120.000,00. Nessa situação, é correto afirmar que o lucro
real da empresa foi de R$ 273.000,00.

80

Suponha que uma empresa constituía provisão para créditos
de liquidação duvidosa regularmente à base de 3% sobre o
saldo das contas a receber. Com o aumento da inadimplência
no setor, resolveu aumentar esse percentual para 5%. Nesse
caso, o contador da empresa procederá corretamente se
lançar a diferença de 2% como ajuste de exercícios
anteriores por mudança de critério contábil.

Com relação às demonstrações financeiras — levantamento,
classificação e avaliação —, julgue os itens seguintes.
72

73

As despesas antecipadas, classificáveis no ativo circulante,
geram benefícios a serem usufruídos no exercício seguinte.
Em geral, representam pagamentos antecipados, mas há
casos em que não significam desembolso imediato de
recursos, e, sim, valores ainda a pagar a curto prazo.
De acordo com a legislação societária, adiantamentos de
viagem para tratar dos negócios da empresa, efetuados a
diretores, são classificados no ativo realizável a longo prazo.
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Ainda com relação às demostrações financeiras, julgue os itens
que se seguem.

A respeito da auditoria no setor público federal, julgue os itens a
seguir.

81

Uma entidade obrigada a elaborar a demonstração de lucros
ou prejuízos acumulados (DLPA) poderá suprir essa
exigência incluindo-a na demonstração das mutações do
patrimônio líquido.

91

O Tribunal de Contas da União é competente para realizar
auditoria de natureza operacional em qualquer unidade
administrativa do Poder Judiciário, por iniciativa de
comissão técnica da Câmara dos Deputados ou do Senado
Federal.

82

Considere que uma empresa apresente, ao final do exercício,
os saldos a seguir.
lucro líquido do exercício: R$ 500.000,00
capital social: R$ 800.000,00
reserva legal: R$ 140.000,00
reservas de capital: R$ 100.000,00.
Nesse caso, o valor mínimo da reserva a ser calculada
obrigatoriamente sobre o resultado do exercício será igual a
zero.

92

No apoio ao controle externo, os órgãos de controle interno
do Poder Judiciário devem alertar a autoridade
administrativa competente para que instaure tomada de
contas especial, se tomarem conhecimento de prática de ato
antieconômico de que resulte dano ao erário.

93

Os servidores designados para a realização dos trabalhos de
auditoria não poderão, durante os trabalhos de campo, dar
conhecimento das ocorrências identificadas aos responsáveis
pelas áreas auditadas, devendo comunicar previamente às
autoridades superiores quaisquer indícios ou suspeitas de
irregularidades.

94

Quando houver utilização de recursos externos, e os registros
e a documentação do órgão examinado não forem
considerados suficientes e adequados, a unidade de controle
interno emitirá circunstanciado relatório justificando a
expedição de certificado de irregularidade.

95

As contas nacionais das empresas supranacionais estão
sujeitas ao controle governamental, mesmo quando a
participação brasileira é minoritária.

83

84

85

O dividendo obrigatório não poderá ser inferior a 25% do
lucro líquido ajustado, quando a assembléia-geral resolver
introduzir disposição específica em estatuto que não defina
percentual ou outras condições.
Constituem origens de recursos na demonstração das origens
e aplicações de recursos (DOAR) a reavaliação de bens do
ativo permanente e o acréscimo de obrigações a longo prazo
por atualização de seu saldo devedor.
Uma dívida vencida, convertida em obrigação a longo prazo,
aumenta o capital de giro próprio pela entrada de novos
recursos.

Com relação às normas brasileiras para o exercício da auditoria
interna, julgue os próximos itens.
86

Os papéis de trabalho dos auditores internos são aqueles
elaborados com vistas a evidenciarem, perante a auditoria
independente, a adequação e a suficiência das tarefas
realizadas e a avaliação das recomendações formuladas.

87

É da competência da direção da entidade definir a natureza,
a extensão, a profundidade e a oportunidade dos trabalhos a
serem realizados pela auditoria, de acordo com os objetivos
e diretrizes previamente estabelecidos.

88

Caso a auditoria interna, durante a realização de seus
trabalhos, constate que estão ocorrendo fraudes por
descumprimento de normas legais em determinada área,
deverá comunicá-las imediatamente à administração da
entidade, por escrito e de forma reservada.

89

É vedado ao auditor, no desempenho de suas funções, emitir
referência que identifique o empregador, o que configura
quebra de sigilo profissional, exceto em publicação em que
haja menção a trabalho que tenha realizado ou orientado,
independentemente de autorização prévia.

90

O auditor interno deverá mencionar obrigatoriamente fatos
que lhe cheguem ao conhecimento e que considere em
condições de provocar efeito sobre demonstrações contábeis
objeto de seu trabalho, respeitado o dever de guardar sigilo
sobre o que souber em razão do exercício profissional lícito.

Com referência a conceitos e aplicações da auditoria em geral,
julgue os itens a seguir.
96

Suponha que, por meio de testes, o auditor tenha verificado
que a empresa vem lançando como sendo de manutenção
dispêndios que asseguram o aumento da vida útil de
máquinas e equipamentos. Nesse caso, é correto concluir que
se trata de um teste principal de despesa para superavaliação
e secundário de ativo para subavaliação.

97

Adotar procedimentos para proteger o acesso e não permitir
a manipulação dos papéis de trabalho evita possíveis
modificações em seu conteúdo, resguarda as técnicas
específicas desenvolvidas pela empresa de auditoria e
impede a divulgação de assuntos confidenciais da empresa
auditada.

98

Considere que uma mercadoria adquirida antes de 31 de
dezembro, data do balanço, só deu entrada no depósito da
empresa em janeiro, quando então foi efetuado o registro da
entrada e do estoque. Nesse caso, é correto concluir que o
custo das mercadorias vendidas, no exercício findo, foi
subestimado.

99

Na auditoria para apuração do valor real do patrimônio
líquido, é comum o auditor contar com o concurso de
avaliadores especializados. Esse trabalho deve incluir
também a avaliação dos intangíveis, como, por exemplo, o
fundo de comércio.

100 É

recomendável que o inventário seja realizado
posteriormente à data de levantamento do balanço, para
permitir ao auditor realizar o maior número possível de
procedimentos antes da apuração do resultado e do
encerramento do exercício.
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Entende-se por suprimento de fundos a utilização de sistemática
especial para a realização de despesas que, por sua natureza ou
urgência, não possam aguardar o processo normal da execução
orçamentária. Acerca da aplicação do suprimento de fundos,
julgue os itens a seguir.
101 As restituições, por falta de aplicação total ou parcial, ou por

aplicação indevida, constituirão receita orçamentária, se
recolhidas após o encerramento do exercício.
102 O suprimento de fundos será contabilizado e incluído nas

contas do ordenador como despesa realizada.
Consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas e não
pagas até 31 de dezembro. Com relação à inscrição e à prescrição
dos restos a pagar, julgue os itens que se seguem.
103 A inscrição de despesas como restos a pagar será automática

e terá validade enquanto viger o direito do credor.
104 A dívida passiva relativa a restos a pagar prescreve em

cinco anos.
A contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a situação
de todos que, de qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem
despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou
confiados. No referente ao controle patrimonial, julgue os
próximos itens.
105 Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter

permanente, com indicação dos elementos necessários para
a perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes
responsáveis pela sua guarda e administração.
106 Para avaliação dos bens de almoxarifado, deve ser adotado

o método PEPS (primeiro que entra, primeiro que sai).
Define-se despesa pública como o conjunto de dispêndios da
entidade governamental para o funcionamento dos serviços
públicos. A respeito das características que cercam as despesas
públicas, julgue os itens que se seguem.
107 O pagamento da despesa somente será efetuado quando

ordenado após sua regular liquidação.
108 O empenho é prévio, ou seja, precede a realização da

despesa, e está restrito ao limite de crédito orçamentário.
109 O ordenador de despesa é responsável pelos prejuízos

causados à Fazenda Pública decorrentes de atos praticados
por subordinado que exorbite das ordens recebidas.
O estágio da receita orçamentária é cada passo identificado que
evidencia o comportamento da receita e facilita o conhecimento
e a gestão dos ingressos de recursos. Com relação à cronologia
dos estágios da receita, julgue os itens a seguir.
110 O lançamento, em que é verificada a ocorrência do fato

gerador, precede todos os outros estágios da receita.
111 No estágio da arrecadação, é feita a transferência dos valores

à conta específica do Tesouro, responsável pela
administração e pelo controle da programação financeira.

A natureza da receita busca identificar a origem do recurso
segundo seu fato gerador. Porém, existe a necessidade de se
classificar a receita conforme a destinação legal dos recursos
arrecadados. Para que essa necessidade fosse atendida, foi
instituído pelo governo federal o mecanismo de destinação de
recursos. Quanto a esse mecanismo, julgue os seguintes itens.
112 O controle da destinação de recursos deve ser feito por todos

os entes da federação, haja vista a vinculação para todos
eles.
113 A metodologia de destinação da receita constitui instrumento

que interliga todo o processo orçamentário-financeiro, desde
a previsão da receita até a fixação da despesa.
As variações patrimoniais (resultado diminutivo do exercício e
resultado aumentativo do exercício) podem ser ativas ou passivas,
decorrentes ou independentes da execução orçamentária. Acerca
do registro contábil das variações patrimoniais, julgue o item a
seguir.
114 A venda de um bem de uso pelo seu valor contábil será

registrada como um decréscimo patrimonial, afetando
negativamente a apuração do resultado patrimonial do
exercício.
A estrutura do Plano de Contas da administração pública federal
é composta por seis classes de contas: ativo, passivo, despesa,
receita, resultado diminutivo do exercício e resultado aumentativo
do exercício. Com relação à estrutura dessas contas, julgue os
itens a seguir.
115 As contas pertencentes ao ativo e ao passivo representam os

elementos componentes do patrimônio, sendo seus saldos
encerrados ao final de cada exercício financeiro.
116 O

resultado patrimonial do exercício é apurado
confrontando-se as contas que compõem o resultado
diminutivo do exercício e o resultado aumentativo do
exercício.

117 As contas do ativo compensado e do passivo compensado

não afetam a apuração do resultado patrimonial do exercício,
mas são consideradas na composição do saldo patrimonial,
apurado pela diferença entre o ativo e o passivo.
A tabela de eventos é o instrumento utilizado pelos órgãos do
governo federal para o preenchimento das telas e documentos de
entrada no Sistema Integrado de Administração Financeira
(SIAFI). Acerca da estrutura e das características da tabela de
eventos, julgue os itens subseqüentes.
118 Caso, na tabela de eventos, não seja encontrado evento que

expresse com clareza a transação a ser processada, é
facultado à unidade gestora realizar registros contábeis sem
a indicação de evento, por meio de débitos e créditos, desde
que não se trate de receitas ou despesas.
119 A tabela de eventos, que é parte integrante do Plano de

Contas da administração pública federal, periodicamente
sofre atualizações, cuja responsabilidade é da Secretaria
Federal de Processamento de Dados (SERPRO).
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SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira
L.2.12361.05

PÁGINA: 49
EMISSÃO: 16/01/07

Tabela de eventos
evento

A *B* C

E
S
T

51.0.173

na UGE 1
especificação
apropriação de despesas de
empréstimos concedidos a longo
prazo

na UGE 2

debite

credite

3.4.5.9.0.66.YY
2.9.2.4.1.01.01
1.2.2.3.1.00.00
2.9.3.2.0.00.00
2.9.2.1.3.01.00
2.9.2.4.1.04.01
2.9.2.4.1.02.LL
2.9.2.4.1.06.01

2.9.2.4.1.01.02
6.1.3.1.2.01.00
1.9.3.2.9.02.00
2.9.2.1.3.02.01
2.9.2.4.1.04.03
2.9.2.4.1.03.LL
2.9.2.4.1.06.02

debite

credite

Considerando os dados acima, extraídos da tabela de eventos da administração pública federal, julgue os próximos itens quanto à
natureza da despesa e aos lançamentos relacionados ao evento 51.0.173.
120 Sob o enfoque financeiro, o empréstimo de longo prazo relacionado ao evento 51.0.173 é apropriado como despesa de capital

na unidade concedente.
121 Sob o enfoque patrimonial, o evento 51.0.173 constitui uma variação ativa, pois envolve a incorporação de um direito de longo

prazo na unidade concedente do empréstimo.
O SIAFI é o principal instrumento utilizado para registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e
patrimonial do governo federal. Acerca dos objetivos do SIAFI, julgue os seguintes itens.
122 É objetivo do SIAFI proporcionar transparência dos gastos dos governos federal, estadual, distrital e municipal.
123 O SIAFI visa padronizar métodos e rotinas de trabalho relativas à gestão dos recursos públicos, mas com a permanência do

controle pelo ordenador de despesa de cada unidade gestora.
receitas correntes

1.230.000,00

receitas de capital

480.000,00

despesas correntes

1.200.000,00

despesas de capital

520.000,00

aquisição de imóvel

520.000,00

depreciação de bens móveis
empréstimos tomados
recebimento de bem em doação

RASCUNHO

60.000,00
480.000,00
80.000,00

A tabela acima apresenta dados, em reais, extraídos da
demonstração das variações patrimoniais (DVP) de determinada
entidade governamental. Com base nesses dados, julgue os itens
a seguir.
124 O total das mutações patrimoniais passivas é de

R$ 480.000,00.
125 Apesar de evidenciada na DVP, a aquisição do imóvel não

afeta a apuração do resultado patrimonial do exercício, por
se tratar de fato permutativo.
126 O resultado patrimonial do exercício foi deficitário.
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Balanço orçamentário (em reais)
receita
títulos

despesa

previsão

execução

diferenças

títulos

fixação

execução

diferenças

corrente

720.000,00

680.000,00

!40.000,00

900.000,00

840.000,00

!60.000,00

capital

180.000,00

170.000,00

!10.000,00

orçamentários
e
suplementares

soma

900.000,00

850.000,00

!50.000,00

soma

900.000,00

840.000,00

!60.000,00

0,00

0,00

0,00

850.000,00

!50.000,00

déficit

900.000,00

total

superávit
total

0,00

10.000,00

10.000,00

900.000,00

850.000,00

!50.000,00

Considerando os dados na tabela acima, extraídos do balanço orçamentário de determinada entidade governamental, julgue os itens
subseqüentes.
127 O resultado orçamentário do exercício foi deficitário em R$ 50.000,00.
128 A economia orçamentária na execução das despesas contribuiu positivamente na apuração do resultado orçamentário do exercício.

Balanço financeiro
receita
orçamentária

R$
1.850.000,00

extra-orçamentária

320.000,00

saldo do exercício anterior
total

70.000,00
2.240.000,00

despesa
orçamentária

R$
1.830.000,00

extra-orçamentária

270.000,00

saldo para o exercício seguinte

140.000,00

total

2.240.000,00

O balanço financeiro de uma entidade governamental apresenta as informações mostradas na tabela acima, relativas ao encerramento
de determinado exercício financeiro. Considerando que, no exercício financeiro mostrado na tabela, tenham sido inscritos valores em
restos a pagar, e que também tenham sido pagos restos a pagar inscritos no exercício anterior, julgue os itens a seguir.
129 Os restos a pagar relativos ao exercício anterior pagos no exercício financeiro mostrado na tabela estão contemplados na despesa

orçamentária.
130 As despesas orçamentárias inscritas como restos a pagar do exercício não afetaram a apuração do saldo financeiro para o exercício

seguinte.
A licitação é um procedimento administrativo que objetiva a
contratação de bens e serviços de forma mais vantajosa para a

Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, a operação de crédito
por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de

administração pública, cabendo situações em que é permitida a
sua dispensa. Julgue os itens a seguir, relativos às contratações

caixa durante o exercício financeiro. Acerca das exigências para

em que é permitida a dispensa de licitação.

a realização da operação de crédito, julgue os itens que se

131 A dispensa de licitação é permitida para a escolha de

seguem.

trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a
instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores.
132 Quando a União tiver que intervir no domínio econômico

134 O ente interessado na operação de crédito formalizará seu

pleito observando os limites e condições fixados pelo

para regular preço ou normalizar o abastecimento, a licitação
pode ser dispensada.
133 Para a contratação de profissional de qualquer setor artístico,

Senado Federal.
135 Devem ser incluídos no orçamento ou em créditos adicionais

diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que
consagrado pela crítica especializada ou pela opinião
pública, é permitida a dispensa de licitação.

os recursos provenientes da operação, inclusive no caso de
operações por antecipação da receita.
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Considerando que o TST tenha enviado ao presidente da

Após recente aprovação de legislação no Distrito Federal

República uma lista com três nomes para que ele escolhesse um

estabelecendo normas mais rígidas de segurança contra incêndio,

deles e o nomeasse para o cargo de ministro do TST, julgue o

o TST iniciou tomada de preços para contratar a prestação de

item que se segue.

serviços correspondentes à adequação do edifício sede a essas
normas. Após a apresentação das propostas, mas antes de sua

136 A escolha de um dos nomes da lista pelo presidente da

apreciação, a referida legislação distrital foi revogada, motivo

República é um ato administrativo vinculado porque, por

pelo qual a autoridade competente do TST determinou, de ofício,

força de determinação constitucional, o presidente tem o

a imediata anulação do referido procedimento licitatório.

dever de realizar tal escolha.

Irresignada, uma licitante ofereceu pedido de reconsideração,
argumentando que era ilícito invalidar o procedimento sem que

Relativamente ao direito administrativo, julgue os itens a seguir.
137 A introdução, no texto constitucional, do princípio

administrativo da economicidade tornou inconstitucional a
realização de licitações de tipo melhor técnica.
138 Como a lei determina que os órgãos do Poder Judiciário da

União devem destinar ao menos 80% do total das funções

os interessados tivessem chance de apreciar os motivos da
invalidação e de se manifestar sobre eles. O pedido foi indeferido
sob o argumento de que, como ainda não havia sido definida uma
licitante vencedora, a licitação podia ser invalidada sem a
abertura de contraditório.
Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

comissionadas a servidores integrantes das carreiras dos seus

144 A tomada de preços é incompatível com o objeto do referido

quadros de pessoal, ao menos 80% dos cargos

procedimento, já que essa modalidade licitatória é destinada

comissionados devem ser ocupados por servidores que

somente à aquisição de bens.

ocupam cargos de provimento efetivo.
139 Considere que um servidor do TST tenha sido condenado

pela prática de ato de improbidade administrativa, mediante
processo em que tenha ficado demonstrado que ele causou
prejuízo ao erário, apesar de não restar provado qualquer

145 A revogação da referida legislação pode ser causa para a

revogação da licitação, mas não é motivo que justifique a sua
anulação.
146 O argumento que sustentou o indeferimento do pedido de

reconsideração não tem base legal.

tipo de enriquecimento ilícito. Nessa situação, a inexistência

Adriana ocupou por dois anos um cargo comissionado

de comprovação de enriquecimento ilícito torna inválida a

no TST, tendo sido esse o seu primeiro vínculo com o serviço

condenação do servidor.

público. Posteriormente, ela foi aprovada e nomeada em concurso

140 É permitida a celebração de contratos administrativos para

prestação de serviço com tempo de vigência indeterminado,
desde que o contrato atribua ao poder público o direito de
rescindi-lo, sem ônus, a qualquer tempo.
Considerando que Melissa ocupe cargo de analista judiciário do
TST, da área de apoio especializado, julgue os itens
subseqüentes.
141 Se for nomeada para cargo comissionado no TST, Melissa

terá direito a acumular as remunerações referentes aos dois
cargos por ela ocupados.
142 O fato de concluir curso de graduação em Direito não daria

a Melissa direito a perceber adicional de qualificação.

público para provimento de cargo de analista judiciário no
referido tribunal, motivo pelo qual pediu exoneração do cargo
comissionado que ocupava.
A partir dessa situação hipotética, julgue os itens seguintes.
147 A exoneração de Adriana, referida acima, acarreta a

vacância do cargo comissionado que ela ocupava.
148 Após a referida exoneração, o TST deveria oferecer a

Adriana a oportunidade de optar entre receber indenização
pelas férias ainda não gozadas e manter os períodos
aquisitivos para serem utilizados no cargo para o qual ela já
havia sido nomeada.
149 O concurso em que Adriana foi aprovada constitui uma

licitação na modalidade melhor técnica.

143 A passagem de Melissa do penúltimo para o último padrão

150 Caso Adriana venha a ser reprovada no estágio probatório

de determinada classe configuraria progressão funcional e

referente ao cargo de analista judiciário, ela não poderá ser

não, promoção.

reconduzida ao cargo que ocupava anteriormente no TST.
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PROVA DISCURSIVA
•

•
•

Nesta prova, que vale dez pontos, faça o que se pede, usando os espaços indicados no presente caderno para rascunho. Em
seguida, transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois
não será avaliado fragmento de texto escrito em local indevido.
Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de trinta linhas será desconsiderado.
Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha
qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

E

m 1974, o Professor Muhammad Yunus,
economista de Bangladesh, conduziu seus
alunos a uma viagem de campo para uma
aldeia pobre. Eles entrevistaram uma mulher que fazia
tamboretes de bambu e descobriram que ela teve de
pedir dinheiro emprestado para comprar bambu cru para
fazer cada tamborete. Depois de reembolsar o
intermediário, a taxas próximas de 10% por semana, ela
tinha apenas um centavo de margem de lucro. Se ela
pudesse tomar emprestado a taxas mais vantajosas, teria
acumulado algo que a possibilitasse sair do nível de
subsistência.
Yunus decidiu emprestar de seu próprio bolso o
equivalente a 17 libras a 42 artesãos. Ele achou que não
só era possível com esta quantia minúscula lhes ajudar a
sobreviver, mas também estimular o impulso pessoal e o
empreendimento necessário para saírem da pobreza.
Ele continuou distribuindo micro-empréstimos e,
em 1983, formou o Grameen Bank — banco da aldeia —,
fundado em princípios de confiança e solidariedade.

A

pele de Manuel se transformou em couro,
curtida anos a fio pelo sol da Amazônia e
pelo suor de seu rosto. No Sudeste do
Pará, onde boi vale mais que gente, talvez isso lhe fosse
útil. Mas acabou servente dos próprios bois, com a tarefa
de limpar o pasto. Trabalhava de domingo a domingo,
mas nada de pagamento, só feijão, arroz e a lona para
cobrir-se de noite. Um outro tipo de cerca, com farpas
que iam mais fundo, o impedia de desistir: “o fiscal de
serviço andava armado. Se o pessoal quisesse ir embora
sem terminar a tarefa, eles ameaçavam, e aí o sujeito
voltava.” Na hora de acertar as contas, os “gatos”
(contratadores de mão-de-obra a serviço do fazendeiro)
informaram que Manuel e os outros tinham “comido” todo
o pagamento e, se quisessem dinheiro, teriam que ficar
e trabalhar mais.
Trabalho escravo no Brasil no século XXI.
Internet: <www.oitbrasil.org.br> (com adaptações).

D

ma das questões mais desafiantes é essa
nova organização do trabalho: a forma
como está organizado e as perspectivas
de trabalho, que a gente pode chamar ora trabalho
desregulamentado, ora trabalho informal. O crescimento
da economia informal traz novos desafios: o trabalho não
é mais só organizado na fábrica, ou no banco, ou na
escola, mas é organizado na rua.

e acordo com os dados do Ministério do
Desenvolvimento Social (MDS), apesar da
proibição constitucional do trabalho de
crianças e adolescentes menores de 16 anos, estima-se
que cerca de 2,7 milhões de crianças e adolescentes
entre 5 e 16 anos trabalhem no Brasil de forma irregular.
Isso significa que uma em cada dez crianças nessa faixa
etária perde parte da infância nas casas de farinha, nas
lavouras, no corte de cana. Essas crianças quase sempre
têm desempenho fraco na escola, porque estão muito
cansadas para estudar e aprender, ou simplesmente
deixam de estudar.

Ednalva Bezerra. Os impactos da nova organização do trabalho
sobre as mulheres. Internet: <www.articulacaodemulheres.org.br>.

Prevenção e combate ao trabalho infantil e à
exploração sexual. Internet: <www.unicef.org>.

Internet: <www.comitepaz.org.br/Yunus.htm> (com adaptações).

U

Tomando como motivadores os textos da prova de Conhecimentos Básicos e os fragmentos acima, redija um texto dissertativo a
respeito do seguinte tema:

Como garantir que o trabalho seja uma atividade digna para todos?
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