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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 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.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS
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Pesquisas constatam doses crescentes de
pessimismo diante do que o futuro esteja reservando aos que
habitam este mundo, com a globalização exacerbando a
competitividade e colocando os Estados de bem-estar social
nos corredores de espera de cumprimento da pena de morte.
É preciso “investir no povo”, recomenda o Per
Capita — um centro pensante, criado recentemente na
Austrália —, com seus dons progressistas. Configurar um
mercado no qual as empresas levem em consideração o
interesse público, sejam ampliados os compromissos de
proteção ao meio ambiente e tenham como objetivo o
bem-estar dos indivíduos. A questão maior é saber como
colocar em prática essas belezas, num momento em que as
lutas sociais sofrem o assédio cada vez mais agressivo da
globalização e as próprias barreiras ideológicas caem por
terra.
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Newton Carlos. Má hora das esquerdas. In: Correio
Braziliense, 20/11/2007 (com adaptações).
19

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

2

3

4

5

6

7

8

Trabalho demais, agenda cheia, Internet, celular e
carros que chegam a mais de 200 km/h transformam o
homem moderno numa espécie de Coelho Branco de Alice
no País das Maravilhas. Sempre apressado, eternamente
atrasado. E doente. Literalmente. A velocidade, símbolo do
desenvolvimento tecnológico e de um modo de produção e
consumo cada vez mais vorazes, criou um sentimento de
urgência que poucos conseguem administrar. Se é que
conseguem mesmo. O resultado é um novo mal que é a cara
do nosso tempo: a doença da correria, uma espécie de
superestresse que foi descrito pelo médico americano Larry
Dossey como uma resposta ao fato de o nosso relógio interno
ter virado o relógio de pulso e o despertador.
Iniciativas que privilegiam o bem-estar, a
simplicidade, a tradição local, o resgate da história e a
hospitalidade começam a pipocar pelo globo. Esse é o
começo de uma revolução cultural, uma mudança radical na
forma como vemos o tempo e como lidamos com a
velocidade e a lentidão.
In: Galileu, out./2005, p.43 (com adaptações).

O desenvolvimento da argumentação do segundo parágrafo
do texto propõe algumas soluções para se combaterem as
“doses crescentes de pessimismo”, citadas no primeiro
parágrafo.

Com relação ao texto acima, julgue os itens que se seguem.
9

Preserva-se a correção gramatical e a coerência textual ao se
substituir “esteja” (R.2) por está, mas perde-se a idéia de
hipótese, de possibilidade que o modo subjuntivo confere ao
verbo.

Se o trecho “e carros que chegam a mais de 200 km/h”
(R.1-2) fosse retirado do texto, a forma verbal “transformam”
(R.2) deveria ser substituída por transforma.

10

A preposição “com” (R.3) apresenta, no texto, sentido
semelhante à da expressão de modo que, e, por isso, ela
pode ser substituída por essa expressão, sem prejuízo da
correção gramatical do texto.

Pela organização das idéias do texto, a frase nominal
“Sempre apressado, eternamente atrasado” (R.4-5) qualifica
o comportamento do “Coelho Branco” (R.3) e do “homem
moderno” (R.3).

11

A argumentação do texto leva a concluir que um dos
problemas dos “Estados de bem-estar social” (R.4), em um
mundo globalizado, é o cumprimento da pena de morte.

O desenvolvimento das idéias do texto permite concluir que
o adjetivo “vorazes” (R.7) está flexionado no plural porque
qualifica dois substantivos: “produção” (R.6) e “consumo”
(R.7).

12

No segundo parágrafo do texto, os dois travessões demarcam
a inserção de uma informação que define o que é “Per
Capita” (R.6-7).

A inserção de administrarem depois de “mesmo” (R.9)
tornaria explícita uma idéia subentendida do texto e
preservaria sua correção gramatical.

13

O período sintático iniciado por “Configurar” (R.8) dá
continuidade argumentativa a “É preciso” (R.6), no período
anterior.

Conclui-se do desenvolvimento das idéias do texto que, nos
tempos atuais, “o relógio de pulso e o despertador” (R.13)
foram substituídos pelo “nosso relógio interno” (R.12).

14

A expressão “Esse é o começo” (R.16-17) refere-se à idéia
inicial do texto, expressa por “Trabalho demais, agenda
cheia” (R.1).

15

No último período do texto, por causa da função explicativa
que o trecho “uma mudança radical (...) lentidão” apresenta,
seriam respeitadas as regras de pontuação se a vírgula depois
de “cultural” fosse substituída pelo sinal de dois pontos.

De acordo com o desenvolvimento das idéias do texto, a
“proteção ao meio ambiente” (R.11) e o “bem-estar dos
indivíduos” (R.11-12) são duas das “belezas” (R.13) referidas
no texto.
O adjetivo “agressivo” (R.14) está empregado com valor de
advérbio e corresponde, dessa forma, a agressivamente.
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Os trabalhadores cada vez mais precisam assumir
novos papéis para atender às exigências das empresas.
Muitos países já estão revendo seus conceitos comerciais e
os profissionais familiarizados com políticas e práticas
sociais terão cada vez mais destaque no mercado de trabalho.
Gente boa em inclusão social é o que se quer.
Trocando em miúdos, o desenvolvimento
econômico e social de um país depende do compromisso
ético de empresas e governos.

25

Haveria coerência com as idéias do texto e respeitaria as
normas de redação de documentos oficiais se o texto
apresentado fosse incluído como parágrafo inicial em um
ofício complementado pelo parágrafo final e o fecho
apresentados a seguir.
Solicita-se, portanto, a divulgação desses dados
junto aos órgãos competentes.
Atenciosamente,

Pedro Santos

In: Escola, jan./fev., 2004 (com adaptações).

A respeito das estruturas lingüísticas do texto acima e dos
sentidos por ele produzidos, julgue os itens seguintes.
16

Por constituir uma expressão adverbial deslocada para
depois do sujeito, seria correto que a expressão “cada vez
mais” (R.1) estivesse, no texto, escrita entre vírgulas.

17

Preservam-se a coerência textual e a correção gramatical do
texto, ao se substituir a expressão verbal “para atender” (R.2)
pela equivalente nominal em atendimento, desde que seja
retirado o sinal indicativo de crase em “às exigências” (R.2).

18

A flexão de plural em “terão” (R.5) deve-se ao fato de que
“políticas e práticas sociais” (R.4-5), que é o sujeito dessa
forma verbal, está no plural.

19

Na linha 6, o pronome “se”, indicativo de sujeito
indeterminado, refere-se a “Gente boa”.

20

No último parágrafo do texto, o termo “governos”, assim
como a expressão “de empresas”, complementa
“compromisso ético” e, por isso, poderia vir precedido pela
preposição de.

21

O texto, como está redigido, respeita as normas de clareza,
objetividade, correção gramatical e formalidade da redação
de documentos oficiais, e, por isso, poderia corretamente ser
incluído em textos de ofícios ou relatórios.

1

O cenário econômico otimista levou os empresários
brasileiros a aumentarem a formalização do mercado de
trabalho nos últimos cinco anos. As contratações com
carteira assinada cresceram 19,5% entre 2003 e 2007,
enquanto a geração de emprego seguiu ritmo mais lento e
aumentou 11,9%, segundo estudo comparativo divulgado
pelo IBGE.

4

7

In: Correio Braziliense, 25/1/2008 (com adaptações).

Pedro Santos
Secretário do Conselho

A figura acima mostra uma janela do Word 2007 com um
documento em processo de edição, no qual a palavra “Revista”
está selecionada. Com relação a essa figura e ao Word 2007,
julgue os itens subseqüentes.
26

O ato de clicar
possibilita que seja aberta uma lista de
opções, entre as quais a opção Novo, que permite a criação de
um novo documento em branco.

27

Ao se clicar o campo
correspondente ao conjunto de
botões denominado
, é disponibilizado um conjunto de
ferramentas, entre as quais se encontra uma que permite
aplicar itálico à palavra que está selecionada.

28

Para iniciar a ferramenta que tem por função a realização de
correção ortográfica automática do texto, é suficiente

Considerando o texto acima, julgue os itens de 22 a 25.
22

No primeiro período do texto, a partícula “a” ocorre tanto
como preposição quanto como artigo: a primeira ocorrência
é uma preposição exigida pelo emprego do verbo “levou”; a
segunda ocorrência é um artigo que determina
“formalização”.

23

Preservam-se a coerência e a correção do texto ao se
deslocar o trecho “nos últimos cinco anos” (R.3) para depois
de “brasileiros” (R.2), desde que esse trecho seja seguido de
vírgula.

24

Depreende-se do emprego de “enquanto” (R.5) que o período
em que ocorreu o aumento de 11,9% na geração de
empregos referido no texto foi entre 2003 e 2007.

clicar
29

.

Ao se aplicar um clique duplo entre dois caracteres do
número “1999”, no trecho de texto mostrado na figura, esse
número será selecionado, e a seleção anterior, da palavra
“Revista”, será desfeita.
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Com relação a Internet, correio eletrônico e navegadores da
Internet, julgue os itens seguintes.
30

No Internet Explorer 6, é possível que o usuário configure a
página que estiver sendo exibida em uma sessão de uso do
navegador como sendo a primeira página que será acessada
na próxima vez que uma sessão de uso do navegador for
iniciada.

31

Existe funcionalidade do Internet Explorer 6 que permite
interromper o processo de download de uma página web.

32

O Mozilla Thunderbird é um navegador da Internet que
apresenta funcionalidades similares às do Internet
Explorer 6, entretanto é incompatível com o sistema
operacional Windows XP.

33

34

O termo worm é usado na informática para designar
programas que combatem tipos específicos de vírus de
computador que costumam se disseminar criando cópias de
si mesmos em outros sistemas e são transmitidos por
conexão de rede ou por anexos de e-mail.
Caso um usuário envie uma mensagem de correio eletrônico
e deseje que ela não possa ser lida por alguém que, por
algum meio, a intercepte, ele deve se certificar que nenhum
processo de criptografia seja usado para codificá-la.

A figura acima mostra uma janela do Windows XP com
informações acerca de dois arquivos Word armazenados em um
computador. Com relação a essa janela e ao Windows XP, julgue
os itens que se seguem.

37

Ao se clicar o ícone
clicar

Orçamento Preliminar e, em seguida, se

, o arquivo associado a esse ícone será movido da

pasta C:\Arquivos Recentes para a pasta C:\.
38

Para se verificar se os dois arquivos Word referidos
apresentam alguma infecção por vírus de computador, é
suficiente realizar a seguinte seqüência de ações: clicar o
ícone

Lista de Processos;

clicar o ícone

com o botão direito do mouse,

Orçamento Preliminar;

e, em seguida, clicar

.
39

Lista de Processos,

A figura acima mostra uma janela do Microsoft Excel 2007 com
uma planilha em processo de edição. Com relação a essa planilha
e ao Excel 2007, julgue os itens seguintes.
35

¨; clicar a célula D1, liberando então a tecla ¨;
pressionar e manter pressionada a tecla §; teclar N,
liberando, então, a tecla §.
36

Ao se clicar a célula B2 e, em seguida, pressionar

¨ %

e
, o conteúdo da célula
simultaneamente as teclas
B2 passará a ser exibido como 89,74%.

é aplicar um clique duplo sobre o

referido ícone. Outra forma é aplicar, com o botão direito do
mouse, um clique sobre esse mesmo ícone e, na lista de

Considerando-se que nenhuma célula da planilha esteja
formatada como negrito, para aplicar negrito às células A1,
B1, C1 e D1, é suficiente realizar a seguinte seqüência de
ações: clicar a célula A1; pressionar e manter pressionada a
tecla

Uma forma de abrir o arquivo Word associado ao ícone

opções que surge em decorrência dessa ação, clicar a opção
Abrir.

Com relação ao PowerPoint 2007, julgue o item a seguir.

40

O PowerPoint 2007 disponibiliza botões que, ao serem
clicados, permitem aumentar ou diminuir o tamanho da fonte
de um texto que esteja selecionado em um slide.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Com base no regimento interno do Tribunal Superior do
Trabalho (TST), julgue os itens que se seguem.

Acerca do Direito Constitucional, julgue os itens a seguir.
41

A direção do TST é integrada pelo presidente e pelo
vice-presidente desse tribunal, além do corregedor-geral
da Justiça do Trabalho.

42

Substituem o presidente do TST, nas suas ausências,
pela

ordem,

o

vice-presidente

do

TST,

o

corregedor-geral da Justiça do Trabalho e os demais
ministros desse tribunal, a partir do mais antigo para o
mais moderno.
43

Na hipótese de desobediência a ordem emanada do TST
ou de seus ministros, no exercício da função, ou
desacato ao TST ou a seus ministros, o presidente desse
tribunal comunicará o fato ao órgão competente do
Ministério Público, provendo-o dos elementos de que
dispuser para a propositura da ação penal.

44

As turmas do TST apreciam, em grau de recurso, os
recursos de revista contra os acórdãos dos tribunais

57

Nas sessões judiciais do pleno do TST ou de seus órgãos
Trabalho tem assento à mesa principal, ao lado direito
do presidente do órgão.
Os processos, no TST, são distribuídos somente após o
parecer do membro do Ministério Público do Trabalho,
mesmo quando os autos tenham sido remetidos para que
se declare não haver interesse público.
O julgamento de mandados de segurança coletivos ou de
recursos em mandados de segurança coletivos compete
à Seção de Dissídios Coletivos do TST.
O julgamento dos mandados de segurança de natureza
individual é da competência originária das turmas do
TST.

50

Esse projeto é de iniciativa privativa do presidente da República,
em virtude da matéria que ele regula.
56 Se esse projeto for rejeitado pela Câmara dos Deputados, o
presidente da República poderá recorrer ao Senado Federal
contra essa decisão.

Há, no TST, quatro comissões permanentes: a de

fracionários, o representante do Ministério Público do

49

55

Nessa situação hipotética, julgue os próximos itens.

Informação.

48

Com relação a essa situação hipotética, julgue os itens que se seguem.

exame monocrático das revistas.

Normativos, a de Documentação e a de Tecnologia da

47

O presidente da República apresentou projeto de lei que
amplia para 10% o percentual de vagas destinadas a pessoas
portadoras de deficiência nos concursos públicos para a administração
federal.

de divergência opostos às decisões de seus ministros, no

Regimento Interno, a de Jurisprudência e Precedentes

46

Os ministros do TST são julgados pelo Superior Tribunal de
Justiça, no caso de crimes comuns, e pelo Supremo Tribunal
Federal, no caso de crimes de responsabilidade.
52 Não existe Poder Judiciário municipal.
53 O presidente da República, mediante decreto, pode criar um
novo órgão público, mas a extinção de órgãos que integram a
administração federal somente pode ser realizada por meio de lei.
54 A Defensoria Pública da União é o órgão do Ministério Público
da União responsável por oferecer assistência judiciária gratuita
à população.

O Distrito Federal editou lei determinando que os
trabalhadores domésticos tenham direito a gratificação de 150% no
tocante a trabalhos realizados em período noturno.

regionais do trabalho (TRTs), assim como os embargos

45

51

Compete ao ministro sorteado relator decidir sobre o
pedido de suspensão de segurança concedida por
tribunal regional do trabalho.

Essa determinação viola o princípio da igualdade, porque trata o
trabalho doméstico de modo diverso das outras atividades
profissionais.
58 Essa lei é inconstitucional, porque trata de matéria que é de
competência privativa da União.
59 A Constituição Federal de 1988 atribui aos trabalhadores
domésticos direito a seguro desemprego, remuneração
diferenciada para serviço noturno e Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS).
Texto para os itens de 60 a 67
Uma autoridade administrativa do TST, no exercício de sua
competência, editou ato administrativo que determinava a instalação
de detectores de metais nas entradas da sede do Tribunal e estabelecia
que todas as pessoas deveriam submeter-se ao detector e que somente
poderiam ingressar no edifício ou sair dele caso apresentassem aos
agentes da segurança todos os pertences de metal. Porém, seis meses
depois da instalação dos detectores, as reclamações dirigidas à
administração do TST fizeram com que a autoridade editasse ato
anulando a referida determinação, por considerar que ela não
alcançou devidamente os seus objetivos.
Acerca da situação hipotética descrita no texto, julgue os itens a
seguir.
60

Nessa situação, o dever de submeter-se aos detectores de metais
não poderia ser imposto a juízes do trabalho, pois tal exigência
violaria as garantias constitucionais da magistratura.
61 O ato que determinou a instalação dos detectores de metais é um
ato administrativo discricionário.
62 Os motivos alegados pela referida autoridade para invalidar o ato
deveriam conduzir à sua revogação, e não, à sua anulação.
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Considere que, visando executar as determinações referidas
no texto, o TST tenha realizado licitação para a compra de
três detectores de metal, utilizando-se, para esse fim, da
modalidade pregão. Acerca dessa situação hipotética, julgue
os itens que se seguem.
63

64

Essa modalidade licitatória é uma espécie de
concorrência pública na qual, em vez de apresentarem
propostas definidas, os licitantes participam de um leilão
que tem como preço mínimo o valor determinado pela
administração em edital.
A opção por essa modalidade licitatória é ato vinculado,
pois a lei estabelece o rol dos casos em que é necessário
realizar pregão.

Considere que, ao avaliar a execução das determinações
descritas no texto, o chefe da divisão de segurança tenha
observado que um dos agentes de segurança a ele
subordinados atuava com racismo e preconceito, fazendo
verificação cuidadosa de determinadas pessoas e,
sistematicamente, deixando outras pessoas passarem sem
qualquer tipo de verificação. Em função disso, o chefe tomou
as providências cabíveis para possibilitar a instauração de
sindicância que apurasse a referida situação. Tendo em vista
essa situação hipotética, julgue os itens abaixo.
65

66

67

O referido agente de segurança atuou em
desconformidade com os princípios constitucionais da
administração pública e praticou infração administrativa
disciplinar.
O chefe da divisão de segurança tem poder disciplinar
sobre o referido agente de segurança e, portanto, poderia
ter aplicado, de ofício, a pena de advertência, desde que
houvesse dado ao agente chance para que apresentasse
sua defesa.
A punição administrativa do referido agente de
segurança não afastaria a possibilidade de sua punição
nos planos penal e civil, com relação ao mesmo ato.

Acerca do Direito Administrativo, julgue os itens a seguir.
68

A posse é o contrato por meio do qual os servidores
públicos vinculam-se ao Estado.

69

Considere que o TST tenha realizado licitação para
selecionar uma empresa para realizar, nas dependências
do Tribunal, serviço de fotocópias oferecido para os
jurisdicionados. Nessa situação, a administração deve
celebrar contrato de concessão de serviço público com
a empresa selecionada no referido procedimento
licitatório.

70

Considere que servidor estável do TST, que nunca
solicitou qualquer licença, teve indeferido pedido de
licença para tratar de interesses particulares porque a
administração considerou que o seu afastamento seria
incompatível com o interesse público. Nessa situação, o
indeferimento é inválido porque o motivo apresentado
pela administração está em desacordo com o regime
jurídico dos servidores civis da União.

Com base na Constituição Federal de 1988 e na Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), julgue os itens seguintes acerca dos direitos
dos trabalhadores urbanos e rurais.
71

O salário mínimo é fixado por lei federal, variando segundo as
peculiaridades de cada região do país, de modo a preservar as
necessidades vitais do trabalhador e de sua família, conforme o
local onde resida.

72

O salário pode ser reduzido por ajuste em convenção ou acordo
coletivo de trabalho.

73

O repouso semanal remunerado deve necessariamente recair em
domingos, sendo facultado ao trabalhador, por razão de crença
religiosa, optar pela folga em sábados.

74

A jornada de trabalho não pode ser majorada além de oito horas
diárias, dado o limite rígido estabelecido na Constituição
Federal.

75

O trabalho extraordinário e o noturno serão remunerados com o
adicional pertinente de 50% sobre o valor da hora normal de
trabalho.

76

O aviso-prévio será proporcional ao tempo de serviço,
observado, sempre, o mínimo de trinta dias, nos termos da lei.

77

Quando não for concedido o intervalo mínimo de quinze minutos
para as jornadas entre quatro e seis horas de trabalho, ou de uma
hora, para a jornada excedente a seis horas de trabalho contínuo,
o empregador ficará obrigado a remunerar o período
correspondente com um acréscimo de, no mínimo, 20% sobre o
valor da remuneração da hora normal de trabalho.

78

As férias devem ser usufruídas com a percepção de adicional
correspondente, no mínimo, à terça parte do salário normal.

79

As férias serão concedidas, por ato do empregador, nos doze
meses subseqüentes à data em que o empregado tiver adquirido
o direito.

80

A prescrição do direito de reclamar a concessão das férias ou o
pagamento da respectiva remuneração é contada a partir do
término do período concessivo ou, se for o caso, da cessação do
contrato de trabalho.

Quanto ao contrato de trabalho e aos requisitos da relação de
emprego, julgue os itens subseqüentes.
81

Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que,
assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e
dirige a prestação pessoal do serviço.

82

Sempre que uma ou mais empresas, com personalidades jurídicas
próprias, estiverem sob a direção, controle ou administração de
outra, constituindo grupo econômico, a empresa principal e cada
uma das empresas subordinadas serão, para os efeitos da relação
de emprego, solidariamente responsáveis em relação aos
contratos de emprego.

83

Considera-se empregado todo trabalhador que, ainda quando
autônomo, prestar serviços remunerados a outrem em troca de
sua mão-de-obra.

84

Para que se configure o contrato individual de trabalho, é
necessário que a relação de emprego tenha sido ajustada em
acordo expresso.

85

Só é lícita a alteração de condições estabelecidas em contratos
individuais de trabalho por mútuo consentimento e desde que não
resulte, direta ou indiretamente, em prejuízos ao empregado, sob
pena de nulidade da referida alteração.
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Considere que, em cada um dos itens de 86 a 88, é apresentada

Considerando as diferenças entre treinamento e desenvolvimento

uma lista com nomes de autores de documentos a serem

de pessoas, julgue o seguinte item.

arquivados. Considerando as regras de alfabetação para
arquivamento de documentos cujo principal elemento seja o

94

Volume de reclamações de clientes, distância entre os

nome, julgue se a lista apresentada em cada um desses itens

resultados alcançados e os esperados, ocorrência de

respeita a aplicação correta das referidas regras.

problemas de relacionamento com colegas, subordinados ou

86

Júnior, Thiago Pereira de Moura

superiores hierárquicos, e inserção de novas tecnologias na

Lima, Pedro Augusto Morais

organização são insumos para o planejamento de ações de

Neto, Alfonso Henrique Bernardes

desenvolvimento de pessoas.

Oliveira, Manoel Carlos de

Para trabalhar em equipe, o servidor público deve apresentar

Ribeiro, Gustavo Silva
87

comportamento adequado a essa forma de atuar. Acerca das
Alencastro, Marcelo Pereira d’

características que envolvem o trabalho em equipe, julgue os

Brito, Pedro Paulo de

itens que se seguem.

Castelo Branco, Antonio Barbosa
Moreira, Artur de Azevedo

95

São Tiago, Vicente de Paula de

A confiança deve fazer parte das relações entre os membros
das equipes de trabalho. Para estabelecê-la, cada membro

88

Bernardes, Ministro Marcus Afonsus

deve agir com lealdade, coerência e integridade, e deve

Fagundes, Demóstenes Farias

defender radicalmente suas próprias idéias no grupo, como

Fagundes, Desembargador Carlos Tadeu Ferreira

forma de demonstrar competência e autoconfiança.

Hansen, Pedro Henrique de Almeida
Queiroz, Juiz Amadeu Antonio de Souza

96

Cada membro da equipe de trabalho deve responsabilizar-se

Acerca das técnicas de arquivamento e protocolo, julgue os itens

pela organização e pelo sucesso de sua parte no trabalho, não

seguintes.

sendo adequado se envolver nas tarefas dos colegas, uma vez

89

que eles, sendo responsáveis por essas tarefas, serão

Na expedição e tramitação de documentos sigilosos, a

cobrados pelos resultados que obtiverem.

unidade de arquivo e protocolo deve observar o
acondicionamento desses documentos em envelopes duplos

Com relação à ética no serviço público, julgue os itens a seguir.

e indicar o grau de sigilo no envelope externo.
90

Desclassificação é o ato pelo qual a autoridade competente

97

servidor público represente contra ato que caracterize

estabelece o grau de sigilo de determinado documento.

omissão ou abuso de poder, ainda que esse ato tenha

Acerca da administração de recursos humanos no âmbito de

emanado de superior hierárquico.

organizações, julgue os itens a seguir.
91

92

O respeito à hierarquia e à disciplina não impede que o

Na avaliação de desempenho, o método dos incidentes

98

O servidor público deve abster-se de exercer sua função,

críticos deve ser empregado quando a organização busca

poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse

avaliar características extremas relacionadas a desempenhos

público, mesmo não cometendo qualquer violação expressa

altamente positivos ou altamente negativos de empregados.

à lei.

O efeito halo deve ser evitado no processo de avaliação de
desempenho,

por

se

tratar

de

generalização

de

comportamentos positivos ou negativos observados em

99

É dever do servidor público guardar sigilo sobre assuntos da
repartição que envolvam questões relativas à segurança da
sociedade.

relação a um empregado.
93

O processo de treinamento, que busca aumentar a capacidade

100 O servidor público pode retirar da repartição documento

de os empregados alcançarem os objetivos organizacionais,

pertencente ao patrimônio público, sem prévia autorização

deve ser avaliado em relação às necessidades da organização

da autoridade competente, se exercer cargo de confiança ou

e das pessoas, como empregados e clientes.

função à qual esse documento esteja relacionado.
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O servidor público deve ter consciência de que seu trabalho é
regido por princípios éticos que se materializam na adequada
prestação dos serviços públicos. Em cada item a seguir é
apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva
que deve ser julgada considerando os princípios éticos do serviço
público.
101 Cláudio é servidor público e, para aumentar a sua renda,

comercializa, em seu ambiente de trabalho, mas fora do
horário normal de expediente, cópias de CDs e DVDs.
Nessa situação, a conduta de Cláudio não pode ser
considerada imprópria ao serviço público, pois envolve uma
atividade que não guarda relação direta com as atribuições
de seu cargo.
102 Marcos é servidor público e, todos os dias, sai para bares
com amigos e ingere grande quantidade de bebida alcoólica.
Por conta disso, Marcos é conhecido por embriagar-se
habitualmente, e, ainda que isso não interfira na sua
assiduidade ao serviço, tem afetado reiteradamente a sua
pontualidade, situação que Marcos busca compensar
trabalhando além do horário de expediente.
Nesse caso, o comportamento de Marcos não pode ser
considerado incompatível com o serviço público.
103 Há algum tempo, Bruno, servidor público responsável pelo
controle do material de expediente do setor em que trabalha,
observa que Joana, servidora pública lotada nesse mesmo
setor, utiliza recursos materiais da repartição em atividades
particulares. Em razão de seu espírito de solidariedade e da
amizade que nutre por Joana, Bruno se abstém de levar ao
conhecimento do chefe do setor os atos praticados por sua
colega de trabalho.
Nessa situação, Bruno age de forma correta, pois compete ao
chefe detectar, por si mesmo, quaisquer irregularidades no
setor, caracterizando ofensa à ética o servidor público
denunciar colega de trabalho.
104 Ricardo, servidor público, enquanto participava da
preparação de um edital de licitação para contratação de
fornecimento de refeições para o órgão em que trabalha,
antecipou algumas das regras que iriam fazer parte do edital
para Carlos, dono de uma empresa de fornecimento de
marmitas, famosa pela boa qualidade e ótimos preços dos
seus produtos, a fim de que esse pudesse adequar alguns
procedimentos de sua empresa ao edital. A iniciativa de
Ricardo deveu-se somente ao fato de ele conhecer bem os
produtos da empresa de Carlos, não lhe trazendo qualquer
vantagem pecuniária.
Nessa situação, é correto afirmar que Ricardo agiu em prol
do interesse coletivo e que a sua atitude não fere a ética no
serviço público.

Texto para os itens de 107 a 116
Pedro, técnico em administração e orçamento de uma
empresa de pequeno porte — Zetamix — que fornece material de
escritório para algumas instituições públicas do Distrito Federal
(DF), trabalha com fluxo de caixa dividido por oito semanas. Na
quarta-feira passada, ele tomou conhecimento de que não ocorreu
a venda de um lote de material cuja entrada no fluxo estava
prevista para o dia anterior. Ele prontamente retificou o fluxo de
caixa, retirando essa previsão. Ao final do bimestre, ele fará o
próximo relatório para entregar ao administrador financeiro da
empresa.
O fluxo de caixa de uma instituição é uma ferramenta que
demonstra de forma antecipada as entradas e saídas de recursos,
com a finalidade de permitir ao administrador a tomada de
decisões referentes à disponibilidade de caixa.
A partir dessas informações e com base na situação hipotética
descrita e nos princípios que norteiam a administração financeira,
julgue os itens seguintes.
107 Pedro não agiu corretamente ao retificar imediatamente o

108

109

110

111

112

Acerca da administração de materiais e da conduta ética em
compras, julgue os próximos itens.
105 Se um material apresenta consumo quinzenal de 60 unidades,

estoque mínimo de um mês e tempo de reposição de 45 dias
e não há pedidos pendentes de atendimento, então o seu
ponto de pedido é de 300 unidades.
106 Nos códigos de ética das organizações, no que se refere a
compras, devem ser consideradas as pessoas envolvidas com
a especificação e a definição de quantidades dos bens a
serem adquiridos, bem como aquelas responsáveis pelos
contatos com fornecedores e pelas especificações de
contratos de fornecimento.

113

114

fluxo de caixa quando soube que a venda do lote de material
não se concretizara, pois, como o próximo relatório será
elaborado ao final do bimestre, esse procedimento fará com
que o gestor perca a visão global de todo o processo de
entrada e saída de recurso.
A emissão do relatório de fluxo de caixa deve ser uma rotina
normal da empresa; assim, visando auxiliar a tomada de
decisões pelo administrador financeiro, em vez de apresentar
o relatório das oito próximas semanas apenas ao final do
bimestre, seria mais adequado que Pedro o disponibilizasse
semanalmente.
A falta de controle do movimento do caixa da empresa
acarreta problemas como o desconhecimento do volume
correto e da origem dos recebimentos, bem como do volume
e do destino dos pagamentos.
Em instituições muito complexas, como, por exemplo, a
prefeitura de uma cidade de grande porte, o fluxo de caixa é
uma ferramenta administrativa dispensável para o planejamento
financeiro, pois a variedade de atividades operacionais
envolvidas impede o lançamento adequado das entradas e
saídas de recursos correspondentes a essas atividades.
A gestão financeira pode ser definida como um conjunto de
ações e procedimentos administrativos que envolvem o
planejamento, a análise e o controle das atividades
financeiras da empresa, cujo objetivo é melhorar os
resultados apresentados pela empresa e aumentar o valor do
patrimônio por meio da geração de lucro líquido proveniente
das atividades operacionais.
Um plano de contas eficiente deve apresentar dados contábeis
que reflitam com clareza a natureza operacional,
administrativa e legal da instituição. No plano de contas da
empresa Zetamix, contas a receber deve ser registrado no
passivo, enquanto contas a pagar deve ser registrado no ativo.
Nas decisões a respeito dos investimentos da empresa, o
administrador financeiro deve considerar o risco, fator que pode
comprometer significativamente os resultados esperados. Nesse
sentido, e com o objetivo de maximizar os valores aplicados, o
administrador financeiro deve optar pelos investimentos que
apresentam os menores riscos entre as opções disponíveis.
Um capital da empresa Zetamix aplicado à taxa nominal de
6% ao ano, capitalizado mensalmente pelo regime de juros
compostos, terá, ao final de 8 meses de aplicação, suas taxas
nominal e efetiva iguais.
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Ainda com relação situação hipotética descrita anteriormente,
julgue os próximos itens.

RASCUNHO

115 Suponha-se que a empresa Zetamix tenha de efetuar, em

90 dias, um pagamento no valor de R$ 60.000,00 referente
a uma dívida cuja taxa de juros empregada foi de 3% ao
mês, pelo regime de capitalização composta, e que tenha
decidido antecipar o pagamento da dívida para a data atual.
Nesse caso, a empresa deverá pagar um valor superior a
R$ 54.700,00.
116 Considere-se as informações da empresa Zetamix
apresentadas na tabela a seguir.
Ativo total
Ativo circulante
Caixa
Estoques

R$ 350.000,00
R$ 55.000,00
R$ 6.000,00
R$ 9.000,00

Passivo total
Passivo circulante

R$ 47.000,00
R$ 25.000,00

Nessa situação, o índice de liquidez seca da empresa é
superior a 1,7.
Considere que o consumo de determinado material por uma
empresa, em 2007, tenha sido o que se descreve a seguir.
2007
mês
janeiro
fevereiro
março
abril
maio
junho
julho
agosto
setembro
outubro
novembro
dezembro

unidades
300
370
420
460
480
490
510
560
580
580
570
560

Acerca dessa situação hipotética e de aspectos relativos à gestão
de estoques, julgue os itens seguintes.
117 Se, em junho de 2007, a empresa citada tivesse utilizado o

método do último período para a previsão de consumo
para julho de 2007, essa previsão teria sido inferior a
510 unidades.
118 Caso, em 2008, essa empresa utilizasse o método da média
móvel ponderada para a previsão de consumo do referido
material, os dados de janeiro, fevereiro e março entrariam
nesse cálculo com pesos menores que os dados de outubro,
novembro e dezembro.
119 Caso o método da média móvel para 5 períodos tivesse sido
utilizado para a previsão de consumo dessa empresa
para janeiro de 2008, essa previsão teria sido inferior a
560 unidades, devido à tendência decrescente de consumo.
120 Caso essa empresa tivesse empregado o método da média
móvel com ponderação exponencial para previsão do seu
consumo em janeiro de 2008, os dados de janeiro a
dezembro de 2007 teriam sido utilizados nesse cálculo.
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