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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, caso deseje, o rascunho acima e, posteriormente, a folha de respostas, único documento válido para a
correção das suas provas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para os itens de 1 a 7

Em numerosas reportagens de jornais e televisões,1

temos lido que as emissoras de TV defendem a escolha do
padrão japonês de modulação da TV digital (ISDB), porque
este seria o único padrão que lhes permitiria fazer4

transmissão para recepção móvel, usando a banda do
espectro eletromagnético reservada para o UHF. No caso do
padrão europeu (DVB), por exemplo, a transmissão para7

recepção móvel teria de usar a banda reservada para a
telefonia celular, o que incluiria as empresas de telefonia
no núcleo central da operação de TV. Receosas dessa10

concorrência, as emissoras, então, preferem a modulação
japonesa. Antes de prosseguir, algumas ressalvas:
< o padrão de modulação brasileiro, desenvolvido pela13

PUC-RS, conhecido como SORCER, também permite
a transmissão para recepção móvel. Portanto, mesmo
aceitando o argumento das emissoras, poderíamos16

adotar uma modulação com tecnologia brasileira;
< todos os padrões de modulação (japonês, europeu,

norte-americano e brasileiro, além do chinês, que está19

em desenvolvimento) permitem transmitir em SDTV,
EDTV e HDTV, ou seja, para essa questão específica,
a escolha da modulação é indiferente;22

< igualmente, todos os padrões permitem que se
desenvolva uma série de serviços interativos, como
governo eletrônico, e-learning, e-bank, telemedicina etc.25

Novamente, nessa questão específica, a escolha da
modulação é indiferente. 

Gustavo Gindre, coordenador-geral do Instituto de Estudos e Projetos em Comunicação

e Cultura (INDECS). Internet: <www.oppi.org.br> (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, a respeito das idéias e das estruturas

lingüísticas do texto.

� De acordo com o texto, é indiferente a escolha de um padrão

de modulação para TV digital, porque todos permitem a

transmissão para recepção móvel.

� Preservam-se o sentido e a correção gramatical, se for

empregada a preposição em antes de “que” (R.4).

� A forma verbal “usando” (R.5) se refere à expressão “o único

padrão” (R.4).

� Na expressão “o que” (R.9), o termo sublinhado retoma

coesivamente o trecho “No caso do padrão europeu (...)

telefonia celular” (R.6-9).

� Com o emprego do termo “também” (R.14) soma-se mais um

argumento à idéia de que a transmissão para recepção móvel

não é exclusividade do padrão japonês de modulação.

� Nas linhas de 13 a 27, a primeira palavra de cada ressalva

pode ser reescrita com letra inicial maiúscula sem prejuízo

da correção gramatical.

� Seria sintaticamente correto substituir-se o trecho

“que se desenvolva uma série de serviços interativos”

(R.23-24) por: que uma série de serviços interativos seja

desenvolvida.
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Inclusão digital é, entre outras coisas, alfabetização1

digital, ou seja, é a aprendizagem necessária ao indivíduo

para circular e interagir no mundo das mídias digitais como

consumidor e produtor de seus conteúdos e processos. Para4

isso, computadores conectados em rede e software são

instrumentos técnicos imprescindíveis. Mas são apenas isso,

suportes técnicos às atividades a serem realizadas a partir7

deles no universo da educação, no mundo do trabalho, nos

novos cenários de circulação das informações e nos

processos comunicativos. 10

Dizer que inclusão digital é somente oferecer

computadores seria análogo a afirmar que as salas de aula,

cadeiras e quadro-negro garantiriam a escolarização e o13

aprendizado dos alunos. Sem a inteligência profissional dos

professores e sem a sabedoria de uma instituição escolar que

estabelecesse diretrizes de conhecimento e trabalho nesses16

espaços, as salas seriam inúteis. Portanto, a oferta de

computadores conectados em rede é o primeiro passo, mas

não é o suficiente para se realizar a pretensa inclusão digital.19

Elizabeth Rondelli. Revista I-Coletiva, 24/6/2003 (com adaptações).

Acerca da organização das idéias e das estruturas lingüísticas no

texto acima, julgue os itens subseqüentes.

� Do ponto de vista da construção textual, a expressão

“alfabetização digital” (R.1-2) e o segmento “a aprendizagem

necessária ao indivíduo (…) processos” (R.2-4) estabelecem

uma relação semântica de identificação com “Inclusão

digital” (R.1).

	 A expressão “ou seja” (R.2) introduz uma idéia retificadora

do que foi dito na oração anterior. 

�
 As palavras “conteúdos” e “inúteis” são acentuadas com

base na mesma regra de acentuação gráfica.

�� A conjunção “Mas” (R.6) inicia um período cujo sentido

aponta para a insuficiência dos suportes técnicos como

recursos capazes de promover o aprendizado na educação,

no trabalho e nos meios de circulação das informações.

�� Mantêm-se a correção gramatical e o sentido original do

texto, se o vocábulo “às” (R.7) for substituído por a.

�� Na linha 15, o vocábulo “que” tem como referente semântico

o termo “sabedoria”.

Sendo a informação um bem que agrega valor a uma1

empresa ou a um indivíduo, é preciso fazer uso de recursos
de tecnologia da informação de maneira apropriada, ou seja,
é preciso utilizar ferramentas, sistemas ou outros meios que4

façam das informações um diferencial competitivo. 
Além disso, é necessário buscar soluções que

tragam bons resultados, mas que tenham o menor custo7

possível. A questão é que não existe fórmula mágica para se
determinar como utilizar da melhor maneira as informações.
Tudo depende da cultura, do mercado, do segmento e de10

outros aspectos de uma empresa. As escolhas precisam ser
bem feitas. Do contrário, gastos desnecessários ou, ainda,
perda de desempenho podem ocorrer. Por exemplo, se uma13

empresa renova sua base de computadores comprando
máquinas com processadores velozes, muita memória e placa
de vídeo 3D para serem utilizadas por empregados que16

apenas precisam acessar a Internet ou trabalhar com pacotes
de escritório, a companhia faz gastos desnecessários. 

Comprar máquinas de boa qualidade não significa19

comprar as mais caras, mas aquelas que possuam os recursos
necessários. Por outro lado, imagine que uma empresa tenha
compre computadores com vídeo integrado à placa-mãe e22

monitor de 15 polegadas para profissionais que trabalham
com Autocad. Para estes, o ideal é comprar computadores
que suportem aplicações pesadas e um monitor de, pelo25

menos, 17 polegadas. Máquinas mais baratas certamente
conseguiriam rodar o Autocad, porém com lentidão, e o
monitor com área de visão menor daria mais trabalho aos28

profissionais. Nesse caso, a aquisição das máquinas tem
reflexo direto no desempenho dos empregados. Por isso, é
preciso saber quais as necessidades de cada usuário.31

Emerson Alecrim. Internet: <www.infowester.com> (com adaptações).

De acordo com as idéias e os aspectos sintático-semânticos do
texto acima, julgue os próximos itens.

�� Nas linhas 1 e 2, a conjunção “ou” liga dois termos que se
alternam e não se excluem: “a uma empresa” e “a um
indivíduo”.

�� Segundo o texto, as empresas, na busca de soluções para
seus problemas, precisam em primeiro lugar usar recursos
de tecnologia da informação que tenham o menor custo. 

�� Se determinada empresa adquirir equipamentos e
suprimentos de informática sem levar em consideração o
melhor aproveitamento desses recursos por seus
empregados, ela, necessariamente, terá gastos e,
conseqüentemente, haverá perda de desempenho.

�� As expressões “de boa qualidade” (R.19) e “que possuam os
recursos necessários” (R.20-21) se referem a “máquinas”
(R.19).

�� Com o emprego das formas verbais “conseguiriam” (R.27) e
“daria” (R.28), sugere-se, no texto, que certamente há
problemas no uso de equipamentos de informática mais
baratos que não atendam às necessidades de trabalho dos
usuários.

Julgue os itens seguintes, referentes a redação de
correspondências oficiais. 

�	 O memorando é a comunicação feita apenas entre unidades
administrativas de mesmo órgão que estejam
hierarquicamente no mesmo nível.

�
 O vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas aos
chefes dos poderes da República é Ilustríssimo Senhor.
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This text refers to items 21 through 30

When we think of the people who make our lives1

miserable by hacking into computers, or spreading malicious
viruses, most of us imagine an unpopular teenage boy,
brilliant but geeky, venting his frustrations* from the safety4

of a suburban bedroom. 
Actually, these stereotypes are just that —

stereotypes — according to Sarah Gordon, an expert in7

computer viruses and security technology, and a Senior
Research Fellow with Symantec Security Response. Since
1992, Gordon has studied the psychology of virus writers.10

“A hacker or a virus writer is just as likely to be the guy next
door to you,” she says, “or the kid at the checkout line
bagging your groceries. Your average hacker is not13

necessarily some Goth type dressed entirely in black and
sporting a nose ring: she may very well be a 50-year-old
female”.16

The virus writers Gordon has come to know have
varied backgrounds; while predominately male, some are
female. Some are solidly academic, while others are athletic.19

Many have friendship with members of the opposite sex,
good relationships with their parents and families; most are
popular with their peers. They don’t spend all their time in22

the basement. One virus writer volunteers in his local library,
working with elderly people. One of them is a poet and a
musician, another is an electrical engineer, and others work25

for a university quantum physics department.
Hackers and virus writers are actually very different,

distinct populations. “Hackers tend to have a more thorough28

knowledge of systems and a more highly developed skill
set,” Gordon says, “whereas virus writers generally take a
shallower approach to what they’re doing.” Hackers tend to31

have a much deeper knowledge of individual applications
and are still regarded as being somewhat “sexy” in today’s
counterculture, while virus writing is looked down upon,34

mostly for its random damage and lack of required skill.

*
venting his frustrations – getting rid of feelings of anger or resentment.

Neil Anderson. Active skills for reading: Book 4.

Thomson/Heinle, 2002, p. 17 (with adaptations).

Based on the text above, judge the following items.

�� Research confirms common belief: most hackers are
teenage boys.

�� Sarah Gordon’s research main focus was on stereotypes.

�� Sarah Gordon has been studying virus writers’ behavior for
more than a decade.

�� Your neighbor could very well be a hacker.

�� An average hacker would never be a female in her fifties. 

�� There seems to be nothing in particular that could easily
identify a virus writer.

�� The virus writers may spend some time in the basement.

�� Virus writers know more about computers than hackers.

In the text,

�	 “parents” (R.21) refers to mother and father.

�
 “volunteers” (R.23) is a noun.

Risk identification is a systematic attempt to specify
threats to a project plan (estimates, schedule, resource loading,
etc.). By identifying known and predictable risks, the project
manager takes a first step toward avoiding them when possible
and controlling them when necessary. 

There are two distinct types of risks for each of the
categories: generic risks and product-specific risks. Generic risks
are a potential threat to every software project. Product-specific
risks can only be identified by those with a clear understanding of
the technology, the people, and the environment that is specific
to the project at hand. To identify product-specific risks, the
project plan and the software statement of scope are examined
and an answer to the following question is developed: what
special characteristics of this product may threaten our project
plan?

R. S. Pressman. Software engineering – A practitioner’s approach.

4th Edition, The McGraw-Hill Companies, Inc., 1997 (with adaptations).

From the text above, it can be concluded that

�� the identification of risks is a hazardous attempt to prevent
menaces to the project plan.

�� systematic identification helps to avoid foreseen risks.

�� the project manager is in charge of controlling and
forestalling risks.

�� generic risks and product-specific risks both refer to software
projects.

�� the project plan and the software statement of scope are
product-specific risks.

In a small software development project a single person
can analyze requirements, perform design, generate code, and
conduct tests. As the size of a project increases, more people must
become involved — we can rarely afford the luxury of
approaching a ten person-year effort with one person working for
ten years!

There is a common myth that is still believed by many
managers who are responsible for software development effort:
“if we fall behind schedule, we can always add more
programmers and catch up later in the project”.

Idem, ibidem (with adaptations).

Based on the text above, judge the following items.

�� Small software projects usually require just one person to
perform different tasks.

�� The bigger the project, the fewer people are demanded.

�� We can often afford to have a ten person-year effort or one
person working for ten years when developing a software
project.

�	 A lot of project managers tend to believe in the same myth.

�
 To update a software project is just a matter of hiring more
people.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Em relação à estatística, julgue os itens a seguir.

�� A estatística descritiva é um ramo da estatística que aplica
várias técnicas para sumarizar um conjunto de dados.

�� As técnicas usadas na estatística descritiva classificam-se
em: gráficos descritivos, descrição tabular e descrição
excêntrica.

�� A mediana, uma medida de tendência central, é um número
que caracteriza as observações de determinada variável.
Considerando-se um grupo de dados ordenados, a mediana
separa a metade inferior da amostra, população ou
probabilidade de distribuição, da metade superior, ou seja,
metade da população terá valores inferiores ou iguais à
mediana e a outra metade da população terá valores
superiores ou iguais à mediana.

�� Em casos de populações (n) ímpares, a mediana será o

resultado da média simples de  e . Para casos de

populações (n) pares, a mediana será o elemento central

.

�� Considere-se a população: 1, 2, 3, 10, 13. Para essa
população, a mediana é 6.

Em relação à administração financeira e aos índices econômicos
e financeiros, julgue os próximos itens.

�� Finanças é a  ciência de gestão do dinheiro, cujo campo de
estudo constitui-se de instituições financeiras, dos mercados
financeiros e do funcionamento dos sistemas financeiros,
tanto de uma nação como do mercado internacional. No
nível micro, as finanças são o estudo do planejamento
financeiro, da gestão de ativos e da captação de fundos por
empresas e instituições.

�� Receita pública, seja originária, seja derivada, significa
sempre um acréscimo ao patrimônio público, acréscimo esse
destinado a atender aos compromissos do Estado. Nesse
sentido, receita pública é a entrada que, integrando-se ao
patrimônio público sem quaisquer reservas, condições ou
correspondência no passivo, vem acrescentar o seu vulto
como elemento novo e positivo.

�� O índice de liquidez corrente, um dos índices financeiros
mais comumente utilizados, mensura a capacidade da
empresa de atender suas obrigações de curto prazo. O índice
de liquidez corrente é igual ao passivo circulante dividido
pelo ativo circulante.

�	 A análise de índices trata meramente da aplicação de uma
fórmula sobre dados financeiros, sendo que a interpretação
do mesmo se dá diretamente, sem necessidade de uma base
de comparação tal como uma série temporal.

�
 A taxa de retorno sobre o ativo total (ROA), também
denominada retorno sobre o investimento (ROI), mensura a
eficiência global de uma empresa em gerar lucros com seus
ativos disponíveis. A taxa de retorno sobre ativo total é igual
ao lucro líquido, após o imposto de renda, dividido pelo total
de ativos.

Em relação à administração patrimonial, julgue os itens
subseqüentes.

�� Alienação é o procedimento de transferência da posse e da
propriedade de um bem, por intermédio de venda, doação ou
permuta.

�� Bens de terceiros/cessão de uso é ato negocial com ou sem
condições, gratuito ou remunerado, por tempo certo ou
indeterminado, sempre modificável e revogável; unilateral,
discricionário e precário, por meio do qual a administração
faculta ao particular a utilização individual de determinado
bem, desde que também de interesse da coletividade.

�� Levantamento físico ou inventário físico é o levantamento e
identificação dos bens e locais, visando-se à comprovação de
existência física, à integridade das informações contábeis e
a identificação do usuário responsável.

�� São atividades de gerenciamento de bens: transferência do
bem, conscientização do usuário, divulgação de
procedimentos, atualização de sistema de controle, propostas
de melhoria, recebimento de bens à disposição, inservíveis
ou não, bem como sua redistribuição, baixa do bem,
realização de levantamento físico/inventário patrimonial.

�� Mudança de responsabilidade é o procedimento pelo qual se
transfere um bem de um setor para o outro, dentro da mesma
unidade.

Em relação aos ambientes tecnológicos, julgue os itens a seguir.

�� Os administradores, em geral, investem em novas
tecnologias de informação porque acreditam que isso lhes
permitirá realizar suas operações mais rapidamente e a um
custo mais baixo; utilizam-nas para objetivos estratégicos e
planejam alcançar um ou mais dos três objetivos
operacionais independentes: aumentar a continuidade
(integração funcional, automação intensificada, resposta
rápida); melhorar o controle (precisão, acuidade,
previsibilidade, consistência, certeza); proporcionar maior
compreensibilidade (visibilidade, análise, síntese) das
funções produtivas.

�� A mudança tecnológica tem forte impacto psicológico e
sociológico, contudo não obriga as empresas a pensar novas
maneiras de gerenciamento, com novos padrões de eficiência
e produtividade, uma vez que são exclusivamente
ferramentas de automação dos padrões já existentes.

�� Em face da evolução dos ambientes tecnológicos,
conceituou-se que a reconfiguração ou transformação
organizacional decorrente da integração tecnológica é um
processo evolucionário que passa por três estágios:
integração interna, redesenho do processo de negócio e
redesenho da rede de negócios.

�	 As atividades mais suscetíveis às alterações dentro dos
ambientes tecnológicos são aquelas intensivas em
informação, podendo-se distinguir três grupos: produção
física (crescentemente atingida pela robótica e
instrumentação de controle); produção de informação
(influenciada pelos computadores em tarefas burocráticas,
como contas a receber, contas a pagar, faturamento e outros);
e produção de conhecimento (CAD, CAM, análise de crédito
e risco, produção de software).

�
 A gestão dos ambientes tecnológicos diz respeito
exclusivamente aos recursos computacionais envolvidos, não
sendo objeto de sua análise a relação dos mesmos com as
pessoas e usuários dos sistemas.
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Em relação à administração de contratos, julgue os itens
seguintes.

�� No campo do direito privado, contrato pode ser conceituado
como um ajuste de vontades para criar, modificar ou
extinguir direitos e obrigações.

�� O esboço do contrato administrativo é um aspecto
facultativo do processo de contratação elaborado
posteriormente à divulgação do vencedor do processo
licitatório.

�� A fiscalização deve ser exercida de forma direta pela
administração da empresa ou órgão, pois a contratação de
terceiros para o acompanhamento da atividade de
fiscalização é proibida.

�� Compete à administração o poder-dever de fiscalizar a
execução de contrato, devendo aquela designar um agente
seu para acompanhar diretamente a atividade do outro
contratante. Contudo existem casos em que é dispensável a
aplicação tão estrita do texto legal, como, por exemplo, em
situações em que a atividade de fiscalização puder ser
realizada satisfatoriamente no momento da entrega da
prestação mediante o controle de qualidade no recebimento.

�� O recebimento provisório consiste na simples transferência
da posse do bem ou dos resultados do serviço para a
administração. Não acarreta liberação integral do particular
nem significa que a administração reconheça que o objeto é
bom ou que a prestação foi executada corretamente.

Julgue os itens a seguir, acerca da administração de materiais e da
administração de pessoal.

�� Em administração de materiais, estoque máximo é a soma do
estoque médio e do lote econômico de compras.

�� Estoque mínimo é um conceito obsoleto, haja vista que,
atualmente, uma correta política de estoque não permite que
o nível de estoque fique abaixo do nível médio de consumo.

�� Tempo de reposição é o tempo transcorrido desde a
verificação de que o estoque precisa ser reposto até a
chegada efetiva do material no almoxarifado da instituição.

�	 Entre os diversos objetivos da administração de pessoal,
encontra-se o objetivo societário, cujas atividades de apoio
são: cumprimento legal, serviços exigidos e relação
sindicato-administração.

�
  Independentemente do tamanho da organização, a correta
administração de pessoal pressupõe que seja criado um
departamento exclusivo para tratar de assuntos relativos à
administração de recursos humanos (RH).

Em relação a planejamento, organização e métodos, julgue os
itens seguintes.

�� Desenvolver projetos de intervenção organizacional, por
intermédio da análise administrativa, visando-se a identificar
os problemas e as suas causas, com a finalidade de estudar
e propor a implementação de mudanças indispensáveis à
efetividade organizacional é uma atividade de organização
e métodos. 

�� A gestão de fluxos e processos não faz parte do universo das
ações de organização e métodos, sendo um campo de
interesse apenas da área de sistemas.

�� O planejamento é uma função estática que se encerra em si
mesma.

�� Pode-se conceituar planejamento como ato de relacionar e
avaliar informações a serem executadas em um prazo
definido, visando à consecução de objetivos
predeterminados. Esse processo envolve tomada de decisões
e avaliação prévia de cada decisão para estabelecer objetivos
a serem atingidos no futuro.

�� O ciclo básico do planejamento é composto por
planejamento, implantação, avaliação e controle, e re-
alimentação ou re-planejamento.

Julgue os itens seguintes, a respeito da organização do Estado
brasileiro.

�� Suponha que a população de determinado estado brasileiro
deseje desmembrá-lo, por razões de política fiscal. Nesse
caso, será imprescindível a aprovação da população
diretamente interessada, mediante a convocação de
plebiscito, e a elaboração de lei complementar, pelo
Congresso Nacional.

�� A Câmara Municipal de determinado município, que possui
nove mil habitantes, deverá ser composta de, no mínimo,
nove vereadores e o subsídio destes não poderá ser superior
a vinte por cento do subsídio dos respectivos deputados
estaduais.

Acerca das normas que regem o processo legislativo, julgue o
próximo item.

�� Suponha que o Presidente da República proponha emenda à
Constituição que tenha por objeto a adoção, pelo Brasil, da
forma unitária de Estado, abolindo a forma federativa, a fim
de centralizar o exercício do poder político, para que este
seja exercido de forma mais eficiente. Nesse caso, a emenda
constitucional somente poderá ser aprovada se obtiver, no
mínimo, três quintos dos votos dos membros da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal.

Julgue o item seguinte, quanto à disciplina do Poder Judiciário.

�	 Considere a seguinte situação hipotética.
Sebastião, governador de Estado, ao dirigir seu automóvel,
perdeu o controle da direção e provocou a morte de uma
pessoa que atravessava a via na faixa de pedestres.
Nesse caso, a competência para processar e julgar Sebastião
será do Tribunal de Justiça Estadual.

Acerca da disciplina dos atos administrativos, julgue os itens que
seguem.

�
 Mera realização material da administração pública, de ordem
prática, como a instalação de um telefone público, goza dos
atributos inerentes aos atos administrativos, como a
presunção de legitimidade e a imperatividade.

�� Considere que o Ministro da Cultura tenha editado ato
normativo que verse sobre as diretrizes do ensino superior
no Brasil, usurpando a competência exclusiva do Ministério
da Educação. Nesse caso, o ato administrativo estará
maculado pelo vício de competência, não podendo ser
convalidado pela administração pública.

Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação
hipotética relativa à responsabilidade civil da administração
pública, seguida de uma assertiva a ser julgada.

�� Em decorrência de acidente automobilístico, Juciara foi
internada em hospital da rede pública de Brasília para
realizar transfusão de sangue. De inopino, foi o hospital
invadido por numeroso grupo de pessoas armadas que
tentavam linchar um criminoso também internado no mesmo
hospital. Juciara foi atingida por uma bala perdida que a
levou a óbito. Nessa situação, subsiste a responsabilidade
civil do Estado que deverá indenizar a família de Juciara.

�� Pequena cidade localizada no Rio Grande do Sul foi
devastada por enchente que ensejou a perda de bens móveis
e imóveis a várias famílias, mesmo estando o sistema de
escoamento de água da cidade em perfeitas condições. Nessa
situação, o Estado não poderá ser responsabilizado pelos
danos advindos à população.
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Em cada um dos itens que se seguem, é apresentada uma situação
hipotética acerca do direito do trabalho, seguida de uma assertiva
a ser julgada.

�� João foi contratado para o cargo de vigia noturno. Nessa
situação, João tem direito ao adicional de trabalho noturno,
mas não faz jus ao horário noturno reduzido.

�� Marcela foi contratada pela pessoa jurídica Polivalente
Serviços de Informática Ltda., para o cargo de analista de
sistemas. Neste cargo, além da remuneração fixa,
contratualmente estipulada, Marcela tem direito a assistência
médica e odontológica, prestada mediante plano de saúde.
Nessa situação, o plano de saúde concedido pela
empregadora de Marcela não é considerado salário in
natura, nos termos da legislação trabalhista.

�� A pessoa jurídica Infalível Serviços Gerais Ltda. contratou
Paulo para o cargo de torneiro mecânico. No contrato de
trabalho estava previsto acordo de compensação de horas
extraordinárias, em conformidade com convenção coletiva
celebrada com a participação do sindicato da categoria.
Nessa situação, sendo rescindido o contrato de trabalho de
Paulo, as horas extraordinárias trabalhadas e não
compensadas serão acrescidas ao valor total do aviso-prévio,
como hora normal, para fins de indenização.

�� Renato trabalha para determinada pessoa jurídica, cujo
objeto social é a exploração de minério de ferro. O percurso
entre a residência de Renato e seu local de trabalho não é
servido por transporte público regular. Para fazer esse
itinerário, Renato utiliza-se de transporte fornecido por sua
empregadora, pagando mensalmente um valor fixo para ter
direito a esse transporte. Nessa situação, as horas
despendidas por Renato no itinerário entre sua residência e
seu local de trabalho são consideradas horas in itinere.

Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação
hipotética acerca da legislação societária comercial e aplicável a
empresa pública, seguida de uma assertiva a ser julgada.

�� Anilton, artista plástico, produz suas obras de arte em ateliê
instalado em sua residência e, esporadicamente, contrata
colaboradores para auxiliá-lo em seu ofício, quando
promove exposições em espaços públicos. Nessa situação,
considera-se empresária a atividade desenvolvida por
Anilton.

�	 Francisco e Paula vivem em união estável há 25 anos, têm
filhos em comum e formaram, durante esse período,
considerável patrimônio constituído de bens móveis, imóveis
e vultosas aplicações financeiras. Um amigo da família os
convidou para participarem de sociedade que atua no ramo
de comércio de gêneros alimentícios. Nessa situação, não há
qualquer óbice legal à constituição de sociedade empresária
entre Francisco e Paula.

	
 Considere uma sociedade simples constituída por Ana,
Cristina e Bia. Em decorrência de problemas pessoais,
Cristina tem agido com negligência em relação aos atos
sociais, deixando de cumprir obrigações que podem
comprometer a sobrevivência da empresa e, por essas razões,
Ana e Bia decidiram substituir a referida sócia. Nessa
situação, é imperativa a modificação do contrato social, a
fim de levar a efeito a mencionada substituição.

	� Os dirigentes de determinada empresa pública deliberaram
pela participação da referida pessoa jurídica em empresa
privada. Nessa situação, para a válida consolidação desse
desiderato, será imprescindível apenas a decisão conjunta
dos sócios das duas pessoas jurídicas, tomada em assembléia
extraordinária convocada especialmente para esse fim.

Acerca da legislação aplicável ao direito tributário brasileiro,
julgue os itens que se seguem.

	� Considere a seguinte situação hipotética.

Determinada pessoa jurídica atua no ramo de confecção e
distribuição de revistas de conteúdo pornográfico.

Nessa situação, os referidos periódicos não gozarão de
imunidade tributária, podendo a União, os estados, o Distrito
Federal e os municípios instituírem impostos sobre as
mencionadas publicações.

	� Visando garantir o desenvolvimento de determinada unidade
da federação, a União poderá conceder benefícios fiscais a
empresas que se instalarem na unidade federativa a ser
favorecida, isentando as mencionadas pessoas jurídicas do
recolhimento do Imposto sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e sobre serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) e
do Imposto sobre Serviços (ISS).

	� Considere a seguinte situação hipotética.

Rui decidiu doar um de seus imóveis ao seu irmão Jair, tendo
sido o ato levado a efeito perante o competente cartório de
registro de imóveis.

Nessa situação, incidirá o imposto sobre a transmissão causa
mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos.

	� Considere que mais de 60% dos imóveis de determinado
município sejam rurais. Assim, metade do produto
decorrente da arrecadação do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR) pertencerá ao mencionado município,
relativamente aos imóveis nele situados.

Julgue os itens que se seguem, com relação à Lei n.º 8666/1993,
que institui normas para licitações e contratos da administração
pública.

	� Considere que determinada entidade da administração
pública estadual deflagre procedimento administrativo
licitatório, na modalidade de concorrência, do tipo melhor
técnica e preço, com vistas a adquirir bens e serviços de
informática. Nesse caso, o edital deverá ser publicado com
antecedência mínima de 45 dias antes da data fixada para a
apresentação das propostas.

	� Considere a seguinte situação hipotética.
A Secretaria de Obras do Distrito Federal necessita contratar
obra de engenharia, cujo valor do contrato será inferior a
R$ 150.000,00. 
Nessa situação, poderá ser adotada a modalidade de licitação
convite.

	� Considere que determinado município decida adquirir
equipamentos médicos de tecnologia singular, que somente
possam ser fornecidos por representante comercial
exclusivo. Nesse caso, será dispensável a realização de
procedimento licitatório.

		 Considere que determinado estado tenha firmado contrato
administrativo com empresa privada cujo objeto consiste na
realização de obra pública, no importe de R$ 900.000,00,
tendo sido ajustado, no instrumento contratual, que a
empresa contratada prestaria garantia. Nesse caso, a garantia
prestada não poderá ser superior a R$ 45.000,00.

�

 Considere que Sara, presidente de comissão de licitação,
tenha se utilizado de meios fraudulentos para que o objeto de
determinada licitação fosse adjudicado à empresa em que
sua irmã é sócia majoritária. Nessa situação, Sara somente
poderá ser punida civil e administrativamente, pois sua
conduta não constitui ilícito penal.
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De acordo com a Lei n.o 6.404/1976 e com as normas da

Comissão de Valores Mobiliários no que diz respeito à

contabilidade geral, julgue os itens seguintes.

�
� Considere que determinada empresa tenha apresentado o

balanço patrimonial mostrado na tabela abaixo. 

2004 2005

lucro líquido do exercício R$ 2.000,00 R$ 4.000,00

capital social R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

dividendos obrigatórios: 100% LLA

os dividendos de 2004 foram pagos em fevereiro/2005

Nessa situação, de acordo com o princípio da reserva legal,

o limite máximo do lucro líquido do exercício de 2005, após

os cálculos da reserva legal, foi de R$ 200,00.

�
� Os acionistas têm direito a receber como dividendo

obrigatório, em cada exercício, a parcela dos lucros

estabelecida no estatuto ou, se este for omisso, a importância

determinada de acordo com as normas. Se o estatuto for

omisso, o dividendo obrigatório não poderá ser inferior a

25% do lucro líquido ajustado.

�
� As reservas de lucros a realizar são constituídas com o

objetivo de se distribuírem dividendos sobre parcela do

lucro não realizado financeiramente, apesar de realizado

economicamente pelo regime de competência de exercícios.

De acordo com as normas emitidas pelo Conselho Federal de

Contabilidade, julgue os itens subseqüentes.

�
� A demonstração do resultado do exercício é a exposição

ordenada das receitas realizadas e das despesas incorridas no

exercício. Ao final de cada exercício social, os saldos das

contas de resultados são encerrados. Dessa forma, o

resultado corresponde às receitas e despesas exclusivamente

do exercício social encerrado, ainda que haja devoluções, no

exercício, de vendas de exercícios anteriores.

�
� Tanto no método da equivalência patrimonial quanto no

método do custo de aquisição, o valor do investimento deve

ser ajustado nos aumentos de capital da investida por meio

de capitalização da qual a investidora participe.

De acordo com o Decreto n.o 3.591/2000, o Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Federal visa à avaliação da ação
governamental e da gestão dos administradores públicos federais,
com as finalidades, atividades, organização, estrutura e
competências estabelecidas nesse decreto. Considerando as
prerrogativas desse dispositivo legal, julgue os itens que se
seguem.

�
� No controle interno, utilizam-se as técnicas de auditoria e de
fiscalização. É na fiscalização que se pode comprovar se os
programas de governo correspondem ao estabelecido e se, de
fato, são eficientes. 

�
� Integram o sistema de controle interno o órgão central, os
setoriais, as unidades setoriais e as unidades regionais. O
órgão colegiado é a comissão de coordenação de controle
interno (CCCI). Essa comissão é presidida pelo titular do
órgão central, ou seja, o chefe da Secretaria Federal de
Controle Interno do Ministério da Fazenda, e pelos titulares
dos órgãos setoriais, com o objetivo de integrar e harmonizar
tudo o que for de competência do sistema.

�
� Suponha que determinado assessor especial de controle
interno tenha detectado irregularidades no sistema contábil
de uma empresa pública quando a orientava sobre prestação
de contas. Nesse caso, cabe a esse assessor, sob pena de
responsabilidade solidária, encaminhar, no prazo de
cinco dias úteis, à Secretaria Federal de Controle Interno,
após cientificar o respectivo ministro de Estado do fato
irregular de que teve conhecimento.

Com relação à normas de auditoria independente das
demonstrações contábeis, julgue os seguintes itens.

�
	 As normas de auditoria não se referem aos procedimentos de
auditoria. Os procedimentos se relacionam com os atos a
serem praticados pelo auditor, enquanto as normas estão
restritas à análise da qualidade da execução desses atos.

��
 Para atingir seu objetivo, o auditor externo necessita planejar
adequadamente seu trabalho e avaliar o sistema de controle
interno. Para tanto, esse profissional deve testar todas as
contas da contabilidade para verificar superavaliação e
subavaliação. Quando do exame da conta de receita na venda
de bens, se o auditor comprovar que algumas faturas não
foram registradas, concluirá que houve superavaliação da
conta de receita na venda de bens (teste principal) e da conta
faturas a receber (teste secundário).

��� Na aplicação dos testes de observância e dos testes
substantivos, quando os bens do ativo imobilizado são
analisados, deve-se aplicar procedimento do tipo inspeção
física, enquanto, no teste despesas de salários, deve-se
aplicar um procedimento do tipo conferência de cálculos.

��� Considere a seguinte situação hipotética.

Em trabalho de auditoria realizado na empresa Alfa, um
auditor constatou os seguintes aspectos: o diretor da empresa
Alfa comparecia à empresa diariamente; os concorrentes
estavam vendendo mais que a Alfa; a  empresa tinha a
intenção de construir uma nova fábrica; os princípios
contábeis haviam sido aplicados com uniformidade pela
empresa.

Nessa situação, quando o auditor externo for emitir sua
opinião acerca da viabilidade da empresa em captar novos
investimentos, ele deverá destacar, entre as principais
constatações feitas, a da construção de uma nova fábrica.
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O parecer dos auditores independentes é o documento mediante
o qual o auditor expressa sua opinião, de forma clara e objetiva,
sobre as demonstrações contábeis nele indicadas. Dessa forma, o
auditor assume responsabilidade técnico-profissional definida,
inclusive de ordem pública; portanto, é indispensável que tal
documento obedeça às características estabelecidas nas normas.
Com relação ao esse tema, julgue os próximos itens.

��� O parecer emitido pelo auditor independente compõe-se, no
mínimo, de três parágrafos: o referente à identificação das
demonstrações contábeis e à definição das responsabilidades
do auditor e da administração, o relativo à extensão dos
trabalhos e o que expressa a opinião do auditor.

��� Considere o seguinte trecho de texto, que compõe um dos
parágrafos do parecer de determinado auditor.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima
referidas representam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da empresa
Alfa, em 31 de dezembro de 2004 e de 2005, o resultado de
suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as
origens e aplicações de seus recursos referentes aos
exercícios findos naquelas datas, de acordo com os
princípios fundamentais de contabilidade.
Esse parágrafo é típico de um parecer sem ressalvas e segue
plenamente as normas brasileiras de contabilidade quanto ao
modelo de parecer de auditores independentes sobre as
demonstrações contábeis da empresa auditada.

��� No caso de um limite no escopo do exame nos trabalhos do
auditor, cabem o parecer com ressalvas e a negativa de
parecer.

O controle interno representa, em uma organização, o conjunto
de procedimentos, métodos ou rotinas com os objetivos de
proteger dados contábeis confiáveis e auxiliar a administração.
Considerando o sistema de controle interno em conformidade
com as normas estabelecidas e a doutrina, julgue os itens a seguir.

��� As informações sobre o sistema de controle interno devem
ser obtidas por meio da leitura dos manuais internos de
organização e procedimentos da empresa, bem como em
conversas com os empregados dessa empresa.

��� No tocante à abrangência na atuação do controle interno do
Poder Executivo federal, somente estão sujeitas à sua
atuação as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que
utilizem, arrecadem, guardem, gerenciem ou administrem
dinheiros, bens e valores públicos. 

Com relação aos investimentos e às despesas das sociedades

anônimas, julgue os itens subseqüentes.

��� Suponha que uma empresa tenha contratado o seguro dos

bens do seu ativo imobilizado com a seguradora Beta, e que

o prêmio de seguro correspondia ao valor de R$ 720.000,00

para o período de 1.º/3/2006 a 28/2/2009. Nesse caso,

considerando-se que a empresa tenha encerrado o seu

exercício social em 31/12/2006, a despesa de seguro em

2006 teria sido de R$ 200.000,00. 

��	 Quando o auditor faz a inspeção dos investimentos

classificados no ativo permanente da empresa, em geral, ele

não a executa simultaneamente à contagem de caixa e das

aplicações financeiras de curto prazo, já que estas se

classificam no grupo do ativo circulante.

Com referência ao controle financeiro de uma empresa, julgue o

seguinte item.

��
 O auditor deve ter conhecimento sobre administração

financeira para entender o funcionamento das contas de

caixa e bancos e, assim, poder sugerir políticas financeiras

da empresa. Nesse sentido, um dos pontos a ser observado

pelo auditor é se as previsões do orçamento da organização

auditada são precisas.
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PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova — que vale trinta pontos —, faça o que se pede, usando o espaço indicado no presente caderno para rascunho.
Em seguida, transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado,
pois não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.

• 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.

A importância da auditoria na detecção de fraudes

Considerando o tema acima, redija um texto dissertativo abordando, necessariamente, os seguintes aspectos:

< inter-relacionamento da auditoria e sua relação com o fenômeno fraude;

< efeitos da ação fraudulenta sobre a organização empresarial;

< visão do auditor e continuidade operacional do ente auditado;

< técnicas de auditagem e sua ação sobre as causas das fraudes;
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