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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A respeito de teoria contábil, livros e registros dos fatos contábeis
e método das partidas dobradas, julgue os itens a seguir.

61 Computando-se os aumentos e as diminuições de saldos das
contas de natureza devedora que tenham sofrido
movimentações durante o exercício social, tem-se a variação
do ativo no período.

62 O lançamento contábil de compra das próprias ações de uma
sociedade anônima, com redução do capital social, confere um
débito na conta representativa do capital social, sem alteração
do valor nominal das ações remanescentes.

63 Com relação aos objetivos apropriados para a contabilidade
quanto à utilidade da informação contábil, existem
divergências de percepções entre administradores e auditores.

64 O livro de apuração do lucro real é um livro contábil auxiliar,
no qual os fatos contábeis são registrados por tipo de conta.

65 Em função dos registros contábeis efetuados no encerramento
do exercício, as contas de despesas não operacionais e os
custos de mercadorias vendidas iniciam o exercício financeiro
com saldos devedores iguais aos saldos credores.

contas valor ($)

provisão para imposto de renda 100
depreciação acumulada de veículos 100
despesas administrativas 100
contribuição social sobre o lucro 100
despesa de equivalência patrimonial 200
estoques de mercadorias para revenda 200
prejuízos acumulados 200
comissões de vendedores 200
salários e encargos a pagar 300
veículos 300
bancos conta movimento 300
clientes 400
despesas tributárias 300
impostos e contribuições sociais a recolher 400
investimentos em coligadas 400
direitos autorais 400
fornecedores 400
despesas de aluguéis 600
capital social 800
impostos incidentes sobre vendas 1.000
despesas de salários 1.200
custo das mercadorias vendidas 4.000
receitas de vendas 8.000

Considerando as contas e os saldos da tabela acima, que
representam o balancete de uma empresa em 31/12/X12, antes da
destinação do resultado do exercício, julgue os itens que se seguem.

66 A empresa em questão é contribuinte do ISS ou do ICMS.

67 De acordo com os critérios de avaliação do ativo e do passivo,
é correto afirmar que o patrimônio líquido é superior ao ativo
circulante.

68 A reserva legal não deverá ser constituída no exercício de X12.

69 No balancete, a quantidade de contas patrimoniais é maior que
a de contas de resultado.

Em relação a demonstrações contábeis, seus grupos componentes

e avaliação de investimentos, julgue os próximos itens.

70 A demonstração do valor adicionado permite evidenciar a

riqueza criada pela empresa e a sua distribuição à sociedade e

ao Estado, excluído o valor adicionado produzido por terceiros

e transferido à entidade.

71 O registro inicial de um investimento relevante em coligada

deve ser reconhecido pelo método da equivalência patrimonial,

e seu valor contábil sofrerá variação em função do percentual

de participação do investidor nos lucros ou prejuízos gerados

pela investida.

72 Do total do capital subscrito na constituição de uma sociedade,

pelo menos 5% devem ser integralizados em dinheiro; e o

restante, em bens que possam ser avaliados em dinheiro.

73 No balanço patrimonial de uma empresa constituída no

exercício de 2012, as aplicações de recursos em gastos

pré-operacionais são classificadas no ativo não circulante.

74 No balanço patrimonial, a conta de ajustes de avaliação

patrimonial terá saldo devedor ou credor e constituirá o

patrimônio líquido.

75 Os métodos direto e indireto diferem na forma de apresentação

do fluxo de caixa operacional, mas são semelhantes na

apresentação do fluxo de financiamento.

No que diz respeito a critérios de avaliação de estoques,

depreciações, provisões e operações de empresas comerciais, julgue

os itens seguintes.

76 A perda registrada em função de frete pago na compra de

mercadoria devolvida representa despesa operacional do

período considerado.

77 No inventário periódico e no permanente, o método PEPS

(primeiro a entrar, primeiro a sair) permite avaliar os estoques

de uma empresa comercial em valores próximos aos dos preços

correntes de mercado estabelecidos pelo método da média

ponderada.

78 Para se apurar a receita líquida em operações com mercadorias

de empresa comercial, o valor do imposto sobre produtos

industrializados é desconsiderado nas deduções da receita

bruta de vendas.

79 Na compra de mercadorias para revenda de uma empresa

comercial, é debitada a conta ICMS a recuperar.

80 A provisão para devedores duvidosos é uma conta retificadora

do ativo circulante constituída com base no princípio da

prudência.
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Com relação às diferentes formas e técnicas de recrutamento e
seleção, julgue os itens que se seguem. 

81 A técnica dos incidentes críticos pode ser utilizada na definição
das características de um cargo, uma vez que supervisores e
chefes diretos são capazes de identificar características
desejáveis e indesejáveis nos futuros contratados ao adotarem
essa técnica para observar comportamentos de suas equipes. 

82 Contratação de head hunters, utilização de currículos
pré-cadastrados na empresa e consideração de indicações feitas
por pessoas da organização são técnicas de recrutamento.

83 A aplicação do teste grafológico, nos processos seletivos, é útil
para detectar qual dos dois hemisférios do cérebro humano é
predominante sobre o comportamento do indivíduo. 

Considerando que o desenvolvimento das pessoas é fundamental
para a manutenção ou a ampliação do diferencial competitivo da
organização, julgue os itens subsequentes, relativos a gestão de
desempenho e planos de carreira.

84 Segundo Dutra (2002), o desempenho de uma pessoa divide-se
em três dimensões — desenvolvimento, esforço e
comportamento —, que interagem entre si e que devem ser
avaliadas de maneiras diferenciadas. 

85 Os pré-requisitos para elaboração dos planos de carreira
incluem a retenção de talentos e a diminuição de rotatividade
(turnover) de pessoas.

86 Devido ao crescimento da instabilidade de mercado e ao
caráter temporário dos empregos, a empregabilidade não
privilegia mais a carreira em uma organização, tendo sido a
responsabilidade pelos planos de carreira repassada às pessoas,
que necessitam de criatividade, motivação, envolvimento e
identidade com a empresa. 

No que diz respeito a segurança e qualidade de vida no trabalho,
julgue os itens subsecutivos.

87 De acordo com o modelo de Nadler e Lawler, a qualidade de
vida no trabalho está fundamentada, entre outros aspectos, na
participação dos funcionários nas decisões e na melhoria no
ambiente de trabalho quanto às condições físicas e
psicológicas.

88 As causas do acidente de trabalho incluem a condição insegura,
que é provocada pelo trabalhador.

Com referência aos principais modelos de administração pública e
à gestão de pessoas, julgue os itens seguintes.

89 A evolução dos estudos organizacionais e da gestão de pessoas
propiciou uma mudança na forma mecanicista como atuava o
departamento de recursos humanos das organizações, uma vez
que estas passaram a buscar novas formas de gestão e a
considerar uma abordagem em que as pessoas são vistas como
seres humanos diferentes entre si, agentes ativos e inteligentes
e parceiros da organização.

90 Um dos principais modelos da administração pública é o
modelo burocrático, segundo o qual o Estado é uma extensão
do poder soberano, e o interesse público e o privado são
confusos, sem diferenciação entre os bens do governante e os
bens públicos.

O desenvolvimento de competências exige uma fase prévia de
mapeamento, que pode ser operacionalizada com o auxílio de
sistemas de informação de recursos humanos (RH). A respeito desse
assunto, julgue os itens a seguir. 

91 O uso dos sistemas de informações gerenciais (SIG) permite
acessar o banco, processar os dados e gerar informações
importantes para o processo decisório da organização.
Especificamente, o SIG de RH põe em foco o alinhamento do
planejamento estratégico de RH e os registros e controles de
pessoal, além dos relatórios operacionais.

92 Entre as técnicas utilizadas para identificação de competências
está o grupo focal, que caracteriza-se por ser uma pesquisa
feita por um grupo de colaboradores que focam seus esforços
de mapeamento em material documental registrado nos
sistemas de informação gerencial e em outros documentos
oficiais da empresa.

Com base no fato de que um dos subsistemas mais importantes da
administração de recursos humanos é a área de treinamento,
desenvolvimento e educação (TDE), julgue os próximos itens.

93 A educação corporativa é uma prática coordenada de gestão de
pessoas, orientada para o curto prazo, com o objetivo de
articular as competências com uma cultura de aprendizagem,
concorrendo com a educação oferecida pelo Estado, que tem
demonstrado capacidade de fornecer mão de obra adequada ao
mercado.

94 Incluem-se entre as finalidades do processo de TDE a
adequação do colaborador à cultura da empresa e a redução de
custos na busca por objetivos empresariais.

95 O treinamento é um processo de assimilação cultural em curto
ou médio prazo que produz um estado de mudança no conjunto
de conhecimentos, habilidades e atitudes do indivíduo,
podendo ser realizado por meio de cursos e oficinas.

O comportamento organizacional, campo que investiga o impacto
de indivíduos, grupos e estrutura sobre o comportamento interno
das organizações, envolve temas como clima e cultura
organizacional, liderança e equipes de trabalho e comunicação
organizacional. No que se refere a esse assunto, julgue os itens que
se seguem.

96 O estilo de liderança autocrático, que enfoca as relações
humanas em detrimento da produção e permite a participação
das pessoas na tomada de decisões, é próprio de empresas em
que há pessoas mais qualificadas que necessitam de precisão
nas tarefas executadas. 

97 A indefinição de atribuições, a falta de tolerância e a liderança
democrática são fatores que interferem negativamente no
trabalho em equipe.

98 De acordo com a abordagem comportamental de liderança, o
comportamento do líder vem do berço, ou seja, está
intrinsecamente ligado aos traços de personalidade; nessa
perspectiva, as características e competências de uma pessoa
são o que a torna líder.

99 A cultura organizacional engloba normas formais e informais
que orientam o comportamento dos membros da organização
em direção aos objetivos organizacionais.

100 Nas relações de trabalho interpessoais, a comunicação
organizacional pode enfrentar barreiras físicas, fisiológicas,
semânticas e psicológicas. No ambiente organizacional, são
encontradas, ainda, barreiras que envolvem processos
administrativos e burocráticos, decorrentes do excesso de
informações e de comunicações fragmentadas ou distorcidas. 
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No que se refere à administração de materiais, julgue os itens a

seguir.

101 A integração entre logística e marketing ocorre no nível de

serviço logístico, sendo importante a observação de aspectos

referentes ao atendimento ao cliente para garantir que o fluxo

de bens e serviços seja gerenciado com qualidade.

102 O nível de serviço logístico pós-transação inclui a flexibilidade

do sistema e as políticas relativas aos procedimentos de

devoluções ou faltas.

103 Qualidade do material, quantidade necessária, prazo de

entrega, preço e condições de pagamento são pré-requisitos da

administração de materiais para abastecer, continuamente,

determinada empresa com material necessário para suas

atividades. 

Com referência à função suprimento, julgue os itens que se seguem.

104 O objetivo principal da área de gestão de compras é assegurar

o suprimento dos bens e serviços necessários às atividades da

empresa. O setor de compras planeja e coordena o processo de

aquisição de materiais, além de controlar o estoque de

matéria-prima. A seleção de fornecedores é a última etapa da

gestão de compras, pois as outras demandas da área

independem do tipo de fornecedor escolhido e possuem nível

maior de prioridade.

105 Segundo o Tribunal de Contas da União, para que haja

aplicação e obtenção dos princípios gerenciais da eficácia, da

eficiência e da economicidade na gestão dos recursos

organizacionais, é necessário que a instituição adote uma visão

mais funcional e departamentalizada no processo de

compras/contratação.

106 A previsão da demanda é a base para o planejamento

estratégico de produção, vendas e finanças de uma empresa.

A previsão em longo prazo inclui a utilização operacional do

sistema produtivo, ao passo que a previsão em curto prazo

compreende o planejamento do sistema produtivo como um

todo.

107 Em licitação, modalidade e tipo são termos sinônimos e

referem-se aos procedimentos mais utilizados para o

julgamento das propostas.

108 O sistema de registro de preços é um procedimento realizado

por uma ou mais entidades públicas para futura contratação de

bens e serviços por meio de licitação na modalidade de

concorrência ou pregão, em que as empresas vencedoras se

comprometem a fornecer bens e serviços a preços e prazos

registrados em ata específica.

Acerca da função armazenagem, julgue os itens subsecutivos. 

109 A utilização de caixas ou gavetas é uma técnica de estocagem
adequada para materiais de pequenas dimensões, como
parafusos, arruelas e materiais de escritório.

110 O balanço é um inventário físico que consiste na contagem
física de todos os itens de um estoque, considerado o período
de referência para o inventário.

111 Para se calcular o custo de armazenagem de determinado
material, pode-se utilizar a expressão custo de armazenagem =
Q/2 × T × P × I, em que Q = quantidade de material em
estoque no tempo considerado, T = tempo considerado de
armazenagem, P = preço unitário do material e I = taxa de
armazenamento, que é expressa geralmente em termos de
porcentagem do custo unitário.

112 A classificação é o processo de aglutinação de materiais por
características semelhantes, no qual são utilizados os critérios
de abrangência, flexibilidade e praticidade. 

113 A curva ABC, embasada no princípio de Pareto, divide os
materiais em três grupos. O grupo A compreende grande
quantidade de itens de pouco valor monetário e de menor
importância. O grupo B constitui-se de poucos itens com
grande valor, peso e volume. O grupo C abrange os itens de
importância intermediária. 

No que tange à função administração patrimonial, julgue os itens
seguintes.

114 Em sistemas prediais, a manutenção preditiva é baseada na
estatística de curva de tempo médio para falha (CTMF), para
a programação de reparos de máquinas, equipamentos e
sistemas e a estimativa da possibilidade de falha. 

115 Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
divulgado em 2012, os elementos do ativo imobilizado com
vida útil econômica ilimitada sujeitam-se à depreciação,
amortização ou exaustão sistemática. 

116 As poucas modificações na legislação tributária e fiscal
brasileira a que se sujeitam as empresas em geral têm
contribuído para um controle mais efetivo do ativo
imobilizado.

117 De acordo com o método da depreciação linear, se um bem,
cujo valor inicial era de R$ 10.000,00, for avaliado, após
5 anos, em R$ 2.000,00, o resultado do cálculo da depreciação
sofrida por esse bem será igual a R$ 400,00 por ano.

A respeito da função documentação, julgue os itens subsecutivos.

118 A tabela de temporalidade de documentos é instrumento de
gestão aprovado por autoridade competente que permite
gerenciar a massa documental acumulada e avaliar o prazo de
guarda e a destinação final dos documentos produzidos ou
recebidos por uma instituição. 

119 Protocolo é o serviço encarregado de recebimento, registro,
classificação, distribuição, controle da tramitação e expedição
de documentos. 

120 Um documento sigiloso deve ser de conhecimento restrito e
requer medidas especiais de salvaguarda tanto para sua
divulgação quanto para sua custódia.
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PROVA DISCURSIVA
• Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. 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 que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado. 
• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas na primeira página, pois não será avaliado o texto que apresentar qualquer

assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.
• Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 50,00 pontos, dos quais até 2,00 pontos serão atribuídos ao quesito apresentação

(legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado).

Considerando que o recrutamento é o processo de identificação e atração de um grupo de candidatos a fim de suprir as necessidades da
organização e abastecer adequadamente o processo de seleção, redija um texto dissertativo, atendendo, necessariamente, ao que se pede
a seguir.

< Identifique os principais tipos de recrutamento. [valor: 3,00 pontos]
< Explique as vantagens e as limitações de cada tipo de recrutamento. [valor: 45,00 pontos]
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