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QUESTÕES de 1 a 10

INSTRUÇÃO: Para responder a essas questões, identifique
APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

QUESTÕES de 1 a 8
TEXTO:
Louco por trabalho
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Foi-se o tempo no qual era bem visto, no mercado,
o profissional que vivia plugado no trabalho 24 horas. Hoje
em dia, isso não é mais uma qualidade, mas uma
compulsão que leva a pessoa a arriscar a saúde, se
estressar mais que o necessário, e, conseqüentemente,
registrar quedas de produtividade.
A redução no rendimento, por não conseguir
descansar, é o ponto fraco do outrora super-herói viciado
em trabalho. Hoje, esse perfil de profissional tem a
definição de workaholic, o que não é nada elogioso.
O headhunter Nélson Leal, que empreende a seleção
de executivos, explica que hoje o que o mercado deseja
é o chamado “profissional saudável”. “Trata-se de alguém
que saiba equilibrar o trabalho com lazer e a família. Esse
é o profissional produtivo e bem avaliado”, aponta.
Ele ainda acrescenta que não são apenas os executivos
de primeira linha que apresentam a compulsão. Nos cargos
operacionais, a carga de estresse originada pela obsessão
com a atividade profissional também se apresenta.
Leal, porém, observa que, no caso dos níveis
hierárquicos abaixo dos executivos, a síndrome costuma
passar em branco. Ainda assim, os males do vício no
trabalho são perceptíveis, pois o workaholic cria um
ambiente tenso no trabalho, já que exige que as equipes
das quais faz parte tenham o mesmo fôlego pela produção
cotidiana. Outro perigo representado pelo workaholic é a
perspectiva de aumento no passivo trabalhista da empresa,
pois ele passa a trabalhar, ainda que tenha problemas de
saúde, e só pára efetivamente quando a situação chega
ao extremo do insuportável.
É freqüente que esses profissionais alcancem
sucesso na carreira enquanto ainda são jovens. Muitas
vezes, esse percurso é meteórico, algo como uma pessoa
que chega cedo ao que se convencionou chamar de
“sucesso profissional”. Mas a fatura com os custos pela
obsessão e o sacrifício chega aos poucos. Quando isso
acontece, o workaholic passa a sentir que o estresse
gradualmente mina a sua saúde.
O principal risco é o aparecimento ou agravamento
de problemas cardiovasculares, como pressão alta, infarto
e derrame. É preciso, pois, que o trabalhador esteja atento,
se observe melhor e se discipline para evitar maiores
problemas no futuro.

Questão 2
O autor mostra que,
01) no mercado de trabalho, as mudanças ocorridas quanto
ao perfil do profissional são pouco relevantes.
02) nos setores operacionais, qualquer desestruturação
existente é logo relacionada com o funcionário viciado em
trabalho.
03) em qualquer instituição, a seleção do gestor está voltada
para o objetivo maior de uma empresa, ou seja, para
sua responsabilidade social.
04) no mundo dos negócios, a ressignificação do perfil do
executivo, por exemplo, traduz real humanização do social
e menor preocupação com o lucro.
05) no ambiente de trabalho, agora, o profissional bem
conceituado é aquele com perfil de sujeito social, sendo
preteridos os que atuam como verdadeiras máquinas
produtivas.

Questão 3
Quanto aos parágrafos que compõem o texto, é
verdadeiro o que se afirma em
01) O primeiro estabelece um confronto entre o que fazia a
diferença do trabalhador no passado e o que é relevante
no presente.
02) O segundo contrapõe a conceituação antiga de “super-herói”
à moderna, mostrando o porquê de se preferir uma em
relação à outra.
03) O terceiro apresenta o perfil do trabalhador pleiteado hoje
pelo mercado, deixando subjacente a inter-relação que
existe entre os dois mundos do homem: o pessoal e o
profissional.
04) O quarto e o quinto tratam do mesmo enfoque temático,
ressalvando como, em busca da eficiência, o profissional
acaba passando outra imagem para o mundo em que atua.
05) O sexto retoma a idéia básica do quinto, deixando
subentendido, nas entrelinhas, que proatividade e
dedicação estão fora de moda.

Questão 4

Esse texto apresenta
01)
02)
03)
04)
05)

traços originais do coloquialismo usado pelo trabalhador.
variações regionais típicas do linguajar dos negociantes.
linguagem informativa de caráter eminentemente técnico.
emprego de termos lingüísticos de abrangência internacional.
termos caracterizadores do mundo dos executivos.

Questão 5
A declaração “por não conseguir descansar” (l. 7-8)
equivale a
01)
02)
03)
04)
05)

logo que não obtém férias.
porque não logra repouso.
para que não goze um descanso.
contanto que não tenha uma folga.
sem que não desfrute de uma pausa.

Questão 6
A expressão “ainda que”, em “ainda que tenha problemas
de saúde” (l. 28-29), pode ser substituída, sem prejuízo
semântico, por

SOUZA, Luiz. Louco por trabalho. A Tarde, Salvador, 25 nov. 2007.
Emprego & negócios. p. 10. Adaptado.

01) na medida em que.
02) à medida que.
03) se bem que.

Questão 1

Questão 7

O texto destaca
01) o desejo de sucesso profissional criando novos impactos
no mercado de trabalho.
02) o papel desempenhado por um headhunter na identificação
do chamado workaholic.
03) a importância da obtenção de “sucesso profissional” pelo
trabalhador jovem através de seu esforço profissional.
04) a rejeição atual daqueles que apresentam compulsão
pelo trabalho, porque, dentre outros impasses, criam um
ambiente estressante na área em que atuam.
05) os distúrbios comportamentais causados pela turbulência
competitiva existente no mercado de trabalho, comprometendo,
inclusive, a sobrevivência de instituições.
/ Lauro de Freitas 2008

04) desde que.
05) porque.

Sobre os elementos lingüísticos presentes no texto, é
correto afirmar:
01) O termo “no qual” (l. 1) pode ser substituído por onde,
ficando preservadas a coerência do contexto e a correção
gramatical.
02) A preposição “a”, em “a arriscar a saúde” (l. 4), está
subentendida antes de “se estressar” (l. 4-5) e “registrar”
(l. 6), verbos que formam outras orações com o mesmo
valor sintático da citada.
03) As declarações “que empreende a seleção dos
executivos” (l. 11-12) e “que [...] a síndrome costuma
passar em branco.” (l. 20-22) são estruturalmente iguais.
Auditor Fiscal-1

04) Os termos “Esse”, em “Esse é o profissional produtivo e
bem avaliado” (l. 14-15), e “esse”, em “esse percurso é
meteórico” (l. 33), exercem, do ponto de vista sintático, a
mesma função.
05) Os conectores “pois”, em “pois ele passa a trabalhar” (l. 28),
e “pois”, em “É preciso, pois, que o trabalhador esteja
atento” (l. 41), estabelecem, no contexto em que se
encontram, a mesma relação com a oração a que se ligam.

Questão 8
A análise do último parágrafo do texto permite afirmar:
01)
02)
03)
04)
05)

“ou”, nesse caso, indica exclusão.
“de problemas cardiovasculares” especifica “agravamento”.
“atento” completa o sentido da forma verbal “esteja”.
“se”, nas duas ocorrências, indica reflexividade.
“melhor” está no grau comparativo.

QUESTÕES 9 e 10
TEXTO:

LAVADO, Joaquín Salvador (QUINO). Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 243.

Questão 9
A leitura desse texto permite concluir:
01) Os assuntos adultos são perfeitamente perceptíveis pelo
público infantil.
02) Os desentendimentos entre casais fogem inteiramente da
compreensão infantil.
03) Os problemas de trabalho normalmente se restringem às
suas próprias fronteiras.
04) Os comentários sobre separação de casais estão
distantes do universo das crianças.
05) As questões matrimoniais, por seu caráter pessoal,
mantêm-se circunscritas aos limites do lar.

Questão 10
Cotejando essa tira com o texto anterior, pode-se afirmar
que o desabafo do pai da garota Mafalda se reporta às

C ONHECIMENT
OS E SPECÍFICOS
ONHECIMENTOS

conseqüências de uma situação de trabalho referida em
“Louco por trabalho” e citada no fragmento transcrito em
01) “A redução no rendimento, por não conseguir descansar,
é o ponto fraco do outrora super-herói viciado em trabalho.”
(l. 7-9).
02) “Nos casos operacionais, a carga de estresse originada
pela obsessão com a atividade profissional também se
apresenta.” (l. 17-19).
03) “Ainda assim, os males do vício no trabalho são
perceptíveis, pois o workaholic cria um ambiente tenso no
trabalho”
(l. 22-24).
04) “Outro perigo representado pelo workaholic é a perspectiva
de aumento do passivo trabalhista da empresa” (l. 26-27).
05) “Quando isso acontece, o workaholic passa a sentir que
o estresse gradualmente mina sua saúde.” (l. 36-38).

Questão 13

QUESTÕES de 11 a 30

A administração _________________ e seus servidores
___________ terão, dentro de suas áreas de competência
e jurisdição, ____________________ sobre os demais
setores administrativos, na forma da lei.
As palavras que preenchem corretamente as lacunas
da frase em evidência estão indicadas na alternativa

INSTRUÇÃO: Para responder a essas questões, identifique
APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

Questão 11
Direcionamento da atividade e dos serviços públicos à
efetividade do bem comum, imparcialidade, neutralidade
e transparência são características básicas do princípio
constitucional da Administração Pública da
01) eficiência.
02) legalidade.
03) moralidade.

04) publicidade.
05) impessoalidade.

01)
02)
03)
04)
05)

01)
02)
03)
04)
05)

Congresso
Congresso
Presidente
Presidente
Presidente

Nacional / Executivo / legislativa.
Nacional / Legislativo / legislativa.
da República / Executivo / judiciária.
da República / Executivo / legislativa.
da República / Legislativo / judiciária.
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públicos / privilégios.
/ públicos / privilégios.
/ fiscais / precedência.
públicos / precedência.
/ públicos / precedência.

Questão 14

Questão 12
É de competência exclusiva do___________ sustar os
atos normativos do Poder ___________ que exorbitem
do poder regulamentar ou dos limites de delegação
_______________.
Os termos que completam corretamente a frase em
destaque estão indicados em

judiciária /
fazendária
fazendária
judiciária /
fazendária

A ética geral se constitui de normas pelas quais o
indivíduo estabelece uma conduta pessoal adequada.
Da mesma forma que em outros, na execução do trabalho
de auditoria, o auditor externo deve atender aos seguintes
princípios éticos profissionais:
01)
02)
03)
04)
05)

Eficiência, confidencialidade integridade e dependência.
Confidencialidade, parcialidade, integridade e eficiência.
Dependência, integridade, imparcialidade e ineficiência.
Confidencialidade, eficiência, integridade e negligência.
Independência, integridade, eficiência e confidencialidade.
Lauro de Freitas 2008

Questão 15

Questão 19

Quanto às características da auditoria interna e da
externa, é correto afirmar que a primeira citada

Representam os estoques os itens
01)
02)
03)
04)

vendidos ainda não entregues.
a serem adquiridos pela empresa.
de terceiros, consignados à empresa.
da empresa, que foram remetidos para terceiros em
consignação.
05) que estão fisicamente estocados, incluindo-se os que estão
fisicamente na empresa, mas são de propriedade de
terceiros.

01) é obrigatória, conforme determina a Lei 6.404/76, e a
segunda deve disponibilizar seus papéis de trabalho
sempre que solicitados.
02) tem como objetivo a revisão das atividades da empresa
continuamente, e a segunda é independente em todos os
aspectos.
03) é independente da empresa, e a segunda deve realizar
testes nos controles internos e modificá-los quando
necessário.
04) tem como objetivo atender à gestão da empresa, e a
segunda visa atender às necessidades da diretoria da
empresa.
05) não avalia os controles internos, e a segunda os elabora,
modifica e implanta na empresa auditada.

Questão 20

Questão 16

05) tempo algum.

Os procedimentos de auditoria devem ser estendidos e
aprofundados até a obtenção dos elementos
comprobatórios, necessários para fundamentar o seu
relatório ou parecer.
A determinação da amplitude dos exames necessários à
obtenção dos elementos de convicção que sejam válidos
para o todo, no processo de auditoria, é feita com base na
01) quantidade de horas negociadas com o cliente para
execução do trabalho.
02) observância dos documentos utilizados no processo de
contabilização.
03) quantidade de lançamentos contábeis feitos pela
empresa.
04) análise de riscos de auditoria e outros elementos de que
dispuser.
05) experiência do auditor em trabalhos executados.

Questão 17
A Resolução CFC no 750/1993, que dispõe sobre os
princípios fundamentais da Contabilidade, assim os
enuncia:
01) Sempre que se apresentarem alternativas igualmente
válidas para a quantificação das mutações patrimoniais
que alterem o patrimônio líquido, deve-se adotar o menor
valor para os componentes do Ativo e do maior para o
Passivo.
02) As receitas e as despesas devem ser incluídas na
apuração do resultado do período em que ocorrerem,
sempre simultaneamente, quando se correlacionarem, e
na dependência de recebimento ou pagamento.
03) Dependendo das causas que as originaram, as
realizações do patrimônio podem ser registradas com
prazo máximo de 30 dias, porém devem prezar por sua
integridade.
04) O patrimônio pertence à entidade e vice-versa, bem como
a soma ou agregação contábil de patrimônios autônomos
resulta em nova Entidade.
05) Os efeitos da alteração do poder aquisitivo da moeda
nacional não devem ser reconhecidos nos registros
contábeis.

Questão 18
Numa enunciação axiomática da Teoria da Contabilidade,
01)
02)
03)
04)
05)

os
os
as
os
os

postulados ambientais seriam os teoremas.
postulados ambientais seriam os corolários.
convenções seriam os corolários.
princípios seriam os corolários.
princípios seriam os axiomas.
/ Lauro de Freitas 2008

A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em
01) vinte e cinco anos, contados da data da sua constituição
definitiva.
02) vinte anos, contados da data da sua constituição definitiva.
03) dez anos, contados da data da sua constituição definitiva.
04) cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Questão 21
Quanto aos sujeitos ativo e passivo da obrigação
tributária, pode-se afirmar que o sujeito
01) ativo da obrigação principal diz-se contribuinte quando
tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador.
02) ativo da obrigação principal diz-se responsável quando,
sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
03) passivo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público,
titular da competência para exigir o seu cumprimento.
04) ativo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou à penalidade pecuniária.
05) passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às
prestações que constituam o seu objeto.

Questão 22
Ao constatar a existência de livro ou documento não
obrigatório, deve o Auditor Fiscal fazer imediatamente a
respectiva apreensão.
Caso contrário,
01) exigirá que o contribuinte confesse sua existência.
02) poderá obrigar o contribuinte a exibi-lo posteriormente.
03) poderá obrigar o contribuinte a exibi-lo posteriormente, a
menos que este confesse a sua existência.
04) poderá obrigar o contribuinte a exibi-lo posteriormente,
mesmo que este não confesse sua existência.
05) não poderá obrigar ao contribuinte a exibi-lo posteriormente,
mesmo que este confesse sua existência.

Questão 23
O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio
útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por
acessão física, como definido na lei civil, localizado na
zona urbana do município.
Para os efeitos desse imposto, entende-se como zona
urbana a definida em lei municipal, observado o requisito
mínimo da existência de, pelo menos, dois
melhoramentos construídos ou mantidos pelo Poder
Público, que são
01) escola primária a uma distância máxima de 5km do imóvel
considerado e calçamento.
02) liberação de área comercial e posto de saúde a uma
distância máxima de 5km do imóvel considerado.
03) construção de área comunitária e a inclusão de parque
infantil nesse espaço.
04) escola primária e posto de saúde a uma distância máxima
de cinco quilômetros do imóvel considerado.
05) rede de iluminação pública, com ou sem posteamento
para distribuição domiciliar, e meio-fio ou calçamento, com
canalização de águas pluviais.
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Questão 24

Questão 28
As necessidades humanas e o desejo de bens
econômicos são praticamente ilimitados, enquanto os
recursos naturais são escassos, cabendo à atividade
econômica se organizar de modo a compatibilizar
quantidade da produção de tais bens com o número de
interessados. O Sistema Econômico é constituído por
três grupos de elementos básicos, que necessitam se
unir e se combinar para realizar as atividades
econômicas.
Esses elementos são

Quanto ao Imposto sobre Serviços de qualquer
natureza — ISS —, é correto afirmar:
01) O fato gerador do ISS é definido por lei municipal,
respeitados os limites fixados pela lei complementar.
02) Esse imposto não incide sobre serviços públicos, pois
estes visam atender às necessidades essenciais da
população.
03) As alíquotas do ISS são fixas pelo Estado, respeitando o
limite máximo instituído por lei complementar.
04) O ISS é um imposto seletivo, embora tenha uma alíquota
uniforme.
05) O limite máximo da alíquota instituído pela Lei
Complementar n o 116/2003 é de 7%.

Questão 25
Em ordem de execução, são estágios da despesa pública:
01) Licitação, empenho, suprimento, pagamento e liquidação.
02) Licitação, convite, empenho, liquidação, suprimento e
pagamento.
03) Programação da despesa, licitação, empenho, suprimento,
liquidação e pagamento.
04) Programação da despesa, licitação, empenho, suprimento,
pagamento e liquidação.
05) Programação da despesa, empenho, licitação, suprimento,
liquidação e pagamento.

Questão 26
Quanto às receitas correntes, pode-se afirmar que, além
das receitas tributárias, existem a
01) patrimonial, a industrial, as transferências correntes e as
receitas diversas.
02) patrimonial, a industrial, a de operações de crédito e a de
alienação de bens.
03) patrimonial, a industrial, a de alienação de bens e as
amortizações de empréstimos concedidos.
04) patrimonial, a de operações de crédito, a de alienação de
bens e as amortizações de empréstimos concedidos.
05) industrial, a de operações de crédito, a de alienação de
bens e as amortizações de empréstimos concedidos.

Questão 27
No âmbito da gestão pública, é verdadeiro o que se afirma
na alternativa
01) A LOA é o instrumento de formulação da estratégia
governamental e estabelece as diretrizes, os objetivos e
as metas que nortearão as ações governamentais,
compreendendo programas, projetos e atividades, tendo
em vista a captação, gestão e alocação de recursos para
atender aos anseios da sociedade.
02) A LDO é o instrumento de formulação da estratégia
governamental, que estabelece as diretrizes, os objetivos
e as metas que nortearão as ações governamentais,
compreendendo programas, projetos e atividades, tendo
em vista a captação, gestão e alocação de recursos para
atender aos anseios da sociedade.
03) O PPA é o instrumento de formulação da estratégia
governamental e estabelece as diretrizes, os objetivos e
as metas que nortearão as ações governamentais,
compreendendo programas, projetos e atividades, tendo
em vista a captação, gestão e alocação de recursos para
atender aos anseios da sociedade.
04) A LRF é o instrumento de formulação da estratégia
governamental e estabelece as diretrizes, os objetivos e
as metas que nortearão as ações governamentais,
compreendendo programas, projetos e atividades, tendo
em vista a captação, gestão e alocação de recursos para
atender aos anseios da sociedade.
05) A LDB é o instrumento de formulação da estratégia
governamental e estabelece as diretrizes, os objetivos e
as metas que nortearão as ações governamentais,
compreendendo programas, projetos e atividades, tendo
em vista a captação, gestão e alocação de recursos para
atender aos anseios da sociedade.
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01)
02)
03)
04)
05)

capital, trabalho e natureza.
instituições, natureza e trabalho.
trabalho, bens de capital e empresário.
bens de capital, empresário e tecnologia.
recursos produtivos, unidades de produção e instituições.

Questão 29
Em nenhuma economia, o crescimento econômico,
espontâneo ou induzido, processou-se de forma
ininterrupta. A manutenção do emprego, a estabilidade
dos preços e o equilíbrio das transações econômicas
com o exterior compreendem políticas diferenciadas de
estabilização.
Entre as políticas de manutenção do emprego, encontra-se
01)
02)
03)
04)
05)

o
o
a
a
a

equilíbrio nas transações correntes.
equilíbrio da balança de pagamentos.
reversão de expectativas inflacionárias.
redução do nível de demanda agregada.
estimulação das atividades de produção.

Questão 30
A política monetária pode ser definida como a atuação
das autoridades monetárias, por meio de instrumentos
de efeito direto ou induzido, com o propósito de controlar
a liquidez do sitema econômico.
Os efeitos da política monetária sobre a economia em
sua totalidade
01) implicam desestabilização em qualquer circunstância.
02) são imediatos e de curtíssimo prazo, em qualquer
circunstância.
03) só se verificam em sistemas financeiros que não tenham
instituições não bancárias.
04) estão sujeitos a defasagens e, segundo os monetaristas,
vão de seis a dezoito meses.
05) são de longo prazo, cabendo notar que, a curto prazo,
implicam necessariamente generalizada desestabilização.

* * * * * *
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