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A partir da década de 70, tendo como marco histórico a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
diante dos problemas oriundos da degradação ambiental, iniciou‐se no mundo uma crescente consciência de que seria
necessária uma forma diferenciada do ser humano se relacionar com a natureza, e de gerar e distribuir riquezas.
Por outro lado, em paralelo a este movimento chamado “verde”, a desigualdade social foi nas últimas décadas
expandindo numa velocidade vertiginosa e com ela crescendo a exclusão social e a violência.
Em decorrência destes dois fatores deparamo‐nos, na década de 90, com um novo fenômeno social, qual seja a
proliferação do 3º setor: a esfera pública não‐estatal. Somado a isto, ganharam força os movimentos da qualidade
empresarial e dos consumidores. De agente passivo de consumo, o consumidor passa a ser agente de transformação
social, por meio do exercício do seu poder de compra, uso e descarte de produtos, de sua capacidade de poder
privilegiar empresas que tinham valores outros que não somente o lucro na sua visão de negócios. Assim, sociedade
civil e empresas passam a estabelecer parcerias na busca de soluções, diante da convicção de que o Estado sozinho não
é capaz de solucionar a todos os problemas e a responder a tantas demandas.
É diante desta conjuntura que nasce o movimento da responsabilidade social. Movimento este que vem crescendo
e ganhando apoio em todo o mundo, e que propõe uma aliança estratégica entre 1º, 2º e 3º setores na busca da
inclusão social, da promoção da cidadania, da preservação ambiental e da sustentabilidade planetária, na qual todos os
setores têm responsabilidades compartilhadas e cada um é convidado a exercer aquilo que lhe é mais peculiar, mais
característico. E, para que essa aliança seja possível, a ética e a transparência são princípios fundamentais no modo de
fazer negócios e de relacionar‐se com todas as partes interessadas.
À sociedade civil organizada cabe papel fundamental pelo seu poder ideológico – valores, conhecimento,
inventividade e capacidades de mobilização e transformação.
A responsabilidade social conclama todos os setores da sociedade a assumirem a responsabilidade pelos impactos
que suas decisões geram na sociedade e meio ambiente. Nesse sentido, os setores produtivos e empresariais ganham
um papel particularmente importante, pelo impacto que geram na sociedade e seu poder econômico e sua capacidade
de formular estratégias e concretizar ações.
Essa nova postura, de compartilhamento de responsabilidades, não implica, entretanto, em menor
responsabilidade dos governos, ao contrário, fortalece o papel inerente ao governo de grande formulador de políticas
públicas de grande alcance, visando o bem comum e a equidade social, aumentando sua responsabilidade em bem
gerenciar a sua máquina, os recursos públicos e naturais na sua prestação de contas à sociedade. Além disso, pode e
deve ser o grande fomentador, articulador e facilitador desse novo modelo que se configura de fazer negócios.
(Disponível em: http://www.inmetro.gov.br/qualidade/responsabilidade_social/contextualizacao.asp. Acesso em dezembro de 2014.)

01
De acordo com o texto apresentado, é correto afirmar que
I. O crescimento da desigualdade social é um movimento que ultrapassa os limites da exclusão social e da violência.
II. O consumidor possui um papel determinante no processo de transformação em que a sociedade, do ponto de vista
econômico, está inserida.
III. As transformações operadas na sociedade, a partir da década de 90, demonstram a busca por soluções cuja
característica é o envolvimento de setores distintos tendo em vista os mesmos propósitos.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, II e III.
B) I, apenas.
C) I e II, apenas.
D) I e III, apenas.
E) II e III, apenas.

02
O 3º§ inicia‐se fazendo referência a fatores expostos anteriormente que são vistos como fundamentais para o
processo mencionado a seguir. Sobre tais fatores, é correto afirmar que
A) dispõem de elementos comuns com objetivos variados.
B) compõem uma analogia em que se aproximam através de determinadas características.
C) acumulam aspectos que se distanciam quanto aos benefícios produzidos a partir dos mesmos.
D) possuem características que indicam aspectos prejudiciais ao crescimento econômico da sociedade.
E) constituem metodologias relacionadas à necessária conscientização global quanto ao meio ambiente.
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Em “Somado a isto, ganharam força os movimentos da qualidade empresarial e dos consumidores.” (3º§), o termo
em destaque é utilizado como um pronome anafórico. Tal emprego pode ser comprovado em sua relação
estabelecida com o(s)
A) crescimento de um segmento social e público.
B) fenômenos sociais de característica governamental.
C) movimentos liderados por consumidores conscientes.
D) desenvolvimento dos dois fatores apontados anteriormente.
E) fatores econômicos relacionados no texto a partir da década de 70.

04
De acordo com o texto, a sociedade civil possui um papel fundamental diante de seu “poder ideológico”; a partir do
efeito de sentido produzido pelo termo em destaque, é correto afirmar que a sociedade
A) age de forma excludente.
B) sustenta convicções e interesses do grupo.
C) sobrepõe os ideais a considerações práticas.
D) legitima o poder econômico da classe dominante.
E) expressa interesses revolucionários da classe dominada.

05
No 4º§ do texto, a oração “[...] para que essa aliança seja possível [...] ” denota, no período em que está inserida, o(a)
A) meio pelo pelo qual tal aliança se faz possível.
B) finalidade da aliança mencionada entre os vários setores.
C) entendimento de que a aliança entre os vários setores mencionados é possível.
D) razão por que a ética e a transparência são considerados princípios fundamentais.
E) objetivo da existência de elementos como ética e transparência nas relações citadas.

06
Considerando o emprego do pronome demonstrativo “este” em “Em decorrência destes dois fatores [...]” (3º§),
indique as frases a seguir que apresentam a mesma justificativa para sua utilização (considere suas variações).
I. Neste século, a ciência multiplicou‐se.
II. Isto que está aqui tem um grande peso.
III. Um dia destes ele decide seu destino e tudo se resolve.
IV. Consultada a juíza, esta se manifestou favoravelmente a nossa causa.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
A) I.
B) IV.
C) I e II.
D) II e III.
E) II e IV.

07
Acerca dos elementos constitutivos do período “A responsabilidade social conclama todos os setores da sociedade a
assumirem a responsabilidade pelos impactos que suas decisões geram na sociedade e meio ambiente.” (6º§) é
correto afirmar que
A) não há dúvidas quanto à fonte de geração dos impactos mencionados.
B) a forma verbal “conclama” indica valor de ação acabada recentemente.
C) a responsabilidade social deve ser atribuída a todos os setores da sociedade.
D) ao substituir o agente de “conclama” por “sociedade”, é atribuída maior credibilidade ao conteúdo da informação
apresentada.
E) a atribuição de determinada responsabilidade aos setores da sociedade mostra que os impactos ambientais podem
ser revertidos.

08
Em “[...] iniciou‐se no mundo uma crescente consciência de que seria necessária uma forma diferenciada do ser
humano se relacionar com a natureza [...]” (1º§) preservando‐se a correção semântica e a adequação linguística, o
trecho em destaque poderia ser substituído por
A) sendo necessária.
D) de que haveria necessidade de.
B) de que tenha sido.
E) de que houvesse necessidade de.
C) de que fosse necessária.
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A expressão “crescente consciência” é formada por vocábulos grafados corretamente com “sc”. Indique, a seguir, o
vocábulo que também deveria ser grafado com “sc”.
A) Abcesso.
B) Excursão.
C) Obsessão.
D) Sucessivo.
E) Concessão.

10
De acordo a predominância de certos elementos textuais, pode‐se afirmar que o texto apresentado é um exemplo de
A) injunção.
B) narração.
C) descrição.
D) dissertação.
E) conversação.

LÍNGUA INGLESA
Read the text to answer 11 to 15.
The Office of Weights and Measures
The Office of Weights and Measures promotes uniformity in U.S. weights and measures laws, regulations, and
standards to achieve equity between buyers and sellers in the marketplace. This enhances consumer confidence,
enables U.S. businesses to compete fairly at home and abroad, and strengthens the U.S. economy.
OWM partners with the National Conference on Weights and Measures (NCWM), an organization of State and local
weights and measures officials and representatives of business, industry, consumer groups, and Federal agencies, to
develop U.S. standards in the form of uniform laws, regulations, and methods of practice. OWM serves as the U.S.
representative to the International Organization of Legal Metrology (OIML) to bring efficiency and cost savings to U.S.
manufacturers and other stakeholders doing business overseas, through the promotion of harmonized international
standards and regulatory practices.
OWM ensures traceability of state weights and measures standards to the International System of Units (SI);
develops procedures for legal metrology tests and inspections, and conducts training for laboratory metrologists and
weights and measures officials. OWM provides guidance on the model weights and measures laws and regulations
adopted by the NCWM and coordinates the development and publication of key NCWM publications.
It is estimated that sales of products or services impacted by weights and measures laws in the United States
represent approximately 50 percent of the U.S. Gross Domestic Product. Industry sectors potentially affected by the
decisions of the NCWM include retail food sales, other retail sales, petroleum products, transportation, and chemicals.
The NIST Office of Weights and Measures analyzes weights and measures training needs, obtains input from the
weights and measures community, designs and delivers training for laboratory metrologists and weights and measures
officials, measures the impact and effectiveness of training to ensure ongoing continual improvement, and consults with
the weights and measures community to ensure ongoing professional development.
(Available in: http://www.nist.gov/pml/wmd.)

11
One of the OWM’ duties is to
A) conduct inspections throughout the USA.
B) shape standards and regulatory conducts.
C) cater to international sales’ achievement.

D) represent fifteen percent of the US GDP.
E) compete for insurance at home and abroad.

12
All of the itens fit into the same category EXCEPT:
A) Laws.
B) Sales.
C) Enables.

D) Chemicals.

E) Businesses.

13
One of the outcomes of the OWM action is:
A) Equality among weather systems.
B) Reaching increased retail food sales.
C) Cutting on government expenditure.

D) Consumer confidence improvement.
E) Regulate budget and the nation’s GDP.

14
“Weights and Measures laws in the US represent approximately 50 percent…” APPROXIMATELY is closest in meaning
to
A) hardly.
B) clearly.
C) almost.
D) seldom.
E) accurately.
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Choose the item which is a measure:
A) Yard.
B) Wrist.

C) Knee.

D) Elbow.

E) Shoulder.

16
The item that matches the image is:

(fifa.com/worldcup)

A) Brazilians usually meet for prayer and sports.
B) Soccer is acknowleged as holy activity in Brazil.
C) Brazil is known for its lack of religious freedom.

D) Misfortune in soccer is a sign of God’s blessing.
E) Technology turned out to be a Brazilian religion.

Read the text to answer 17, 18, 19 and 20.
A man stepped onto the overnight train and told the conductor, “I need you to wake me up in Philadelphia. I’m a
deep sleeper and can be angry when I get up, but no matter what, I want you to help me make that stop. Here’s $100 to
make sure”.
The conductor agreed. The man fell asleep, and when he awoke he heard the announcement that the train was
approaching New York, which meant they had passed Philadelphia a long time ago.
Furious, he ran to the conductor. “I gave you $100 to make sure I got off in Philadelphia, you idiot!”
“Wow,” another passenger said to his traveling companion. “Is that guy mad!”
“Yeah,” his companion replied. “But not half as mad as that guy they forced off the train in Philadelphia.”
(English2Go, No 7,The Reader’s Digest Association, 2005. P. 80.)

17
Choose the item that does NOT belong in the group.
A) Fell.
B) Heard.
C) Meant.

D) Replied.

E) Awoke.

D) Certify.

E) Change.

18
In “Here’s $100 to make sure” MAKE SURE is closest in meaning to:
A) Stop.
B) Help.
C) Agree.

19
In “They had passed Philadelphia a long time ago” the verb tense is a:
A) Past perfect.
D) Past progressive.
B) Simple past.
E) Conditional perfect.
C) Present perfect.
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In “ ...the train was approaching New York” a gerund is used as a/an
A) verb.
B) noun.
C) article.

D) adjective.

E) quantifier.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21
De acordo com Almeida, “o controle interno representa em uma organização o conjunto de procedimentos, métodos
ou rotinas com os objetivos de proteger os ativos, produzir dados contábeis confiáveis e ajudar a administração na
condução ordenada dos negócios da empresa. Os dois primeiros objetivos representam controles contábeis e o
último, controles administrativos”. Assinale a alternativa que apresenta apenas controles administrativos.
A) Auditoria interna, treinamento de pessoal e segregação de função.
B) Controle da qualidade, auditoria interna e controles físicos sobre ativos.
C) Treinamento de pessoal, estudos de tempos e movimentos e auditoria interna.
D) Controle de qualidade, treinamento de pessoal e estudos de tempos e movimentos.
E) Estudos de tempos e movimentos, auditoria interna e sistemas de conferência, aprovação e autorização.

22
“O sistema de controle interno deve ser concebido de maneira que sejam registradas apenas as transações
autorizadas, por seus valores corretos e dentro do período de competência.” De acordo com o exposto, marque a
alternativa correspondente ao princípio fundamental dos controles contábeis.
A) Transparência.
D) Amarração do sistema.
B) Auditoria interna.
E) Responsabilidade corporativa.
C) Prestação de contas.

23
“O conceito, a interpretação e a importância do controle interno envolvem uma imensa gama de procedimentos e
práticas que, em conjunto, possibilitam a consecução de determinado fim, ou seja, controlar.” São considerados
objetivos básicos do controle interno, EXCETO:
A) Aderência às políticas existentes.
B) Estímulo à eficiência operacional.
C) Salvaguarda dos interesses da empresa.
D) Emissão de opinião sobre os resultados da gestão.
E) Precisão e confiabilidade dos informes e relatórios contábeis, financeiros e operacionais.

24
Segundo Attie, “dentro de uma organização existem transações que merecem ser evidenciadas por documentação
que forneça suporte contábil e de controle interno de sua realização”. Quando o auditor realizar o exame dos
documentos originais NÃO precisa ter em mente:
A) Registro.
B) Aprovação.
C) Normalidade.
D) Autenticidade.
E) Materialidade.

25
Os procedimentos de auditoria a serem utilizados dependem da avaliação do controle interno e da materialidade
envolvida. Sobre os procedimentos de auditoria, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Confirmação implica na obtenção de declaração formal e imparcial junto aos colaboradores da empresa que
estejam habilitados a confirmar.
( ) Conferência de cálculos é o procedimento de auditoria voltado para a constatação da adequação das operações
aritméticas e financeiras.
( ) Observação pode revelar erros, problemas ou deficiências através de exame, e é uma técnica dependente da
argúcia, dos conhecimentos e da experiência do auditor.
( ) A investigação minuciosa nada mais é que o exame em profundidade da matéria auditada que pode ser um
documento, uma análise, uma informação obtida etc.
A sequência está correta em
A) V, F, V, F.
B) V, V, V, F.
C) V, V, V, V.
D) F, V, V, F.
E) F, V, V, V.
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Conforme Pagliato, “a auditoria operacional consiste em avaliar as ações gerenciais e os procedimentos relacionados
ao processo operacional, ou parte dele, dos órgãos ou entidades da administração pública federal, programas de
governo, atividades ou segmento destes”. NÃO condiz com os objetivos da auditoria operacional:
A) Comprovar a conformidade com as diretrizes políticas, estratégias e universo normativo.
B) Identificar procedimentos desnecessários e/ou em duplicidade e recomendar sua correção.
C) Implantar controles internos para melhorar o desempenho e aumentar o êxito da organização.
D) Avaliar o alcance dos objetivos e metas, identificando as causas de desvios do seu alcance, quando houver.
E) Aferir a confiabilidade, segurança, fidedignidade e consistência dos sistemas administrativos, gerenciais e de informação.

27
O termo fraude é aplicado ao ato intencional de omissão ou manipulação de transações, adulteração de documentos,
registros e demonstrações contábeis. NÃO caracteriza uma fraude:
A) Apropriação indébita de ativos.
D) Aplicação incorreta das normas contábeis.
B) Registro de transação sem comprovação.
E) Omissão de transações nos registros contábeis.
C) Emprego de práticas contábeis indevidas.

28
Os controles de acesso de sistemas aplicativos específicos são adequados para garantir que, EXCETO:
A) Somente pessoas autorizadas devem acessar o sistema.
B) As pessoas que têm acesso ao sistema sejam devidamente registradas e reconhecidas.
C) Os dados armazenados pelo sistema podem ser acessados de outra forma que não seja através do próprio sistema,
desde que seja feito por colaboradores da organização.
D) As operações realizadas pelos usuários através do sistema sejam devidamente registradas, de forma que os
responsáveis pela sua execução possam ser identificados, se necessário.
E) Os usuários do sistema tenham acesso somente aos módulos necessários para a execução de suas funções, visando
manter a confidencialidade das informações e uma adequada segregação de função.

29
Se para o exercício social seguinte estiver prevista a redução do lucro, em virtude de uma nova empresa que entrará
no mercado, concorrendo com a companhia na venda de determinado produto, pode‐se, no atual exercício, constituir
uma
A) reserva estatutária.
D) reserva de lucros a realizar.
B) reserva para contingência.
E) provisão para perdas prováveis.
C) provisão para contingência.

30
Criticidade é uma fragilidade identificada nos controles internos, que pode ser considerada risco. NÃO corresponde
ao conceito de criticidade:
A) Interstício longo entre a última auditoria e a atual.
B) Falta de informação ou informação inconsistente.
C) Grau de influência com outro projeto ou área envolvida.
D) Deficiências conhecidas e repetitivas nos controles internos.
E) Distanciamento físico do gestor dos fatos onde as ações acontecem.

31
Relevância é um aspecto ou fato considerado importante ainda que não seja, economicamente, significativo para o
alcance dos objetivos da entidade. De acordo com o conceito de relevância, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Ação que pode comprometer outras atividades importantes.
B) Descumprimento de regras que pode causar problemas trabalhista ou fiscal.
C) Proporção da atividade examinada em relação ao total das atividades existentes.
D) Descumprimento de regras que pode significar vulnerabilidade para o sistema de controle.
E) Descumprimento de norma que pode causar problemas de imagem para a entidade ou restrições nas contas dos
dirigentes.
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Com base na Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/1976), assinale a alternativa que indica reserva de capital.
A) Retenção de lucros.
D) Reserva de ágio na emissão de ações.
B) Reserva de contingências.
E) Reserva para pagamento de dividendos futuros.
C) Reserva de incentivos fiscais.

33
Riscos é a possibilidade de não atingir o objetivo esperado. Conforme a NBC TA 200 – Objetivos Gerais do Auditor
Independente e a Condução da Auditoria em Conformidade com Normas de Auditoria sobre os Riscos, marque V para
as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Risco inerente é a suscetibilidade a uma distorção relevante que depende, fundamentalmente, do tipo de controle
interno existente.
( ) Risco de controle é aquele em que qualquer distorção é sempre detectada pelo próprio controle implantado.
( ) Risco de detecção é o risco de que os procedimentos executados pelo auditor para reduzir o risco de auditoria a
um nível aceitavelmente baixo não detectem uma distorção existente que possa ser relevante, individualmente ou
em conjunto com outras distorções.
( ) Risco de auditoria é a possibilidade de o auditor independente emitir uma opinião tecnicamente inadequada sobre
as demonstrações contábeis.
A sequência está correta em
A) V, F, V, V.
B) V, V, V, V.
C) F, F, V, V.
D) F, F, V, F.
E) F, F, F, F.

34
A resposta ao risco é o processo de desenvolver e determinar ações para aumentar a produtividade e reduzir
ameaças aos objetivos da organização. As respostas aos riscos podem ser agrupadas nas seguintes quatro categorias,
EXCETO:
A) Partilha.
B) Redução.
C) Anulação.
D) Aceitação.
E) Relevância.

35
São elementos que devem ser considerados na análise de risco, EXCETO:
A) Impacto.
B) Ameaça.
C) Incerteza.
D) Oportunidade.

E) Ação alternativa.

36
Uma vez incorporado ao patrimônio, os ativos e passivos patrimoniais podem sofrer variações por diversos fatores,
EXCETO:
A) Custo corrente.
D) Valor presente.
B) Custo histórico.
E) Atualização monetária.
C) Valor realizável.

37
Os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais e as modificações ocorridas nos métodos ou critérios
contábeis deverão ser indicados
A) nas notas explicativas.
B) no balanço patrimonial.
C) no balancete de verificação.
D) na demonstração do resultado do exercício.
E) na demonstração das mutações do patrimônio líquido.

38
O Princípio da Competência pressupõe a simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas correlatas. A
empresa deverá considerar, na apuração do resultado do exercício,
A) somente as receitas diferidas e despesas pagas.
B) somente as despesas incorridas e as receitas recebidas.
C) todas as despesas pagas e as receitas ainda não realizadas.
D) somente as despesas pagas e as receitas recebidas no respectivo exercício.
E) todas as despesas incorridas e as receitas realizadas (isto é, as que tiveram seus fatos geradores ocorridos no
respectivo exercício).
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Um balanço patrimonial apresentava em 31.12:
 Ativo circulante: $ 450;
 Liquidez corrente: 1,20; e,
 Liquidez seca: 0,80.
Com base nos dados anteriores, é INCORRETO afirmar que a(o)s
A) liquidez seca é deficitária.
B) liquidez corrente é superavitária.
C) saldo do estoque (final) é de $ 360.
D) passivo circulante apresenta um total de $ 375.
E) estoques representam menos da metade do ativo circulante.

40
Um balanço apresentava os seguintes saldos em 31.12:
 Bancos: $ 50;
 Estoque: $ 20;
 Imobilizado: $ 40; e,
 Fornecedores: $ 60.
Com base nos dados anteriores, é INCORRETO afirmar que o
A) capital próprio é de $ 50.
B) capital de giro é positivo.
C) índice de liquidez seca é deficitário.

D) capital circulante líquido é negativo.
E) índice de liquidez corrente é superavitário.

41
Considerando a regulamentação do processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, quanto aos
critérios a serem observados pelo INMETRO, assinale aquele que AFRONTA a Lei Federal nº 9.784/1999.
A) Interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige.
B) Adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos
administrados.
C) Objetividade no atendimento do interesse público, vedada a identificação do agente na prática de atos
administrativos.
D) Atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo
autorização em lei.
E) Vedação de imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao
atendimento do interesse público.

42
Nos termos da Lei Federal nº 9.933/1999, que dispõe sobre as competências do CONMETRO e do INMETRO e institui
a taxa de serviços metrológicos, assinale a afirmativa correta.
A) Os regulamentos técnicos deverão considerar, em qualquer hipótese, o conteúdo das normas técnicas adotadas pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas.
B) Ao INMETRO compete exercer, com exclusividade, o controle e a fiscalização na área de metrologia legal, sendo‐lhe
vedado exercer poder de polícia administrativa.
C) Compete ao CONMETRO planejar e executar atividades de pesquisa, ensino e desenvolvimento científico e tecnológico
em metrologia, avaliação da conformidade e áreas afins.
D) As atividades materiais e acessórias da metrologia legal que impliquem poder de polícia administrativa deverão ser
realizadas pela Polícia Federal, mediante termo de cooperação.
E) Todos os bens comercializados no Brasil, insumos, produtos finais e serviços, sujeitos a regulamentação técnica,
devem estar em conformidade com os regulamentos técnicos pertinentes em vigor.

43
Considere que um agente público do INMETRO tenha praticado um ato administrativo, cujas razões de fato e de
direito fundamentadoras sejam falsas ou inexistentes. Na hipótese, o ato administrativo padece de vício quanto à(ao)
A) forma.
B) objeto.
C) motivo.
D) finalidade.
E) competência.
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Com base nas normas sobre conflito de interesses no exercício de cargos públicos federais, marque a afirmativa que
CONTRARIA a Lei Federal nº 12.813/2013.
A) Configura conflito de interesses, prestar serviços, ainda que eventuais, à empresa cuja atividade seja controlada,
fiscalizada ou regulada pelo ente ao qual o agente público está vinculado.
B) No caso de dúvida sobre como prevenir ou impedir situações que configurem conflito de interesses, o agente público
deverá agir conforme sua convicção interna, seus valores éticos e morais pessoais.
C) A ocorrência de conflito de interesses independe da existência de lesão ao patrimônio público, bem como do
recebimento de qualquer vantagem ou ganho pelo agente público ou por terceiros.
D) Considera‐se conflito de interesses, a situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados que possa
comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função pública.
E) Considera‐se informação privilegiada, a que diz respeito a assuntos sigilosos ou aquela relevante ao processo de
decisão federal que tenha repercussão econômica ou financeira e que não seja de amplo conhecimento público.

45
Nos termos da Lei Federal nº 5.966/1973, que institui o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) O INMETRO tem quadro próprio de pessoal, com lotação específica, nos termos da legislação em vigor.
B) Compete ao CONMETRO coordenar a participação nacional nas atividades internacionais de metrologia.
C) Constitui recurso do INMETRO o resultado das penalidades aplicadas nos termos da legislação pertinente.
D) O INMETRO é o órgão normativo do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial.
E) O INMETRO é autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

46
Considere que um servidor efetivo do INMETRO tenha se ausentado do serviço sem autorização da chefia imediata.
Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Federais, esse servidor estará sujeito à penalidade disciplinar de
A) demissão.
D) suspensão de até 15 dias.
B) destituição.
E) suspensão de até 90 dias.
C) advertência escrita.

47
Ao Comitê do Plano de Carreiras e Cargos do Inmetro (CPCI), que tem a finalidade de assessorar os Ministros de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior na elaboração da
política de recursos humanos para o INMETRO, compete, em especial:
A) Realizar a avaliação especial de desempenho dos servidores efetivos do INMETRO.
B) Opinar sobre os casos omissos referentes ao plano de carreiras e cargos do INMETRO.
C) Realizar alterações no plano de carreiras, podendo criar cargos e alterar vencimentos mediante resolução.
D) Decidir sobre os casos de desenvolvimento e avaliação de desempenho nos cargos e carreiras do INMETRO.
E) Propor normas legais e regulamentadoras, dispondo sobre ingresso em cargos do Ministério do Planejamento.

48
Quanto ao abuso de poder, assinale a afirmativa correta.
A) A omissão e o abuso de poder são espécies de excesso de poder.
B) Excesso de poder e abuso de poder são espécies de desvio de poder.
C) O desvio de finalidade configura um vício quanto à forma do ato administrativo.
D) Ocorre desvio de poder quando um agente público pratica ato visando a fim diverso do previsto em lei.
E) Configura excesso de poder quando o agente pratica ato para o qual é competente, mas fora das hipóteses legais.

49
Em relação às noções básicas de organização administrativa brasileira, assinale a afirmativa correta.
A) O INMETRO subordina‐se ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
B) As autarquias e as empresas públicas são dotadas de personalidade jurídica de direito público.
C) O INMETRO é uma entidade administrativa integrante da Administração Pública indireta federal.
D) Ocorre descentralização quando o INMETRO cria departamentos internos em sua estrutura organizacional.
E) O INMETRO é uma espécie de descentralização política, já que integra o rol de entes federativos brasileiros.
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De acordo com a Lei nº 8.112/1990, que institui o estatuto dos servidores públicos federais aplicado ao INMETRO, é
correto afirmar que a(o)
A) forma de provimento denominada reversão, simultaneamente gera vacância.
B) exoneração é aplicável nos casos de cometimento de infração disciplinar grave.
C) prazo para tomar posse é de 15 dias, contados do provimento originário do cargo público.
D) investidura originária em cargo, tanto efetivo quanto em comissão, ocorre com o ato da posse.
E) servidor efetivo do INMETRO, eleito para mandato de prefeito, será afastado do cargo efetivo.

51
Considere que um agente público do INMETRO tenha praticado um ato administrativo discricionário. Quanto à
hipótese, é correto afirmar que o referido ato administrativo pode ser
A) revogado pelo Poder Judiciário.
B) anulado por razões de conveniência.
C) anulado por razões de oportunidade.
D) revogado quando praticado com vício de finalidade.
E) revogado por razões de oportunidade e conveniência.

52
Caso o INMETRO realize um contrato administrativo para locação de software de informática necessário às suas
atividades de contabilidade e gestão, é correto afirmar que a duração desse ajuste NÃO poderá ultrapassar a vigência
máxima
A) de três anos.
D) da lei orçamentária anual.
B) de 12 meses.
E) da lei de diretrizes do orçamento.
C) de 48 meses.

53
De acordo com o controle jurisdicional dos atos administrativos praticados pelo Poder Executivo, é correto afirmar
que no Brasil adota‐se o
A) sistema de jurisdição una.
D) controle de ofício pelo Poder Judiciário.
B) modelo de jurisdição francês.
E) controle de mérito do ato administrativo.
C) modelo de contencioso administrativo.

54
Nos termos das normas de direito do trabalho e dos conhecimentos relativos ao contexto da Administração Pública
brasileira, é correto afirmar que o regime
A) celetista deve ser adotado nas empresas públicas e sociedades de economia mista.
B) estatutário estende a garantia trabalhista de aviso prévio aos ocupantes de cargo efetivo.
C) estatuário é adotado nas empresas públicas e o celetista nas sociedades de economia mista.
D) estatutário estende a garantia trabalhista de aviso prévio aos ocupantes de cargo comissionado.
E) celetista abrange o direito de disponibilidade remunerada em caso de extinção do emprego público.

55
Com base nos conhecimentos essenciais do regime celetista e do regime estatutário dos servidores públicos, assinale
a alternativa que apresenta apenas garantias constitucionais comuns aos dois regimes de trabalho.
A) Adicional de serviço extraordinário, direito de reintegração e seguro desemprego.
B) Repouso remunerado, adicional de férias e fundo de garantia por tempo de serviço.
C) Férias, adicional noturno, adicional de serviço extraordinário e repouso remunerado.
D) Adicional noturno, adicional de férias e jornada de trabalho limitada a 36 horas semanais.
E) Repouso remunerado, jornada de trabalho limitada a 40 horas semanais e adicional de férias.

56
Nos termos da Lei Federal nº 9.933/99, caberá ao INMETRO ou ao órgão ou entidade, que detiver delegação de poder
de polícia, processar e julgar as infrações e aplicar, isolada ou cumulativamente, as seguintes penalidades, EXCETO:
A) Multa.
B) Cassação.
C) Interdição.
D) Apreensão.
E) Advertência.
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No exercício de suas atribuições legais, o INMETRO deve observar as seguintes limitações ao poder de polícia:
A) Vinculação, exigibilidade e necessidade.
D) Proporcionalidade, eficácia e necessidade.
B) Autoexecutoriedade, eficiência e eficácia.
E) Discricionariedade, razoabilidade e necessidade.
C) Imperatividade, competência e vinculação.

58
Nos termos do conteúdo legislativo sobre licitações e regime estatutário dos servidores federais, assinale a alternativa
que aponta um ato administrativo que se classifica como vinculado.
A) Concessão de licença gestante.
B) Dispensa de licitação por baixo valor.
C) Exoneração de ocupante de cargo em comissão.
D) Dispensa de licitação por calamidade e emergência.
E) Concessão de licença para tratar de interesses particulares.

59
Considerando o processo administrativo federal, quanto às regras sobre contagem de prazos a serem observadas pelo
INMETRO, assinale a afirmativa que AFRONTA a Lei Federal nº 9.784/1999.
A) Os prazos fixados em meses são contados data a data.
B) Um prazo expresso em dias conta‐se de modo contínuo.
C) Um prazo de um ano iniciado em 31/01/2015 encerra‐se em 31/01/2016.
D) Um prazo de um mês iniciado em 31/01/2015 encerra‐se em 01/03/2015.
E) O prazo que encerrar‐se no domingo, prorroga‐se para o primeiro dia útil seguinte.

60
Considerando a prestação de serviços públicos em sentido amplo, assinale a alternativa em que o modelo jurídico
apresentado NÃO pressupõe a transferência de atividades para o particular.
A) Consórcio público.
D) Concessão de serviço público.
B) Parceria público‐privada.
E) Autorização de serviço público.
C) Permissão de serviço público.
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PROVA DISCURSIVA
ORIENTAÇÕES GERAIS
 A Prova Discursiva é de caráter eliminatório e classificatório, constituída de 02 (duas) questões.
 Para a Prova Discursiva, o candidato deverá formular dois textos com extensão máxima de 30 (trinta) linhas.
 A Prova Discursiva deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em
material transparente, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de
candidato pessoa com deficiência, se a deficiência impossibilitar a redação pelo próprio candidato e de candidato a
quem tenha sido deferido o atendimento especial. Nesse caso, o candidato será acompanhado por um fiscal do
IDECAN devidamente treinado, para o qual deverá ditar o texto, especificando oralmente a grafia das palavras e os
sinais gráficos de pontuação.
 O candidato receberá nota zero na Prova Discursiva em casos de fuga ao tema, de não haver texto ou de
identificação em local indevido.
 Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado
e/ou que ultrapassar a extensão máxima permitida.
 Cada questão valerá 15 pontos, totalizando 30 pontos.

Questão 01
Antônio Carlos é um empresário do ramo têxtil e, desde a constituição de seu negócio, em 2004, a organização
expandiu‐se consideravelmente. Sabe‐se que a empresa compra matéria‐prima e produz tecidos voltados para o
atacado. Porém, nos últimos anos, não houve um aprimoramento dos procedimentos administrativos e operacionais.
Uma auditoria contratada identificou algumas falhas referentes aos controles internos desta entidade, o que
demonstra a vulnerabilidade deste sistema, a saber:
 Fernando da Mata foi contratado para ser o responsável pelo setor de compras, conferência das mercadorias e, em
alguns casos, efetuar pagamentos;
 alguns processos são controlados de forma manual, o que gera divergência entre os setores financeiro, contábil e de
almoxarifado;
 os relatórios concebidos pelo sistema NKT, tais como o do patrimônio, não condiz com o quantitativo em poder da
empresa e qualquer funcionário, tem acesso ao almoxarifado e a fábrica;
 alguns colaboradores alegam sobrecarga de trabalho e exercem funções múltiplas dentro da organização como, por
exemplo, um auxiliar de produção que é normalmente requisitado para atuar em outro setor; e,
 não há manuais internos de organização e procedimentos.
Na forma de uma recomendação para a entidade, elabore um texto descrevendo os princípios fundamentais dos
controles contábeis que deverão ser identificados e apresentados como resposta às falhas descritas.
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Questão 02
“Mais do que a obrigação de informar é o desejo de disponibilizar para as partes interessadas as informações que sejam
de seu interesse e não apenas aquelas impostas por disposições de leis ou regulamentos. A adequada transparência
resulta em um clima de confiança, tanto internamente quanto nas relações da empresa com terceiros. Não deve
restringir‐se ao desempenho econômico‐financeiro, contemplando, também, os demais fatores (inclusive intangíveis)
que norteiam a ação gerencial e que conduzem a criação de valor.”
(Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, 2009.)

De acordo com o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa (2009), disserte sobre o Princípio da
Transparência, as políticas de divulgação e a importância da auditoria independente neste processo.
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INSTRUÇÕES
1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Os objetos
restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e
devidamente identificado.
2. Não é permitido, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação.
Também não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras pessoas, salvo em caso
de candidato que tenha solicitado atendimento especial para esse fim. Nesse caso, se necessário, o candidato será
acompanhado por fiscal do IDECAN devidamente treinado.
3. Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com
respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular,
walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pendrive, receptor, gravador, máquina de calcular, câmera
fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha.
4. Durante a prova, o candidato não deve levantar‐se, comunicar‐se com outros candidatos e fumar.
5. A duração da prova é de 04 (quatro) horas para o cargo de nível médio e 05 (cinco) horas para os cargos de nível
superior, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à identificação – que será feita no
decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito) e Folha de Texto Definitivo (somente
para os cargos de nível superior).
6. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente
calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término
da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado.
7. O Caderno de Provas consta de 60 (sessenta) questões de múltipla escolha e 02 (duas) questões discursivas
(somente para os cargos de nível superior). Leia‐o atentamente.
8. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma única resposta
correta.
9. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas
corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito)
e Folha de Texto Definitivo (somente para os cargos de nível superior) que lhe foram fornecidos estão corretos. Caso
os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá
informar tal ocorrência ao fiscal.
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única
e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
11. O candidato somente poderá retirar‐se do local de realização das provas levando o caderno de provas no decurso
dos últimos trinta minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas.
12. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de
aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado
Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da
Unidade.
RESULTADOS E RECURSOS
‐ As provas aplicadas, assim como os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no
endereço eletrônico www.idecan.org.br, a partir das 14h00min (horário oficial de Brasília/DF), da data provável de 2 de
fevereiro de 2015.
‐ O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 02
(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação.
‐ Para recorrer contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas, o candidato deverá utilizar o Sistema
Eletrônico de Interposição de Recurso, no endereço eletrônico www.idecan.org.br,e seguir as instruções ali contidas.

