
                      UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
 
 
PROGEPE – PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
CPTA – COORDENAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
PROGRAD – PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
COSEAC – COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO ACADÊMICA 

 

CONCURSO DA UFF - 2015 
RESPOSTAS AOS RECURSOS 
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
 
DISCIPLINA: ESPECÍFICA DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

Questão Gabarito 
Original 

Justificativa Deferido/In
deferido 

Gabarito 
alterado para 

22 C O terceiro parágrafo do item 1.2 deixa clara a distância entre a língua falada e a escrita. Ademais, a 
questão é transcrição literal de texto do quinto parágrafo do item 1.2 do Manual indicado na bibliografia. 

Indeferido - 

24 D A questão é transcrição literal de parte do item 2.1.3 do Manual indicado na bibliografia. No citado item são 
listadas autoridades dos três poderes e dos três níveis, sendo a opção D a única que lista autoridades com 
tal prerrogativa de forma não excludente. 

Indeferido - 

27 C Questão dentro do Programa e da bibliografia indicada. Indeferido - 

29 A O quadro 6.1 na página 178 da obra citada enquadra “Execuções instrumentais” na coluna “Área de 
Eficácia” para o terceiro nível administrativo (Administração funcional). 

Indeferido - 

31 B Questão dentro do Programa e da bibliografia indicada. Indeferido - 

32 A A autora da obra citada deduz três características básicas que distinguem os arquivos: “1. Exclusividade de 
criação e recepção por uma repartição, firma ou instituição; 2. Origem no curso de suas atividades e 3. 
Caráter orgânico que liga o documento aos outros do mesmo conjunto.”. Tais características se inter-
relacionam entre si e delas decorrem todos os desdobramentos da arquivologia, mas as características são 
claramente diferenciadas e expressas na página 20 da obra referida. Ademais, a questão é transcrição 
literal da obra citada. 

Indeferido - 

34 B Questão dentro do Programa e da bibliografia indicada. Indeferido - 

35 C Questão dentro do Programa e da bibliografia indicada. Trata-se de transcrição literal da tabela 
apresentada na página 61 da obra indicada. 

Indeferido - 

36 B ANULADA por erro de digitação no enunciado. DEFERIDO ANULADA 

38 A Questão dentro do Programa e da bibliografia indicada. Indeferido - 

40 B Questão dentro do Programa e da bibliografia indicada. Indeferido - 

41 D ANULADA por duplicidade de resposta. DEFERIDO ANULADA 

42 E Questão dentro do Programa e da bibliografia indicada. Indeferido - 

43 A Questão dentro do Programa e da bibliografia indicada. Indeferido - 

44 C A questão trata de juros compostos, ou seja, os juros do segundo mês devem ser calculados considerando-
se os juros do primeiro mês. 

Indeferido - 
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12000X(1+0,04)
2
-12000=979,20 

45 D A questão trata de desconto e juros compostos. 100-10%=90 
100*(1+0,03)³=109,27 
109,27-90=19,27 

Indeferido - 

46 B ANULADA por erro de digitação nas opções. DEFERIDO ANULADA 

47 C A questão é dividida em duas partes, uma com juros compostos anuais com capitalização em seis meses, 
e a outra com juros simples trimestrais durante um ano, sendo os dois casos independentes entre si. 
4000X(1+0,2)

2
=5760 

5760-4000=1760 
1760/(4000X4)=11% 

Indeferido - 

48 B A questão pode ser resolvida de várias formas, ou menos ou mais diretas. 
65000X35%=22750 
65000X65%=42250 
Primeira parte: 
22750X2%=455 
22750+455=23205 
23205X2%=464,1 
23205+464,1=23669,1 
23669,1X2%=473,38 
23669,1+473,38=24142,48 
24142,48X2%=482,85 
24142,48+482,85=24625,33 
Segunda parte: 
42250X3%X4=5070 
42250+5070=47320 
Resultado: 
47320-24625,33=22694,67 

Indeferido - 

49 A A questão obriga o candidato a fazer a contabilização semestralmente em uma operação com taxa anual 
de juros, desta forma, ao aplicar o juros a cada seis meses durante 3 semestres, 18 meses, resulta no valor 
indicado na opção do gabarito. 
120000X(1+5%)

3
=138915 

138915-120000=18915 

Indeferido - 

50 E Questão dentro do Programa e da bibliografia indicada. Indeferido - 

53 D Questão dentro do Programa e da bibliografia indicada. Trata-se de questão direta e objetiva relativa a Indeferido - 
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operações contábeis corriqueiras, com apenas uma única opção correta para resposta. 

54 D Questão dentro do Programa e da bibliografia indicada e refere-se ao princípio fundamental do equilíbrio do 
balanço patrimonial. 

Indeferido - 

56 C Questão dentro do Programa e da bibliografia indicada e é cristalina ao questionar o total do capital de 
origem de terceiros sem qualquer referência ao total do ativo. 

Indeferido - 

58 A Questão dentro do Programa e da bibliografia indicada uma vez referir-se a Demonstrações Contábeis. Indeferido - 

59 B Demonstrações Contábeis é tópico que consta expressamente do Programa e as sugestões bibliográficas 
indicam obras que tratam especificamente sobre tal assunto. Não há como tentar restringir o conhecimento 
de assunto expressamente constante do Programa com falsos paradigmas sobre títulos de capítulos de 
livros sugeridos na bibliografia. 

Indeferido - 

60 D Questão dentro do Programa e da bibliografia indicada. Indeferido - 

 


