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O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás divulga as respostas esperadas
oficiais da prova  Teórico-Prática com abordagem discursiva do cargo de  AUXILIAR EM
ADMINISTRAÇÃO.  Essas respostas foram utilizadas como referência no processo de
correção. Foram também consideradas corretas outras respostas que se encaixaram no
conjunto de ideias que corresponderam às expectativas quanto à abrangência e à aborda-
gem do conhecimento no que se refere à competência e/ou habilidades na utilização de
conceitos e/ou técnicas específicas. Respostas parciais também foram aceitas, contudo, a
pontuação a elas atribuída consideraram os diferentes níveis de acerto,  quando for  o
caso.

RESPOSTAS ESPERADAS

____Questão 01__________________________________________________________

 Rádio................R$ 1.000,00 x 50 un. = R$  50.000,00

IPI = R$ 4.500,00             

ICMS = R$ 8.500,00

Seguro = R$ 900,00          

Frete = R$ 225,00

 Micro system………...R$ 2.600,00 x 30 un. = 78.000,00

IPI = R$ 7.020,00             

ICMS = R$ 13.260,00

Seguro= R$ 1.404,00       

Frete= R$ 351,00

(10 pontos)



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DE RECURSOS HUMANOS

CENTRO DE SELEÇÃO

____Questão 02_________________________________________________________

Espera-se que o candidato elabore uma ficha como a que se segue e a preencha da ma-
neira a seguir.

Ficha de Contas Correntes
1 - Nome da Empresa: Verana Ltda.
2 - Nome do Correntista: A.R.
3 - Data 4 - Histórico 5 - Débito 6 - Crédito 7 - D/C 8 - Saldo
02/03/2015 Venda de um conjunto de 2.600,00 - D 2.600,00
 Estofado Premium - NF 5060     

(20 pontos)

____Questão 03__________________________________________________________

Ventilação: os ambientes devem ser bem ventilados, com janelas amplas e entrada natu-
ral de ar e, se possível, providos de ventiladores ou ar-condicionado.
Iluminação: as salas, na medida do possível, deverão ter acesso à luz natural. Se artificial,
deverá ser feita com lâmpadas econômicas.
Limpeza e conservação: importantes para manter a higiene e a salubridade dos ambien-
tes, além de trazerem conforto para os empregados e para as pessoas que visitam a em-
presa. 

Som: ruídos excessivos atrapalham o rendimento do trabalho, deixando os trabalhadores
desatentos e estressados. Quanto mais puder eliminá-los ou reduzi-los, melhor será o
ambiente.

(20 pontos)


