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De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de rascunho e, posteriormente, a folha de respostas, que é o único documento válido para a correção
das suas provas. 

PARTE I – CONHECIMENTOS BÁSICOS

Lição de sabedoria

Um cientista muito preocupado com os problemas do

mundo passava dias em seu laboratório, tentando encontrar meios

de minorá-los. 

Certo dia, seu filho de 7 anos de idade invadiu o seu

santuário decidido a ajudá-lo. 

O cientista, nervoso pela interrupção, tentou fazer o filho

brincar em outro lugar. Vendo que seria impossível, procurou

algo que pudesse distrair a criança. De repente, deparou-se com

o mapa do mundo. Estava ali o que procurava. Recortou o mapa

em vários pedaços e, junto com um rolo de fita adesiva, entregou

ao filho dizendo:

— Você gosta de quebra-cabeça? Então vou lhe dar o

mundo para consertar. Aqui está ele todo quebrado. Veja se

consegue consertá-lo bem direitinho. Mas faça tudo sozinho.

Pelos seus cálculos, a criança levaria dias para recompor

o mapa. Passadas algumas horas, ouviu o filho chamando-o

calmamente. A princípio, o pai não deu crédito às palavras do

filho. Seria impossível na sua idade conseguir recompor um mapa

que jamais havia visto. 

Relutante, o cientista levantou os olhos de suas

anotações, certo de que veria um trabalho digno de uma criança.

Para sua surpresa, o mapa estava completo. Todos os pedaços

haviam sido colocados nos devidos lugares. Como seria possível?

Como o menino havia sido capaz?

— Você não sabia como era o mundo, meu filho, como

conseguiu? 

— Pai, eu não sabia como era o mundo, mas, quando

você tirou o papel da revista para recortar, eu vi que do outro

lado havia a figura de um homem. Quando você me deu o mundo

para consertar, eu tentei, mas não consegui. Foi aí que me lembrei

do homem, virei os recortes e comecei a consertar o homem que

eu sabia como era. Quando consegui consertar o homem, virei a

folha e vi que havia consertado o mundo!

Autor anônimo. Mensagem que circulou por e-mail em fev./2004 (com adaptações).

Julgue os itens subseqüentes, quanto às idéias, à tipologia textual

e à grafia do texto Lição de sabedoria.

� O título justifica-se porque, em função dos fatos narrados,

depreende-se que o mundo só estará concertado quando

houver harmonia entre os homens.

� O texto, predominantemente descritivo, conta o espanto de

um homem diante da esperteza de seu filho.

� Os vocábulos “laboratório”, “santuário” e “vários” estão

escritos com acento agudo porque são palavras paroxítonas

terminadas em ditongo.

� O pai, cientifico, tomando consciência da impossibilidade de

o filho removê-lo de seu intento de pesquisador, buscou

alguma tarefa que pudesse fazer a criança partilhar de suas

atividades narrativas.

� O cientista, relutante ao erguer os olhos de suas anotações,

certamente julgando que encontraria um trabalho infantil,

admirado constatou que o mapa-múndi estava completo e

que os pedaços tinham sido postos em seus devidos lugares.

Julgue o emprego do sinal indicativo de crase nos itens que se

seguem.

� A busca de soluções capazes de propiciar à humanidade a

solução de seus problemas é o intuito maior de qualquer

indivíduo que se dedique à pesquisa científica.

� Aspirava à participar das atividades científicas do pai àquela

criança esperta.

� Ao constatar que, analisando à contraface da folha, existiam

as partes da figura humana à mostra, a criança conseguiu

desvendar à incógnita do desconserto do mundo.
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Texto I – itens de 9 a 30

Substantivo versus adjetivo

Além das denúncias de tráfico de influência,1

lavagem de dólares, prevaricação, sonegação de impostos,
nepotismo, fisiologismo e clientelismo político, outro tema
que se encontra no centro das discussões éticas e políticas no4

país é o papel da imprensa.
Acusam, do lado de lá, a imprensa, entre outras

coisas, de sensacionalista, injusta, partidária, tendenciosa,7

integrante do ficcional sindicato do golpe ou daqueles
segmentos interessados em destruir as instituições, como a
presidência da República.10

Para melhor avaliar o que ocorre hoje nessa relação
entre imprensa e governo, os jornalistas, cientistas políticos,
sociólogos e historiadores de amanhã terão mais isenção e13

muito o que pesquisar. Hoje, estamos todos envolvidos como
profissionais, como cidadãos. 

O senso profissional do jornalista mistura-se com16

sentimentos difusos de patriotismo, ódio, raiva, impotência,
esperança, descrença. O momento apresenta um quadro rico
em detalhes carregados de tensão. O conflito manifesta uma19

semântica, mediante a qual se tenta conquistar a opinião
pública. 

Os acusados, alvos de denúncias substantivas,22

partem para o contra-ataque, na tentativa de atingir seus
acusadores com frases adjetivas. De preferência,
desabonadoras. A tática não é nova. Quando Nero procurou25

alguém para responsabilizar pelo incêndio de Roma, não
titubeou. Escolheu os cristãos, vistos pelo imperador e sua
corte como inimigos políticos. Para preservar a instituição28

romana e a si próprio, Nero transferiu sua loucura para o
suposto ato dos cristãos.

Sempre se pode colher na história entre dominados31

e dominadores, governantes e súditos, situação e oposição,
instituição pública governamental e imprensa, entre outras
divisões maniqueístas, condutas assemelhadas. Na defensiva,34

quem tem o poder procura, diante de acusações substantivas,
desqualificar os inimigos com adjetivos.

Na revelação da divergência, do conflito e da ira37

pela palavra, procura-se esconder o que mais se manifesta na
realidade do discurso: a verdade. Aí, a imprensa apresenta-se
como veículo mais eficaz para distribuir as informações e as40

interpretações factuais. Sem os jornais independentes, há o
discurso político surdo. Uma contradição que nega a essência
e a natureza política, ou seja, o caráter público. 43

Com erros, até grandes, é a imprensa o canal mais
eficiente para revelar as verdades que se escondem em tantos
discursos, cenas de TV, papéis burocráticos, atos46

simbolicamente autoritários e totalitários. A imprensa, ao
contrário do discurso político, em que predomina a locução
adjetiva, tem por fundamento a revelação substantiva do49

cotidiano.
Marcel Cheida. In: Folha de S. Paulo, 26/7/1992 (com adaptações).

A partir das idéias e da tipologia do texto I, julgue os itens
seguintes.

	 O primeiro parágrafo delimita, em um enfoque ético, o
assunto tratado no texto: a discussão do papel social da
imprensa.

�
 Os parágrafos segundo, terceiro e quarto apresentam os
seguintes desdobramentos do problema, respectivamente: a
interpretação dos que detêm o poder, “do lado de lá” (R.6);
a visão dos intelectuais, entre eles o autor, e a compreensão
dos fatos pelo lado dos profissionais de imprensa.

�� O posicionamento do autor é reforçado no quinto parágrafo,
pela retomada da dicotomia apresentada no título,
exemplificada com dados colhidos da História.

�� O último período do texto expõe, recuperando as expressões
“locução adjetiva” e “revelação substantiva”, conclusões
acerca do assunto anteriormente delimitado.

�� Pelo encadeamento das idéias na construção textual,
constata-se que a matéria é apresentada sob a forma de uma
argumentação.

Com referência à grafia e à acentuação das palavras do texto I,
julgue os itens a seguir.

�� Agrupando-se algumas palavras das linhas 1 e 2 em função
das regras pelas quais elas são acentuadas, formam-se dois
grupos: a) “denúncias” e “influência”; b) “tráfico” e
“dólares”.

�� A vogal “i”, nas palavras “país” (R.5) e “maniqueístas”
(R.34), é acentuada porque está na sílaba tônica, formando
um hiato com a vogal anterior.

�� O vocábulo “senso” (R.16) admite, sem que ocorra mudança
de sentido, a grafia com a inicial “c”, como na expressão
censo populacional.

�� A escrita de “contra-ataque” (R.23) poderia ser feita sem
hífen, por analogia com “contradição” (R.42), sem que se
incorresse em erro de grafia. 

�� O vocábulo “cotidiano” (R.50) aceita também a grafia
quotidiano, devido à etimologia da palavra.

Julgue os itens seguintes, referentes ao emprego das classes de
palavras e à sintaxe da oração e do período no texto I.

�	 Na linha 7, os adjetivos “sensacionalista”, “injusta”,
“partidária” e “tendenciosa” referem-se à imprensa televisiva
exclusivamente, a quem é atribuído também o epíteto de
“sindicato do golpe” (R.8).

�
 O período “O senso profissional do jornalista mistura-se com
sentimentos difusos de patriotismo, ódio, raiva, impotência,
esperança, descrença.” (R.16-18) classifica-se como
composto por coordenação.

�� Ligam-se sintaticamente a “sentimentos difusos” (R.17) os
seguintes substantivos abstratos: “patriotismo”, “ódio”,
“raiva”, “impotência”, “esperança” e “descrença”.

�� O conector “Quando” (R.25) e o advérbio “Sempre” (R.31)
atribuem circunstância de tempo ao contexto em que estão
empregados.

�� No período “Para preservar a instituição romana e a si
próprio, Nero transferiu sua loucura para o suposto ato dos
cristãos.” (R.28-30), as palavras sublinhadas expressam
circunstâncias adverbiais de finalidade.
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Julgue a concordância, a regência e a pontuação, além da
manutenção do sentido dos parágrafos sexto e sétimo do texto I,
nas reescrituras apresentadas nos itens a seguir.

�� Sempre pode-se retirar da história aspectos semelhantes em
divisões maniqueístas, como nas condutas entre si de
dominados e dominadores, governantes e súditos, situação e
oposição, instituição pública governamental e imprensa.

�� Quem tem a defensiva do poder, procura diante de acusações
da substância, desqualificar os inimigos com adjetivos
periféricos. 

�� Revela-se à divergência da ira à palavra, por intermédio do
conflito, e procura-se, pela verdade, ocultar o que mais se
manifesta no discurso: a realidade.

�� A imprensa é apresentada, no e ao poder, como o veículo
mais eficiente à distribuição das comunicações e às
interpretações dos fatos. 

�� Existe o discurso político surdo, além da contradição
negadora da essência natural e política da coisa pública,
sempre que os jornais apregoam os fatos, com
independências.

Com base nos princípios de redação e correspondência oficiais,
julgue os itens a seguir, relativos ao texto I.

�	 O quinto parágrafo, da forma como se encontra no texto,
grafada entre aspas e indicando a autoria, porém sem a
indicação de parágrafo, comporta a transcrição para o corpo
de uma ata.

�
 O texto, citando a fonte de onde foi retirado, fará parte de
um relatório técnico, desde que transcrito em folha padrão

ofício.

No Brasil, as ações e os serviços públicos de saúde integram uma
rede regionalizada e hierarquizada e constituem o Sistema Único
de Saúde (SUS). Acerca desse sistema, julgue os itens que se
seguem.

�� Os serviços de saúde privados podem participar do SUS em
caráter complementar.

�� Compete ao SUS ordenar a formação de recursos na área de
saúde.

�� Compete ao SUS coordenar a formulação da política de
saneamento básico e a execução das ações nela previstas.

�� Cabem à direção estadual do SUS o estabelecimento de
normas e a execução da vigilância sanitária de portos,
aeroportos e fronteiras.

�� A Programação Pactuada Integrada (PPI) é um instrumento
de gestão do SUS, elaborado pelo Ministério da Saúde e
aprovado pelos conselhos municipais e estaduais de saúde.

Com referência à gestão financeira do SUS, julgue os itens a
seguir.

�� Para receberem os recursos destinados à cobertura das ações
e dos serviços de saúde, municípios, estados e Distrito
Federal não precisam contar necessariamente com conselhos
de saúde.

�� Os municípios habilitados em gestão plena da atenção básica
ampliada estão também habilitados em gestão plena do
sistema municipal.

�� O reembolso das despesas com atendimentos prestados por
unidades públicas beneficiárias de planos privados de saúde
constitui fonte adicional de recursos do SUS.

�	 Os recursos de custeio da esfera federal destinados às ações
e aos serviços de saúde configuram o teto de financiamento
global, sendo o valor para cada estado e município definido
com base na PPI e correspondente à soma dos tetos
financeiros de assistência, vigilância sanitária, epidemiologia
e controle de doenças.

�
 Os valores financeiros transferidos a estados e municípios,
referentes a pisos, tetos, frações e índices, bem como as suas
revisões, devem ser negociados nas comissões intergestoras
bi e tripartite e aprovados pelos respectivos conselhos de
saúde.

A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações
de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinado a
assegurar o direito à saúde. Com respeito a essa rede de proteção
social, julgue os itens que se seguem.

�� Um dos objetivos da seguridade social é a garantia de
universalidade do atendimento de saúde.

�� Na legislação brasileira, as ações e os serviços de saúde não
são considerados de relevância pública.

�� Segundo a Constituição Federal, as políticas econômicas
devem garantir redução de riscos de agravos à saúde.

Considerando os Programas de Agentes Comunitários de Saúde
e de Saúde da Família (PACS/PSF), julgue os itens subseqüentes.

�� Os agentes comunitários de saúde devem ser técnicos de
enfermagem treinados para desenvolver ações básicas de
saúde.

�� As equipes de saúde da família têm de ser obrigatoriamente
chefiadas por um profissional médico.

�� O PACS/PSF é uma estratégia de reformulação do modelo
assistencial em saúde no Brasil.

�� Cinco ações básicas de atenção à saúde da criança
apresentam comprovada eficácia: promoção do aleitamento
materno, acompanhamento do crescimento e
desenvolvimento, imunização, prevenção e controle de
doenças diarréicas e de infecções respiratórias.

�� As unidades do PACS/PSF atendem, preferencialmente, a
uma demanda populacional espontânea sem delimitação
territorial.

A atenção humanizada à mulher, por ocasião do aborto, parto e
puerpério, compreende um conjunto de conhecimentos, práticas
e atitudes que visa à promoção do parto e nascimento saudáveis
e à prevenção de morbi-mortalidade materna e perinatal. Acerca
desse assunto, julgue os itens seguintes.

�	 A hospitalização no momento do trabalho de parto tem sido,
em grande parte, responsável pela queda da mortalidade
materna e neonatal no Brasil.

�
 O percentual de partos cesarianos no Brasil vem crescendo
de forma alarmante, chegando a ser, em média, na rede do
SUS, maior que o de partos normais.
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PARTE II – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

O estudo dos conceitos básicos da contabilidade nacional é
indispensável à compreensão da teoria macroeconômica. Acerca
desse assunto, julgue os itens a seguir.

�� Quando ocorre a acumulação de estoques nos pátios das
montadoras de automóveis, o produto interno bruto (PIB)
torna-se maior que a renda interna bruta.

�� A mensuração do PIB pela ótica da despesa não deve levar
em conta as vendas externas porque elas não representam
gastos dos residentes no país.

A análise de questões macroeconômicas básicas, tais como o
comportamento de seus principais agregados e a atuação do
governo na economia, mediante o uso de políticas fiscais e
monetárias, é crucial para se entender os fenômenos econômicos.
Com relação a esse assunto, julgue os itens subseqüentes.

�� No modelo keynesiano básico, no qual a demanda agregada
é composta unicamente pelas demandas de consumo e
investimento, se a propensão marginal a consumir for igual
a 0,6, então o valor do multiplicador keynesiano será igual a
2,5.

�� De acordo com a hipótese do ciclo de vida (life-cycle

hypothesis), uma elevação temporária nos impostos pagos
pelos consumidores reduzirá de forma substancial, o
consumo corrente, contribuindo, assim, para expandir os
níveis de poupança da economia.

�� A teoria q do investimento, de Tobin, afirma que as
empresas fundamentam suas decisões de investimento na
relação entre o valor de mercado do capital instalado e o
custo de substituição desse capital. 

�� Uma expansão das despesas públicas, acompanhada de um
aumento equivalente da receita tributária, por não ter efeito
multiplicador, não altera a demanda agregada.

�� Em presença da armadilha da liquidez, a política monetária
é ineficaz para aumentar a renda nacional. 

�� A tributação progressiva da renda e o programa de seguro
desemprego constituem exemplos de estabilizadores
automáticos da economia porque elevam o déficit público
durante as recessões e o reduzem durante os períodos de
expansão econômica.

�	 No longo prazo, a taxa natural de desemprego decresce com
o aumento da taxa de inflação, tornando, assim, a curva de
Phillips negativamente inclinada.

Questões monetárias e creditícias são tópicos relevantes para a
análise das economias de mercado. No que se refere a essas
questões, julgue os itens que se seguem.

�
 Para viabilizar a expansão do estoque monetário, o
multiplicador monetário requer que um múltiplo dos
depósitos totais seja mantido sob forma de reserva junto ao
Banco Central.

�� Um aumento no PIB nominal, que não altera as taxas de
juros, desloca a demanda de moeda para cima e para a
direita.

�� De acordo com a teoria quantitativa da moeda, a oferta
monetária está diretamente relacionada à taxa de juros.

No âmbito do estudo da economia, as questões ligadas aos
processos de desenvolvimento e crescimento econômicos são
tópicos extremamente relevantes. A esse  respeito, julgue os itens
a seguir. 

�� O capital humano, importante determinante do crescimento
econômico, engloba os diferentes tipos de educação e
treinamento que permitem aos indivíduos aumentar o seu
nível de produtividade.

�� Em virtude da existência do efeito de alcance (catch-up

effect), os países que partem de um patamar inferior de renda
tendem a crescer mais lentamente que aqueles que partem de
patamares superiores.  

�� Países em desenvolvimento, além de apresentarem baixas
taxas de consumo, também exibem baixas razões
capital/trabalho, o que reduz a produtividade da mão-de-
obra, prejudicando, assim, o crescimento a longo prazo
dessas economias.

RASCUNHO
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A microeconomia estuda o comportamento individual dos agentes
econômicos e, por essa razão, constitui um sólido fundamento à
análise dos agregados econômicos. Acerca desse assunto, julgue os
itens seguintes.

�� No equilíbrio, a firma que opera em um mercado competitivo
maximiza seus lucros quando fixa o preço de seu produto em
um valor igual à receita marginal.

�� Se a necessidade de melhor equipar os hospitais públicos, em
termos tecnológicos, levar à expansão do emprego de pessoal
qualificado (médicos e técnicos), então, na função de produção
desses serviços hospitalares, o trabalho especializado e os
equipamentos são considerados bens complementares.

�� A redução do ICMS sobre automóveis, que ocorreu no âmbito
da guerra fiscal travada entre governos estaduais, expandiu a
quantidade demandada, provocando, assim, um deslocamento
para cima e para a esquerda da curva de oferta desse produto.

�	 Os consumidores devem fazer escolhas em razão da existência
de mapas de preferências distintos entre os indivíduos de uma
sociedade.

�
 Durante as crises do petróleo na década de 70 do século XX, a
elevação dos preços, orquestrada pelo cartel da OPEP,
estimulou a produção de substitutos para esse mineral,
contribuindo, assim, para expandir a elasticidade-preço da
demanda desse produto.

�� Para um consumidor racional, a taxa marginal de substituição
entre notas de dez reais e notas de cinco reais é decrescente e
será tanto mais baixa quanto maior for seu nível de renda. 

�� As isoquantas, que mostram as diferentes combinações fatoriais
que asseguram lucros idênticos, não podem se cruzar.

�� Em virtude da existência de barreiras à entrada no setor para
escolher a combinação preço/quantidade ótima, um
monopolista pode escolher quaisquer níveis de preço e
produção, independentemente da curva de demanda do
mercado no qual ele atua.

�� A cartelização em um determinado mercado ocorre porque
tanto as condições de demanda como aquelas referentes aos
custos são relativamente semelhantes para as empresas que
atuam nesse mercado.

Em um mundo globalizado, os tópicos abordados pela economia
internacional são indispensáveis para entender os fenômenos
econômicos. Julgue os seguintes itens, que se referem à economia
internacional.

�� Quando cidadãos norte-americanos adquirem ou aumentam o
controle sobre uma empresa no Brasil, essa transação é
contabilizada no balanço de capitais do Brasil.

�� Diferenças nos custos de produção, bem como a existência de
economias de escala na produção, constituem bases importantes
para a existência de comércio internacional entre os diferentes
países.

�� A lei do preço único (law of one price) afirma que, em um
mundo em que impera o livre-comércio e não existem custos de
transporte, as taxas de câmbio se ajustarão até que o custo de
aquisição de uma dada cesta de bens se iguala em todos os
mercados.

�� O problema encontrado em regimes com taxas de câmbio fixas
é a inexistência de mecanismos para anular os excedentes do
balanço comercial.

O estudo da economia brasileira é importante para a
compreensão da situação econômica atual. A esse respeito,
julgue os itens a seguir.

�	 No Brasil, a exemplo das demais nações
latino-americanas, durante a década de 50 do século XX,
as estratégias de promoção de exportações foram
preferencialmente utilizadas para acelerar o
desenvolvimento econômico da região.

�
 A industrialização brasileira foi acompanhada por um
processo inflacionário cujo ápice foi atingido no início da
década de 90 do século passado, antes da vigência do
Plano Real.

Um capital aplicado por 15 meses a uma taxa mensal de juros
simples produziu um montante igual a R$ 5.800,00. Esse
mesmo capital aplicado por 225 dias, à mesma taxa mensal,
subtraído dos rendimentos obtidos neste período, resultou em
um montante de R$ 3.100,00. Considerando que 1 mês tem 30
dias, julgue os itens que se seguem, acerca dessa situação.

�� A taxa mensal a que o capital foi aplicado é
inferior a 3,5%.

�� O capital aplicado era superior a R$ 3.800,00.

Uma letra foi descontada 4 meses antes do seu vencimento,
usando-se o desconto simples à taxa anual de 12%. Sabendo
que o desconto foi de R$ 120,00, julgue os itens seguintes. 

�� Se foi utilizado o desconto racional, então o valor nominal
da letra é superior a R$ 3.100,00.

�� Se foi utilizado o desconto comercial (por fora), então o
valor nominal da letra é superior a R$ 3.100,00.

RASCUNHO
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Um comerciante fez compras no valor de R$ 25.000,00. Pagou 20%
do valor da compra de entrada, na data da compra, e comprometeu-
se a pagar R$ 8.400,00, ao final de 4 meses, e quitar o restante da
dívida ao final de 1 ano. Considerando que lhe foi cobrada uma taxa
de juros compostos de 4% ao mês e supondo que (1,04)4 = 1,17,
(1,04)8 = 1,37 e (1,04)12 = 1,60, julgue os itens subseqüentes. 

�� Ao final do 4.º mês, após o pagamento da intermediária de
R$ 8.400,00, o comerciante ficou devendo menos de
R$ 14.000,00.

�� A quantia que o comerciante deve pagar ao final de 1 ano para
quitar a dívida é superior a R$ 20.000,00.

�� Se o comerciante não pagar a intermediária de R$ 8.400,00 e
forem mantidas as outras condições do financiamento, então, ao
final de 1 ano, a quantia que ele deverá pagar para quitar a sua
dívida é inferior a R$ 30.000,00.

Um empréstimo deve ser quitado em 6 prestações anuais e
sucessivas pelo sistema de amortização constante, sendo cobrada
uma taxa de juros compostos de 12% ao ano, com a 1.ª prestação
vendendo ao final do 1.º ano do empréstimo. Supondo que os
juros incluídos na 1.ª prestação sejam iguais a R$ 5.040,00, julgue
os itens seguintes.

�� O valor do empréstimo foi inferior a R$ 40.000,00.

�	 A amortização do empréstimo, efetuada a cada ano, é inferior
a R$ 8.000,00.

	
 Os juros incluídos na 2.ª prestação são inferiores a R$ 4.100,00.

	� A 2.ª prestação, a ser paga ao final do 2.º ano do empréstimo,
é inferior a R$ 11.300,00.

Um terreno foi vendido em 8 prestações iguais e sucessivas de
R$ 4.500,00. A taxa de juros compostos do financiamento foi de
48%, capitalizados mensalmente. Supondo que (1,04)!8 = 0,73 e
(1,04)!7 = 0,76, julgue os itens a seguir, que se referem à situação
em apreço.

	� Se a 1.ª prestação foi paga antecipadamente, na data da compra,
então o valor à vista do terreno é superior a R$ 32.000,00.

	� Se a 1.ª prestação foi paga ao final do 1.º mês após a data da
compra, então o valor à vista do terreno é superior a
R$ 31.000,00.

Julgue os itens que se seguem.

	� Empregando-se uma taxa de juros simples fixa, os capitais
equivalentes em determinada época sempre serão equivalentes
em qualquer outra época.

	� A taxa mensal equivalente à taxa composta bimestralmente de
44% é inferior a 21%.

Um empréstimo de R$ 10.000,00 foi financiado à taxa de juros
compostos de 5% ao mês, pelo prazo de 2 meses, e sujeito a

uma tributação de 3%. Supondo que (1,05)2 = 1,1 e que ,

julgue os itens subseqüentes, que se referem à situação apresentada.

	� Se o imposto incide sobre o principal somado aos juros, então
seu valor é superior a R$ 300,00.

	� Se o imposto incide somente sobre o principal e é cobrado na
liberação do empréstimo, então o custo mensal real efetivo
financiado (taxa mensal efetiva) é inferior a 6%.

Julgue o seguinte item.

	� Se, para imprimir 250.000 exemplares de um periódico
5 rotativas que produzem igualmente gastam 1 hora e 21
minutos, então 9 rotativas iguais a essas gastarão mais de 2
horas para imprimir 750.000 desses mesmos exemplares.

Uma repartição é composta somente por digitadores, analistas
de sistemas juniores e analistas de sistemas plenos. Desses,
60% são digitadores, 8 % são analistas de sistema plenos e 8
são analistas de sistemas juniores. Com base nessas
informações julgue os itens seguintes. 

		 O número de analistas de sistema juniores é igual a
4 vezes o número de analistas plenos.

�

 O número total de funcionários dessa repartição é
superior a 30. 

RASCUNHO
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Com relação à administração financeira, julgue os itens a seguir.

�
� A impossibilidade de reaplicar os fluxos intermediários de

caixa a taxas iguais ou superiores à taxa interna de retorno

(TIR) calculada para o fluxo de caixa total inviabiliza a

adoção da TIR como parâmetro de decisão.

�
� Os fluxos de caixa não podem ser afetados pelas despesas de

depreciação ocorridas no período analisado, mesmo que

efeitos tributários — tal como a redução do Imposto de

Renda — decorram dessa despesa, visto tratar-se de uma

despesa não-desembolsável. 

�
� Ao adotar uma estratégia de administração financeira

tradicional para o equilíbrio de capital de giro, o gerente

financeiro deve manter o capital de giro permanente

financiado por passivos de longo prazo, próprios ou de

terceiros.

�
� Entre as alternativas possíveis, a mais rentável, normalmente,

é aquela que mantém os ativos circulantes em níveis

confortáveis, isto é, superiores às necessidades, de forma a

prevenir eventuais dificuldades no ciclo operacional.

�
� É possível calcular corretamente o grau de alavancagem

operacional dividindo-se o lucro antes de juros e imposto de

renda (LAJIR) do período pela variação percentual nas

vendas.

�
� A alavancagem pode ser classificada como alavancagem

total, alavancagem operacional e alavancagem financeira.

Acerca das relações custo-volume-lucro, julgue os itens

subseqüentes.

�
� No ponto de equilíbrio, o lucro operacional é inexistente.

�
� No ponto de equilíbrio, a receita é maior que o custo fixo ou

igual ao custo variável.

�
	 Ao longo do tempo, os custos fixos são iguais,

independentemente do volume de vendas.

��
 O ICMS e o IPI, quando recuperáveis, não fazem parte do

custo de aquisição dos estoques da compradora, não fazendo

parte, também, da receita líquida da vendedora.

��� Os custos fixos unitários permanecem sempre estáveis,

independentemente do volume de vendas.

��� A margem de contribuição, diferença entre receitas e custos

variáveis, é a quantia de unidades que devem ser vendidas

para cobrir os custos fixos e gerar lucro operacional.

Julgue os itens seguintes, relativos à contabilidade gerencial.

��� O custeio fundamentado em atividades é um método em que

os custos inicialmente são atribuídos aos produtos e depois

às atividades consumidas pelos produtos.

��� O custeio com base em atividades fornece medidas mais

detalhadas de custos do que métodos de rateio global ou

departamental, mas exige maior volume de trabalho de

registro de dados.

��� Os centros de responsabilidade podem ser diferentes quanto

aos tipos de itens orçamentários pelos quais são

responsáveis. 

��� Em uma fábrica, os departamentos devem utilizar

orçamentos flexíveis, enquanto um orçamento estático

poderá representar o orçamento de toda a fábrica.

��� O processo de orçamento de capital pode ser dividido em

cinco etapas que acontecem na seguinte ordem: geração de

propostas; tomada de decisão; implementação;

acompanhamento; e avaliação e análise.

A empresa Mipibu Ltda. tem duas unidades produtivas

— divisão X e divisão Y — que operam sem capacidade ociosa.

A divisão X  usa em sua linha de produção a peça delta, que pode

ser obtida no mercado por R$ 10,00, ou diretamente da

divisão Y, pelo preço de transferência de R$ 15,00. 

A partir dessas informações, julgue os itens a seguir. 

��� A compra da peça delta no mercado é indiferente tanto para

a divisão X como para a divisão Y, como centros de lucros.

��	 A divisão X deveria comprar da divisão Y, para maximizar

o lucro total da empresa.

��
 Considerando os resultados da Mipibu Ltda., a divisão X

deveria aceitar o preço de transferência, caso a divisão

vendedora tivesse capacidade ociosa.


