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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.

• Nos itens que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os

programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que

expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também

que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos

mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Mentes que brilham

1 A história é contada pela obra dos seus maiores

criadores. Platão, Da Vinci, Galileu, Shakespeare,

Rembrandt, Mozart — você certamente sabe quem foram e

4 o que fizeram. Mas o que sabe sobre seus contemporâneos?

Seria capaz de citar aqueles que serviram de pano de fundo

para os feitos desses homens? Muito provavelmente, nenhum

7 nome lhe virá à cabeça de imediato. E a razão disso é muito

simples. São as pessoas raivosas que mudam o mundo.

A afirmação é de um especialista no estudo do

10 temperamento da PUC-RS. Ele explica que essa emoção, a

despeito do conceito popular, muitas vezes é positiva.

“A raiva não precisa se manifestar só em forma de mordida.

13 Ela pode incentivar as vitórias. O lobo conquista territórios,

as ovelhinhas não”, compara. E o que isso tem a ver com

criatividade? Tudo. “A raiva é a capacidade de se projetar.

16 É a instabilidade que leva à ação criativa”, diz ele. Ou seja,

é a argúcia, ou a falta dela, que faz com que algumas pessoas

se destaquem e outras não.

19 Mesmo que você não queira entrar para a história,
é bom prestar atenção. A criatividade, afirmam os cientistas,

é essencial até para a sobrevivência do mais reles mortal —

22 um inseto que não consiga desenvolver uma estratégia

criativa para descansar sossegado vai acabar invariavelmente

na boca de um sapo, como a maioria dos seus.

Camila Artoni. Galileu, out./2004, p. 39 (com adaptações).

A respeito das idéias e das estruturas lingüísticas do texto

apresentado, julgue os itens a seguir.

1 A primeira frase do texto está na voz passiva. Sua versão

correta  na voz ativa é: A obra dos maiores criadores conta

a sua história.

2 A autora afirma que certamente o leitor sabe quem as

pessoas citadas foram e o que fizeram, mas essas

informações não são explicitadas, porque o texto nada tem

a ver com o que as pessoas mencionadas fizeram.

3 A conjunção “Mas” (R.4) liga idéias opostas: o que a autora

acha que o leitor sabe e o que ela acha que esse leitor não

sabe.

4 O trecho com as duas perguntas retóricas (R.4-6) continuará

correto e coerente com o texto se for reescrito da seguinte

forma: Mas você nada sabe sobre seus contemporâneos,

nem seria capaz de mencionar àqueles que serviram
esses homens famosos.

5 Depois da palavra “simples” (R.8), no lugar do ponto, cabem,

sem que se percam as idéias do texto, os dois-pontos,

fazendo-se a devida adaptação de letra maiúscula para

minúscula em “São”.

6 Na frase “São as pessoas raivosas que mudam o mundo.”

(R.8) as palavras “São” e “que” podem ser ambas retiradas

sem que ocorra erro gramatical ou qualquer prejuízo para a

argumentação do texto.

7 Na frase “Ele explica que essa emoção, a despeito do

conceito popular, muitas vezes é positiva.” (R.10-11),

“essa emoção” refere-se à raiva enquanto o “conceito

popular” é o de que a raiva é uma emoção destruidora.

8 De acordo com a argumentação desenvolvida no texto, na

linguagem figurada da frase “O lobo conquista territórios, as

ovelhinhas não” (R.13-14), o “lobo” representa as pessoas

raivosas e “as ovelhinhas”, as suas vítimas.

9 O texto coloca a instabilidade como característica comum a

pessoas raivosas e pessoas criativas.

10 A frase “é bom prestar atenção” (R.20) constitui uma

advertência ao leitor.

1 Não sei se ao fim de vinte ou trinta séculos de

meditação avançamos muito na análise do problema do

tempo. Eu diria que sempre sentimos essa antiga
4 perp lex id ad e , aq ue la  p e rp lexidade morta lmente

experimentada por Heráclito, naquele exemplo ao qual volto

sempre: por que ninguém desce duas vezes o mesmo rio? Em

7 primeiro lugar, porque as águas do rio correm. Em segundo

— e isso é algo que já nos toca metafisicamente, que nos

causa como que um princípio de horror sagrado —, porque

10 nós mesmos somos igualmente um rio, nós também somos

flutuantes.

J. L. Borges. O Tempo. In: Correio do Livro
da UnB. jul./set. 2004, p. 52 (fragmento).

No que se refere ao emprego das classes de palavras, às estruturas

gramaticais e à interpretação do texto, julgue os itens que se

seguem.

11 O trecho “essa antiga perplexidade” (R.3-4) refere-se ao

“problema do tempo” (R.2-3).

12 A substituição de “ao qual” (R.5) por à que mantém a

correção gramatical da frase em que se encontra esse

pronome relativo.

13 Na linha 6, “por que” tem o mesmo sentido que em Esse é o

motivo por que ela se foi.

14 A frase entre dois travessões, nas linhas 8 e 9, é uma

inserção que poderia vir entre parênteses ou entre vírgulas,

ou mesmo, se deslocada para o final do período, com o

emprego de vírgula e ponto, respectivamente, no lugar do

primeiro e do segundo travessão.

15 A correção e a coerência do texto são mantidas, se a

expressão “como que” (R.9) for retirada.
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16 A palavra “rio” foi usada no texto com um jogo de

significações, sempre denotativas, de dicionário.

17 A descrição dos homens como “flutuantes” (R.11) traz em si

uma conotação de fatalismo, que é antecipada por

“perplexidade mortalmente experimentada” (R.4-5) e

“horror sagrado” (R.9).

18 O texto se inicia com um tópico frasal que apresenta um

problema, e continua com a apresentação de uma solução

para esse problema.

19 Os dois impedimentos para que alguém desça duas vezes o

mesmo rio são representados em ordem de “perplexidade”

crescente: em primeiro lugar, um fator de ordem física e, em

segundo, um fator de ordem metafísica.

20 A relação estabelecida no texto entre os homens “flutuantes”

e o rio lembra a figura de uma folha levada pelas águas, em

que a folha é o homem.

A figura acima mostra uma janela do Word 2002 contendo um

documento em processo de edição. Considerando essa figura,

julgue os itens a seguir, acerca do Word 2002.

21 A partir da janela ilustrada, é correto concluir que a figura

incluída no documento em edição e o texto com marcador ao

lado dela estão inseridos em uma tabela que tem duas

colunas e cujas bordas não estão visíveis.

22 Caso se deseje armazenar em arquivo apenas a figura

incluída no documento em edição, é possível fazê-lo por

meio do seguinte procedimento: clicar o botão  para

copiar a figura, que já está selecionada, para a área de

transferência; clicar o botão ; na janela disponibilizada,

definir a pasta e o nome do arquivo onde será armazenada a

figura; clicar Salvar.

23 Considere a realização das seguintes ações: ativar, por meio

de um clique, a ferramenta associada ao botão ; clicar

; digitar 50; teclar . Após essas ações, a

figura inserida no documento ficará com o tamanho reduzido

em 50%.

24 Por meio da opção Salvar, encontrada no menu ,

é possível salvar o documento em edição em um arquivo

com extensão .dot. Esse tipo de arquivo pode ser utilizado

como modelo para a elaboração de futuros documentos.

Julgue os itens subseqüentes, relativos ao Excel 2002,

considerando que um usuário esteja elaborando a planilha

mostrada na janela desse aplicativo ilustrada na figura acima.

25 Considere que o usuário recebeu a mensagem mostrada na

figura a seguir, após digitar o número 32 na célula B1 e teclar

. Nessa situação, é correto afirmar que foi utilizada

a opção Validação, encontrada no menu , para

restringir os valores que podem ser inseridos na referida

célula.

26 Caso o usuário clique em , será ativada uma segunda

planilha na qual podem ser incluídos conteúdos diferentes

daqueles existentes na planilha atual. Caso o usuário deseje,

novas planilhas poderão ser inseridas na sessão atual de uso

do Excel, clicando-se a opção Planilha, encontrada no

menu .
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Considerando a figura acima, que ilustra parte da janela do

aplicativo PowerPoint 2002, julgue os itens seguintes.

27 Considere que o slide atual seja o primeiro de uma

apresentação que contém dez slides. Então, caso se clique a

opção  e, a seguir, se tecle , é correto

afirmar que será iniciada a exibição da apresentação atual a

partir do segundo slide.

28 A opção  permite o acesso ao recurso

de conversão e gravação da apresentação atual para um

arquivo no formato html. Esse tipo de arquivo é usado

quando se deseja disponibilizar uma apresentação elaborada

no PowerPoint para download via Internet.

Considere que a janela ilustrada acima tenha sido capturada em

um computador cujo sistema operacional é o Windows XP e que

pertença a uma rede wireless. Julgue os itens seguintes, relativos

ao referido computador e à janela mostrada.

29 Pelo fato de utilizar sistema de arquivos NTFS, que procede

à compactação dos dados antes do armazenamento, é correto

concluir que o computador dispõe de capacidade de

armazenamento em disco rígido local superior a 70 GB, dos

quais menos de 10 GB estão sendo utilizados.

30 Sabendo que o ícone  corresponde a

dispositivo do tipo pendrive, é correto concluir que o

computador dispõe de porta USB e, como se trata de

dispositivo de armazenamento, é possível que sua

capacidade de armazenamento seja superior a 500 MB.

31 Informações referentes ao número IP do computador na rede

wireless a que pertence são disponibilizados ao se clicar

.

32 A partir da situação ilustrada na figura, ao se clicar

, todos os documentos armazenados

no winchester associado ao ícone  serão
compartilhados com os computadores pertencentes à referida

rede wireless. Após esse procedimento, ajustes nas proteções

e autorizações referentes aos documentos poderão ser

realizados.

Com relação ao Internet Explorer 6 (IE6), julgue os itens a seguir,

tendo por referência a janela desse aplicativo ilustrada na figura

acima, que está sendo executada em um computador do tipo PC,

cujo sistema operacional é o Windows XP.

33 Ao se clicar o botão  e, em seguida, o botão

, uma página em branco que não está associada a
nenhum URL será definida como a página inicial do IE6.

34 Por meio do botão , é possível definir a
quantidade de memória de disco rígido do computador a ser

utilizada para a pasta Temporary Internet Files. A rapidez com

que páginas previamente acessadas são visualizadas pode ser

influenciada pela escolha adequada dessa quantidade de

memória, desde que o IE6 esteja convenientemente

configurado.

35 Ao se clicar o botão , será executada uma
janela que permite excluir todos os arquivos armazenados na

pasta Temporary Internet Files.
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Os economistas da nova geração se interrogam

freqüentemente a respeito das causas das baixas taxas de

crescimento da economia brasileira no último quarto de século.

Os dados são surpreendentes se temos em conta que no quarto de

século anterior o país apresentou um dinamismo considerável,

colocando-se entre as duas ou três economias de mais rápido

crescimento em todo o mundo. Um país dotado de imensas

reservas de recursos naturais e de mão-de-obra aplica uma

política que se satisfaz com uma taxa de crescimento próxima de

zero. Não é fácil descobrir as causas desse processo, mas

devemos reconhecer que ele tem origem ou é reforçado pelo

chamado Consenso de Washington.

O resultado dessa soma perversa do Consenso com as

taxas de crescimento em fase de declínio foi a desarticulação do

mercado interno e do parque industrial, acuando alguns milhões

de brasileiros a buscar sobrevivência no trabalho informal. Se,

inversamente, nos remetemos àqueles momentos em que o Brasil

apresentou taxas de crescimento elevadas, ou razoáveis,

deparamo-nos com outro problema de igual gravidade. Refiro-me

ao fato de que, historicamente, o dinamismo da economia

brasileira se fez acompanhar de acentuada concentração de renda,

o que é uma forma espúria de geração de poupança.

Celso Furtado. Cultura neoliberal e reforma fiscal. In: Jornal

do Brasil, 10/11/2004, Caderno B, p. B-2 (com adaptações).

Tendo o texto acima — o último publicado na imprensa pelo

economista Celso Furtado, que faleceu poucos dias depois —

como referência inicial, julgue os itens que se seguem, relativos

ao atual quadro econômico mundial e brasileiro.

36 O Consenso de Washington corresponde ao conjunto de

teses que, especialmente ao longo da última década do

século passado, sustentou o ideário do que normalmente é

denominado neoliberalismo.

37 A América Latina mostrou-se terreno fértil à aplicação dos

princípios neoliberais ao longo dos anos 90 do século XX e,

salvo raras exceções, os resultados obtidos foram altamente

positivos em termos de crescimento econômico e de

distribuição de renda.

38 Na Argentina, os dois períodos governamentais de Carlos

Menem, cuja política econômica seguiu diligentemente o

receituário do Consenso de Washington, trouxeram, ao cabo,

a ruína do país, jogando-o em um quadro de turbulência

social e de aguda instabilidade política.

39 Há consenso de que a queda de Fernando Collor, no Brasil,

deveu-se, em primeiro lugar, à sua firme recusa em adotar os

preceitos do novo liberalismo, posição que lhe rendeu a

desconfiança dos mercados internacionais e do empresariado

brasileiro.

40 Os oito anos de governo de Fernando Henrique Cardoso

colocaram o Brasil em rota de colisão com o grande capital

internacional, possivelmente em face da ortodoxa política

econômica de cunho nacionalista vigente nessa

administração.

41 Entre os pontos centrais do Consenso de Washington, está a

necessária reforma do Estado para, conforme se dizia, torná-

lo mais ágil e leve, deixando às leis de mercado, em geral, a

tarefa de conduzir a economia.

42 A tendência às privatizações das empresas até então

controladas pelo Estado e à flexibilização das leis

trabalhistas tornou-se um dos pontos centrais da doutrina

neoliberal.

43 No texto, transparece a posição de crítica do autor a um

modelo — o neoliberal — que, além de desarticular o

sistema produtivo de países que o adotaram, gerou elevadas

taxas de desemprego, responsáveis pela significativa

ampliação do chamado trabalho informal.

44 Infere-se do texto que, a despeito de outras razões

igualmente poderosas, a precariedade de recursos naturais é

a principal responsável pelos baixos índices de crescimento

econômico que o Brasil apresenta no último quarto de

século.

45 De acordo com a argumentação desenvolvida no texto,

especialmente no último período, é correto afirmar que a

elevada remuneração do capital — normalmente traduzida

por altas taxas de juros — desempenha importante papel

para a concentração de renda.

46 Deduz-se do texto que, no Brasil, em período de retração ou

de baixo crescimento, ao contrário do que ocorre em fase de

crescimento elevado, os mecanismos indutores da

distribuição de renda praticamente deixam de existir, o que

faz aumentar a concentração da riqueza nacional em mãos de

poucos.

47 No Chile, o retorno à democracia, em linhas gerais, não

significou ruptura com o modelo de liberalização da

economia posto em prática ainda ao tempo da ditadura de

Pinochet, sendo o país considerado exemplo bem sucedido

dessa política econômica.

48 Para os defensores do neoliberalismo, uma regra de ouro a

ser seguida por todos é a total abertura dos mercados, razão

pela qual os países economicamente mais poderosos abrem

mão de qualquer medida protecionista.

49 Na atualidade e em consonância com os princípios do

Consenso de Washington, os Estados tendem a se afastar das

disputas pelo mercado mundial, deixando às suas respectivas

empresas a tarefa de ampliar sua participação no concorrido

comércio global.

50 Na América Latina, os que questionam a implantação da

Área de Livre Comércio das Américas (ALCA), tal como foi

inicialmente proposta e defendida por muitos norte-

americanos, o fazem por temer uma verdadeira encampação

do mercado continental pelas poderosas economias do Norte,

em especial a dos Estados Unidos da América.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

O estudo da contabilidade nacional diz respeito à mensuração dos

agregados macroeconômicos. A esse respeito, julgue os itens a

seguir.

51 O programa bolsa-família, que associa à transferência do

benefício financeiro o acesso aos direitos sociais básicos —

saúde, alimentação, educação e assistência social —, por

aumentar o consumo das famílias carentes, contribui para

aumentar a renda e o produto interno bruto.

52 O Produto Nacional Bruto (PNB) real é ajustado para levar

em conta a inflação, adequando-se o PNB de diferentes anos

aos preços que prevalecem em um período particular.

53 Para efeitos de mensuração do valor adicionado na

fabricação de carros Honda, no Brasil, é preciso incluir não

somente o custo do capital e do trabalho, mas também o aço

utilizado para fabricá-los. 

54 A soma da propensão marginal a consumir com a propensão

marginal a poupar é igual à unidade.

55 O preço elevado das ações, expresso pelos níveis atuais do

índice Bovespa, pode estimular os investidores a realizar

seus ganhos vendendo ações, o que conduz à contração do

investimento e, portanto, reduz os níveis de emprego e renda

da economia.

O governo, mediante o uso apropriado das políticas fiscais e

monetárias, influencia significativamente o desempenho da

economia. Em relação a esse assunto, julgue os itens que se

seguem. 

56 Em uma economia pequena, cuja taxa de câmbio é flutuante,

um aumento nas despesas públicas, ceteris paribus, aumenta

a taxa de juros e atrai investimentos estrangeiros que

provocam apreciação da moeda nacional. Essa apreciação

torna as importações mais baratas e encarece as exportações,

reduzindo, assim, as exportações líquidas da economia. 

57 No que diz respeito às regras para a política monetária, na

visão monetarista, o Banco Central deveria manter constante

a expansão da oferta monetária.

58 Para tirar a economia de uma recessão econômica, o

financiamento do déficit público pela expansão da base

monetária é mais eficaz que o financiamento por

endividamento.

59 Para os economistas keynesianos, a flexibilidade de preços

é um ponto crucial, já que ela garantiria a eliminação dos

desequilíbrios, porventura existentes, nos mercados

macroeconômicos.

Considerando que a análise da inflação e do papel desempenhado

pela moeda e pelos mercados de crédito é importante para o

entendimento da realidade econômica, julgue os itens

subseqüentes. 

60 Quando há hiperinflação, o volume de ativos reais detido

pelos agentes econômicos aumenta e, portanto, a demanda

monetária, em termos reais, também se eleva.

61 As operações de mercado aberto envolvem variações nos

encaixes compulsórios que os bancos comerciais detêm junto

ao Banco Central e, por essa razão, afetam o crescimento do

estoque monetário.

62 Um aumento da taxa de redesconto, ao elevar a proporção de

reservas, aumenta o multiplicador monetário e conduz à

expansão da oferta de moeda.

63 Com a supressão da conta movimento, o Banco do Brasil

deixou de fazer parte das instituições caracterizadas como

autoridades monetárias.

Acerca do processo de desenvolvimento econômico, julgue os

itens seguintes. 

64 De acordo com a hipótese de Kuznet, nos países em

desenvolvimento, a repartição da renda tende a ser mais

desigual nos estágios iniciais do crescimento econômico. 

65 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 rapidamente em comparação àqueles

que partem de patamares superiores.

66 A estratégia de substituição de importações, por isolar o país

da concorrência externa e estimular a produção de bens nos

quais o país não apresenta vantagem comparativa, pode levar

à redução dos níveis de competitividade da economia. 

67 Quando a expansão da renda suplanta o aumento do

consumo, isso incrementa a poupança nacional e, portanto,

contribui para  a redução do crescimento de longo prazo da

economia.

A análise microeconômica estuda o comportamento individual

dos agentes econômicos e, por isso, constitui fundamento sólido

para análise dos grandes agregados econômicos. Com relação a

esse assunto, julgue os itens a seguir.

68 Campanhas publicitárias bem-sucedidas, como a das
sandálias havaianas e a da melissa, contribuem para

aumentar a elasticidade preço da demanda do produto

divulgado.

69 No Brasil, o crescimento da violência aumentou a procura

por sistemas de vigilância eletrônica, o que provocou um

deslocamento, para cima e para a direita, da curva de

demanda por esses produtos.

70 Um aumento no preço do aço utilizado pela indústria

automobilística desloca a curva de oferta de automóveis para

cima e para a esquerda.

71 O fato de os cientistas descobrirem que tomar um copo de

vinho tinto diariamente reduz a probabilidade de se adquirir

doenças cardíacas desloca a curva de oferta de vinho tinto

para baixo e para a direita.

72 Considere que um consumidor entra em uma loja de sapatos,

gosta de um modelo e não o compra em razão do preço, que

considera elevado. Nesse caso, para esse consumidor, a taxa

marginal de substituição entre sapatos e os demais bens é

superior ao preço relativo desses produtos. 

73 Sempre que a renda dos consumidores aumenta, todos os

produtores vendem mais, aumentando, portanto, sua receita.

74 A maximização de lucros de determinada empresa implica

que o custo marginal iguala-se à receita marginal. 

75 O crescimento da dívida externa de alguns membros de um

cartel pode ameaçar a existência desse cartel.

76 A existência de mercados competitivos impede que as firmas

repassem para os preços a totalidade dos aumentos de custo

de qualquer origem.
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77 O fato de haver relativamente poucas promoções aéreas, a

partir de Brasília, pode indicar que para as companhias

aéreas as demandas do setor público e de executivos de

empresas, que são preço-inelásticas, predominam sobre as

viagens de turismo. 

78 Em mercados oligopolistas, no equilíbrio de Cournot, cada

firma escolhe seu nível de produção supondo que as firmas

rivais manterão seus níveis de preços.

79 A produtividade marginal de um fator corresponde à

variação na produção decorrente da utilização de uma

unidade suplementar desse fator.

80 Se a função de produção de serviços administrativos da

Secretaria de Energia, Minas e Comunicação apresentar

rendimentos constantes de escala, então, mesmo dobrando-se

o número de servidores administrativos, de máquinas e de

computadores, não será possível alterar a produção de tais

serviços.

Na fase atual de globalização do espaço econômico, o estudo da

economia internacional é crucial para uma inserção adequada no

cenário mundial. Considerando essa teoria, julgue os itens que se

seguem.

81 As transferências unilaterais, como a doação de bens para os

refugiados afegãos, ainda no Paquistão, são contabilizadas

na conta corrente do balanço de pagamentos do país doador.

82 O argumento da indústria nascente, usado para justificar a

adoção de medidas protecionistas, é que esse tipo de

indústria deve ser beneficiado por tarifas elevadas e(ou)

quotas até conseguirem desenvolver eficiência tecnológica

e economias de escala que lhes permitam competir no

mercado internacional. 

83 Sob o sistema de taxas de câmbio flutuante, quando um país

apresenta um deficit no balanço de pagamentos, a melhor

forma de se corrigir esse deficit é a valorização da moeda

nacional.

84 Em regime de taxas de câmbio fixas, as autoridades

monetárias mantêm uma determinada taxa de câmbio fixando

a oferta de moeda. 

85 Os acordos de Bretton Woods estabeleceram um sistema de

taxas de câmbio fixas, garantidos pelos Direitos Especiais de

Saque (DES), junto ao Fundo Monetário Internacional

(FMI).

O estudo da economia brasileira, incluindo o fenômeno

inflacionário que a caracterizou durante um longo período, é

importante para a compreensão da situação econômica atual.

Acerca desse assunto, julgue os itens subseqüentes.

86 O tratamento gradualista de combate à inflação, no âmbito

do Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG), incluiu

a contenção dos gastos públicos, a ampliação das receitas

públicas, a adoção de políticas monetárias restritivas  e

políticas de contenção salarial. 

87 Entre 1968 e 1973, o crescimento da economia brasileira, ao

abrigo das pressões inflacionárias, ficou conhecido como o

período do milagre brasileiro. 

88 Com exceção do final da década passada, a industrialização

no Brasil desenvolveu-se sem um processo inflacionário e

isso se deveu, em parte, à adoção de políticas fiscais e

monetárias restritivas e à estratégia de substituição de

importações.

89 Entre os principais mecanismos de proteção à indústria

nacional utilizados ao longo do processo de substituição de

importações, destacam-se a desvalorização real do câmbio,

o controle de câmbio, por meio do estabelecimento de um

sistema de licenças para importação, a existência de taxas

múltiplas de câmbio e a elevação das tarifas aduaneiras.

90 No Brasil, o sistema de transferências constitucionais

representou um forte incentivo à concentração das

municipalidades sob a forma de grandes cidades,

aumentando, assim, as receitas municipais provenientes da

União.

Considerando conceitos da administração financeira, julgue os

itens seguintes. 

91 O demonstrativo do fluxo de caixa é o instrumento

financeiro que permite ao administrador monitorar a

evolução do equilíbrio (ou desequilíbrio) entre a entrada e a

saída de dinheiro durante um período determinado,

possibilitando a adoção antecipada de medidas que

assegurem a disponibilidade de recursos para o atendimento

das necessidades de caixa.

92 Uma opção de aumento de recursos para cobrir deficits

temporários no fluxo de caixa de uma empresa é a tomada de

empréstimos de curto prazo, como os revolving credit lines

ou os equity loans.

93 O volume de capital de giro líquido (CGL) afeta o risco e a

lucratividade da empresa no sentido em que quanto menor

for o CGL, menor o risco e a lucratividade.

94 Quando a empresa encurta seu ciclo econômico — tempo

necessário à transformação dos insumos adquiridos em

produtos ou serviços —, suas necessidades de capital de giro

aumentam consideravelmente.

95 Se o grau de alavancagem financeira de uma empresa for

superior à unidade, não adianta essa empresa captar recursos

a longo prazo, pois estes fazem que o retorno sobre o

patrimônio líquido seja inferior àquele existente antes da

captação.

96 A análise da alavancagem não depende do retorno sobre o

patrimônio líquido representado pelo ganho obtido pelos

acionistas por cada recurso investido.

97 Quanto menor os pagamentos a prestadores de serviços,

como contadores, advogados e assessores, maior o valor do

ponto de equilíbrio operacional.

98 O custo de capital para um investimento é um custo de

oportunidade, no sentido de que representa a taxa de retorno

esperada que os investidores de um projeto conseguem

ganhar no mercado de capitais sobre outros investimentos de

risco similares.

99 No modelo de formação de preços para bens de capital, se a

constante beta, que mensura o risco não diversificável do

ativo, for nula, a taxa de desconto de determinado ativo será

igual à taxa de desconto sem risco. 

100 Os índices de endividamento avaliam o percentual do

endividamento da empresa com terceiros, a longo prazo,

podendo-se, com base nesses índices, verificar se a empresa

está em processo de insolvência.
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Uma equipe de 27 pesquisadores, igualmente eficientes, foi formada

para determinar o perfil socioeconômico das residências de uma

comunidade. Sabe-se que o tempo de duração da entrevista é o

mesmo para todas as residências e que em 6 horas de trabalho a

equipe conseguiu cobrir 72% do total de residências previstas na

pesquisa. A respeito dessa equipe, julgue os itens a seguir.

101 O tempo de trabalho necessário para que a equipe consiga

cobrir todas as residências previstas na pesquisa é de 8 horas e

20 minutos.

102 Considere que 9 dos 27 pesquisadores tiveram que interromper

as suas atividades imediatamente após completarem as 6

primeiras horas de trabalho. Nesse caso, seriam necessárias

mais de 4 horas de trabalho para completar a pesquisa apenas

com os pesquisadores restantes.

103 Para completar o restante da pesquisa em 6 horas de trabalho

seriam suficientes 9 pesquisadores.

Com relação a taxas de juros, julgue os itens seguintes.

104 Em se tratando de juros compostos, uma taxa mensal de 1% é

equivalente a uma taxa bimestral de 2,01%.

105 A taxa efetiva anual correspondente à taxa nominal de juros

compostos de 20% ao ano com capitalização semestral é igual

a 22%.

106 Considere que, durante o período de um financiamento, a

financeira praticou a taxa de juros reais de 10% e que, nesse

mesmo período, a taxa de juros aparente foi de 18,8%. Nesse

caso, a taxa de inflação desse período foi de 8%.

Em cada um dos itens a seguir é apresentada uma situação hipotética

seguida de uma assertiva a ser julgada.

107 Um título de valor nominal igual a R$ 27.750,00 foi descontado

em um banco 4 meses antes do seu vencimento, à taxa de

desconto comercial simples de 2,5% ao mês. Nessa situação,

supondo que o banco cobrou 2% do valor nominal do título

para cobrir as suas despesas administrativas, é correto concluir

que o valor líquido recebido pelo portador do título foi inferior

a R$ 24.000,00.

108 Uma loja vende um eletrodoméstico nas seguintes opções.

I Entrada de R$ 1.050,00, mais uma prestação de

R$ 1.500,00 a ser paga 1 mês após a compra.

II Entrada de R$ 600,00 mais 2 prestações iguais, mensais e

consecutivas de R$1.000,00, a primeira vencendo 1 mês

após a compra.

Nessa situação, considerando que a loja pratica a taxa de juros

compostos de 5% ao mês e supondo que (1,05)  = 0,95 e que!1

(1,05)  = 0,92, é correto concluir que a opção I é!2

financeiramente mais vantajosa para o comprador.

Um empréstimo de R$ 64.000,00, em que se pratica a taxa de juros

compostos de 8% ao ano, deve ser pago em 5 prestações anuais e

consecutivas, com a primeira vencendo 1 ano após a tomada do

empréstimo. Considerando (1,08)  = 0,68, conclui-se que, nesse!5

empréstimo,

109 se fosse utilizado o sistema de amortização francês, o valor da

prestação seria superior a R$ 11.000,00.

110 se fosse utilizado o sistema de amortização constante, o valor

da segunda prestação seria superior a R$ 16.500,00.

RASCUNHO
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Acerca dos conhecimentos vinculados à contabilidade de empresas

do setor elétrico, julgue os itens a seguir.

111 O balanço patrimonial agrupa as contas de receitas e de

despesas; sua função é demonstrar a situação estática da

empresa. 

112 Ao receber valores antecipadamente, a empresa efetuará o

registro em conta de ativo circulante e sua contrapartida será

em conta redutora de ativo circulante, uma vez que não foi

concretizada a transação.

Considerando os conhecimentos vinculados à administração

financeira e administração de capital de giro, julgue os itens

seguintes.

113 Há comportamentos diferenciados do volume necessário de

investimentos em capital de giro que são determinados pelo

grau de volatilidade de seus elementos. Assim, a parcela do

capital de giro necessário cresce, ao longo do tempo, a uma

taxa relativamente constante, assumindo comportamento

análogo ao da evolução dos investimentos permanentes.

114 Para as necessidades sazonais de capital de giro, a empresa

deverá utilizar fontes de recursos de longo prazo. Tal escolha

fundamenta-se na parcela a ser paga em curto prazo e também

na taxa de juros que, normalmente, é  inferior à de curto prazo.

115 O capital de giro circulante é o volume mínimo de ativo

circulante necessário para manter a empresa em condições

normais de funcionamento.

116 O fluxo de caixa operacional representa os resultados

financeiros obtidos com as operações de aplicação de recursos

em instrumentos de curto prazo.

Acerca da utilização da contabilidade gerencial pelas

companhias do setor elétrico, julgue os itens seguintes.

117 Ao incrementar o valor dos custos variáveis,

permanecendo constantes os custos fixos e o preço de

venda, o ponto de equilíbrio contábil sofrerá acréscimo.

118 A utilização do custeio variável, aplicando o conceito do

intervalo de significância, será útil para fins gerenciais.

Ao utilizar o intervalo de significância, a análise ficará

limitada mas proporcionará maior rapidez da informação,

além de desconsiderar variáveis complexas e com grau de

precisão indeterminado. A utilização do custeio variável

limita-se às finalidades gerenciais, uma vez que não é

aceito pela legislação brasileira.

119 A utilização de orçamento é fundamental para apuração

da variação de eficiência. Tal análise é possível através da

comparação entre o orçamento previsto e o orçamento

realizado.

120 A análise custo-volume-lucro poderá contemplar a

incidência dos tributos sobre a venda ou sobre o resultado.

Dessa maneira, o analista poderá estimar com maior

acurácia o nível de produção/venda a ser atingido para a

obtenção do lucro esperado.


