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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A microeconomia é o ramo da ciência econômica que estuda o
comportamento das unidades de consumo, das empresas, dos
fatores produtivos e dos produtores de bens e serviços. Julgue os
itens seguintes, que versam acerca da teoria do consumidor, da
teoria da produção e do funcionamento do mercado.

51 O equilíbrio do consumidor é atingido no ponto de tangência
entre a linha de restrição orçamentária e a curva de
indiferença.

52 Na análise de longo prazo da função de produção, as
isoquantas são decrescentes porque o sinal da taxa marginal
de substituição técnica entre os fatores é sempre negativo.

53 Considere dois bens X e Y sucedâneos entre si. Caso ocorra
um aumento no preço do bem Y e admitindo-se condição
coeteris paribus em relação ao bem X, a elasticidade-preço
cruzada da demanda entre os bens será maior que zero.

54 Um aumento da renda agregada faz que a elasticidade-renda
de um bem inferior se desloque para a direita.

55 Considerando o potencial turístico do município do Ipojuca,
é correto afirmar que investimentos neste setor fazem que a
curva de oferta de serviços se desloque para cima e para a
esquerda.

Acerca dos modelos de estruturas de mercado, julgue os itens a
seguir.

56 Na concorrência perfeita, a maximização do lucro ocorre no
ponto em que RMg = CMg. Nesse caso, o custo marginal é
decrescente.

57 No monopólio, a RMe representa a curva de demanda do
mercado e a receita total atinge o máximo no ponto em que
a receita marginal é zero.

58 Na concorrência perfeita, a curva de demanda da firma é
horizontal, pois o preço do produto é uma variável exógena.

59 A estrutura de mercado caracterizada por oferecer produtos
homogêneos, transparência de mercado e livre mobilidade é
denominada concorrência monopolista.

60 No monopólio, considerando um período de curto prazo, a
curva de RMe da firma monopolista é decrescente da
esquerda para a direita e está acima da curva de receita
marginal.

61 Quando ocorre a chamada armadilha da liquidez, a demanda
por moeda torna-se infinitamente elástica à taxa de juros.

Julgue os itens que se seguem que versam sobre inflação e
políticas monetária e fiscal.

62 No caso de haver hiato inflacionário, é indicado o governo
adotar uma política fiscal com medidas de redução de gastos
e aumento de impostos, fazendo que haja uma redução do
montante da despesa nacional agregada.

63 Na política monetária, o ajuste é feito por meio da taxa de
juros, enquanto, na política fiscal, o ajuste ocorre por meio
da tributação e dos gastos públicos.

64 Na política fiscal expansionista, ocorre aumento de gastos
públicos ou de impostos. Já na política fiscal contracionista,
há redução de gastos públicos ou de impostos.

65 De acordo com o modelo IS-LM, uma política fiscal
expansionista que aumente a demanda por bens e serviços
faz que a curva IS se desloque para a direita.

Acerca da contabilidade nacional e da teoria da moeda e da
renda, julgue os itens subsequentes.

66 A contabilidade nacional tem como objetivo mensurar a
totalidade das transações econômicas que ocorrem no país.
Assim, entre os conceitos de produto, para obtenção do
produto interno bruto a preços de mercado (PIBpm), deve-se
somar o PILpm aos subsídios e depois deduzir o montante
dos impostos indiretos.

67 Considere os seguintes dados divulgados pelo Banco Central
acerca dos agregados monetários no Brasil em 30 de abril de
2009, em milhões de reais.

depósitos à vista + moeda em circulação = 196.322
depósitos especiais remunerados = 3.036
depósitos de poupança = 275.755
títulos privados = 588.874
quotas de fundos de renda fixa = 815.396
operações com títulos federais = 76.338
títulos federais = 336.155

Nessa situação, é correto afirmar que os meios de pagamento
M2 e M3 somam, em milhões de reais, 1.063.987 e
1.879.383, respectivamente.

68 Com relação ao nível de renda e investimento, no chamado
paradoxo da parcimônia, ocorre um deslocamento para baixo
da escala de poupança e para cima da escala de consumo.

69 Quanto menor for a taxa de câmbio, maior será a demanda
por divisas. Desse modo, quando o volume de demanda por
divisas for exatamente igual ao volume de ofertas de divisas,
a taxa de câmbio encontrar-se-á em equilíbrio.

70 Um aumento da taxa de redesconto pelo Banco Central faz
que haja um aumento da elasticidade-juros da demanda de
moeda.

71 A função de transmutação de ativos exercida pelos bancos
faz que os mesmos possuam um ativo com características
iguais às do passivo.
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Acerca de matemática financeira da política econômica brasileira,

julgue os itens seguintes.

72 O retorno futuro de um investimento de R$ 100.000,00

durante 4 anos com taxa de juros compostos de 12% ao ano

é inferior a  R$ 150.000,00.

73 Considere que um empréstimo no valor de R$ 1.000,00 foi

contraído e que se pagou por ele o valor de R$ 1.040,00

após o período de um mês. Nessa situação, a taxa semestral

equivalente de juro composto do financiamento foi superior

a 25%.

74 Considere-se que houve enorme crescimento do deficit em

conta corrente na segunda fase do Plano Real. Nesse caso, é

correto concluir que, nesse período, o país conseguia

absorver grande poupança externa, mas, por outro lado,

criava uma elevada dependência de capitais externos.

75 Diante da atual crise econômica mundial, foram necessárias

políticas econômicas que colocassem à prova modelos de

mercados autorreguladores que contradizem o pensamento

keynesiano.

Acerca das metodologias de avaliação de investimentos, julgue

os itens a seguir.

76 Quando a taxa interna de retorno (TIR) é igual à melhor taxa

livre de risco obtida no mercado, o projeto está em seu limite

de opção. 

77 Ao se adotar o valor presente líquido (VPL) como

metodologia de avaliação de projetos, é intrínseca a

influência dos métodos de contabilização adotados pela

empresa.

78 Para a construção do fluxo de caixa incremental, o

administrador financeiro deve considerar os resultados e os

registros contábeis. Tal consideração fundamenta-se no

regime de competência adotado pela contabilidade de

empresas.

79 Para elaboração do fluxo de caixa incremental, devem ser

considerados os custos irrecuperáveis, responsáveis por

saídas de recursos.

80 Para elaboração do fluxo de caixa incremental, deve-se

identificar a necessidade de capital de giro (NCG), a qual

deve ser considerada como uma saída de caixa provocada

pelo investimento.

Acerca da análise macroeconômica, julgue os itens que se

seguem.

81 A política econômica tem como um de seus pilares a política

monetária. Assim, no caso de os recursos que oferecem

lastro à emissão de moedas serem escassos, o Estado deverá

promover e estimular a produção e a mobilização de

riquezas.

82 Há uma corrente de economistas que afirma que a

acumulação do capital — além de uma conjuntura

internacional favorável — é a principal determinante do

crescimento a médio e longo prazos. Nesse contexto, é

possível verificar a velocidade com que os estoques de

construções, máquinas e equipamentos de um país se

expandem e, caso exista disponibilidade de mão de obra, é

possível medir, também, a velocidade com que a capacidade

de produzir riquezas cresce.

83 Um ponto forte da estrutura produtiva do Brasil são as

crescentes participações de empresas estrangeiras no

mercado. Em decorrência disso, as decisões acerca de

investimentos e exportações são tomadas no Brasil,

considerando as limitações da economia local.

84 Um dos motivos da fragilidade produtiva e comercial

brasileira vincula-se à fragilidade tecnológica aliada a uma

estrutura produtiva negativa, em que os principais produtos

para exportação são commodities.

85 A combinação de exportações de baixo valor com

importações de alto valor prejudica o país, na medida em

que potencializa um deficit comercial dificultando a

mudança estrutural da produção.

86 Basicamente há duas vertentes quanto à interação entre as

políticas monetária e fiscal: os monetaristas e os

keynesianos. Os keynesianos procuram reduzir ações

intervencionistas e são contra políticas econômicas

discricionárias.

Acerca dos conceitos de contabilidade por responsabilidade,

julgue os próximos itens.

87 A contabilidade por responsabilidade fundamenta-se na

centralização da responsabilidade em um único gestor.

Assim, a alta direção pode visualizar a capacidade de

informação do gestor em função da concentração das

informações em um único setor.

88 A adoção da contabilidade por responsabilidade não é

flexível e não proporciona gerenciamento setorial por

produtos ou linhas de produtos, bem como segmentação

mais detalhada, por meio das diversas atividades

desenvolvidas dentro da empresa. 

Acerca de tributos e de seus reflexos no patrimônio das empresas,

julgue os itens a seguir.

89 O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) é calculado

somente em função do lucro apurado pela empresa. Dessa

forma, a incidência de IRPJ ocorre após a dedução das

despesas e dos custos incorridos no período fiscal.

90 O imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN)

incide sobre a receita bruta das empresas que prestam

serviços. Ao apurar o ISSQN, a empresa deve efetuar o

registro contábil da operação a débito de resultado do

exercício e a crédito de passivo circulante. Na ocasião do

pagamento, o registro deve ser a débito de passivo circulante

e a crédito do disponível.
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conta
valor

em R$ (× 103)

participações em outras empresas 17

ações de coligadas 30

energia a pagar 30

condomínos a pagar 30

material de limpeza 40

debêntures adquiridas com resgate em longo prazo 40

ações de controladas 41

amortização acumulada 56

caixa 70

contingências trabalhistas 70

material de expediente 78

juros a pagar 78

provisão para devedores duvidosos 90

impostos a recolher 100

salários a pagar 110

depreciação acumulada 112

empréstimos obtidos a longo prazo 112

aplicações financeiras de liquidez imediata 120

empréstimos a sócios 120

contas a pagar 120

veículos 180

financiamentos de longo prazo 180

prejuízos acumulados 200

financiamentos 210

terrenos 220

provisão para desvalorização de estoques 230

computadores 230

debêntures emitidas a longo prazo 300

contas a receber de longo prazo 320

móveis e utensílios 320

gastos pré-operacionais 320

banco 340

estoques 390

empréstimos bancários 430

casas 441

máquinas 490

reservas 689

clientes 2.340

capital social 3.400

Com base nas informações da tabela acima, que apresenta o

balancete de verificação de uma empresa hipotética, julgue os

itens subsequentes acerca dos indicadores econômico-financeiros.

91 O índice de liquidez corrente apurado é maior que 2.

92 O índice de liquidez imediata é maior que 1,2.

93 O índice de liquidez geral é maior que 2,2.

94 O índice de endividamento é menor que 23%.

95 O capital circulante líquido (CCL) é maior que

R$ 1.300.000,00.

96 O capital próprio é superior a 65%.

componente de custo
valor unitário

(R$)

mão de obra direta 32,50

matéria-prima consumida 17,50

preço de venda 90,00

outras informações relevantes

custos fixos (R$) 45.000

capacidade máxima de produção (unidades) 1.900

O custeio variável é utilizado para as tomadas de decisões de

curto prazo. A tabela acima apresenta informações a respeito do

custeio variável de um produto hipotético. Com referência a essas

informações, julgue os itens seguintes, que versam acerca do

custeio variável e de suas ferramentas gerenciais.

97 O ponto de equilíbrio contábil ocorre quando se produz

1.125 unidades.

98 A margem de contribuição unitária é igual a R$ 40,00.

99 Para se obter lucro operacional superior a R$ 57.000,00, é

necessário vender pelo menos 2.550 unidades.

100 Um acréscimo de 3.000 unidades vendidas proporcionará um

grau de alavancagem operacional de 5,14.
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