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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

(5 questões)

Einstein revolucionou o conhecimento do homem sobre
a natureza. Mostrou a existência de um mundo invisível,
cheio de moléculas e átomos em constante agitação.
Suas digitais estão num amplo leque de tecnologias que
hoje fazem parte de nosso cotidiano. Células fotoelétricas a laser, energia nuclear e fibras óticas, viagens espaciais e até os chips de computadores derivam de suas
ideias. E, não se deve esquecer, foi ele quem colocou na
boca do povo o conceito de que tudo é relativo.
Veja, 21, out. 2009, p. 96

1. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) A palavra em destaque, em “não se deve
esquecer”, refere-se a Eisntein.
b. ( ) No texto, “hoje fazem parte” refere-se a “moléculas e átomos”.
c. ( ) A expressão “na boca do povo” é típica de uma
linguagem padrão culta informal.
d. ( X ) As palavras em destaque, em “ Suas digitais
estão num amplo leque de tecnologias”,
equivalem, respectivamente, a marcas e
encontram-se.
e. ( ) Porque explicou ao povo o que é relatividade,
Einstein revolucionou o conhecimento do
homem.

2. Assinale a alternativa errada, a respeito desta frase:
A Universidade Federal da Fronteira Sul terá como
característica um perfil voltado às necessidades da
mesorregião em que se situa.
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

A expressão “um perfil” é objeto direto.
A expressão “em que” equivale a “na qual”.
Em “como característica” há idéia de comparação.
No presente do subjuntivo a forma verbal fica
tenha.
e. ( ) Deixando “necessidades” no singular o acento
de crase desaparece.

(20 questões)
3. Assinale a alternativa errada.
a. (
b. (

) O verbo revolucionou é transitivo direto.
) Em “e até os chips de computadores” há ideia
de inclusão.
c. ( ) Acrescentando, depois de “e até os chips de
computadores” o pronome tudo, o verbo
passa para o singular: deriva.
d. ( ) Substituindo-se o pronome ele por nós, em
“foi ele quem colocou”, a forma verbal não se
altera.
e. ( X ) O emprego do verbo, em Hoje fazem oito anos
que vim para Chapecó” corresponde ao de
“hoje fazem parte de nosso cotidiano”.

4. Analise as afirmações abaixo.
I. V. Sa podeis acompanhar-nos, para que vos
mostremos a sede da UFFS?
II. UFFS: aqui nos preocupamos com o desenvolvimento sustentável e solidário da Região Sul
do País.
III. É alto e justificado o prestígio da nova instituição, entre a população catarinense.
IV. Agradeceremos os que nos apoiaram, se você
não se opor a um pequeno discurso.
V. Soube que houve muitas pessoas envolvidas
na criação de nossa universidade.
Pela análise das afirmativas, verifica-se que estão
corretas:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

I, III e IV.
I, IV e V.
II, III e IV.
II, III e V.
IV, V e VI.
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5. Assinale a alternativa correta.

7. Analise o texto abaixo.

a. ( ) Professor, preciso falar consigo agora.
b. ( ) Aquele escritor chapecoense é excelente, haja
visto o tema de suas obras.
c. ( ) Os Estados Unidos é um grande país, em
extensão territorial.
d. ( ) Minha colega de sala sentiu-se meia adoentada, por causa da gripe.
e. ( X ) No plural, a frase Penso que deveria haver um
estudante a menos nesta classe fica: Penso que
deveria haver estudantes a menos nesta classe.

Atualidades

(5 questões)

6. Com relação à decisão tomada pelo Supremo
Tribunal Federal no ano de 2009, sobre a reserva
Raposa do Sol, é correto afirmar:
a. ( X ) Por maioria de votos, o Supremo Tribunal
Federal decidiu pela demarcação contínua da
reserva e pela retirada dos ocupantes ilegais
do território demarcado.
b. ( ) Por unanimidade de votos, o Supremo
Tribunal Federal decidiu pela demarcação
contínua da reserva, mas estabeleceu limites à
soberania dos grupos indígenas que habitam
a área demarcada.
c. ( ) Por maioria de votos, o Supremo Tribunal
Federal decidiu pela demarcação descontínua
da reserva e pela retirada dos ocupantes ilegais do território demarcado.
d. ( ) Por unanimidade devotos, o Supremo Tribunal
Federal decidiu pela demarcação descontínua
da reserva e pela soberania dos povos indígenas que habitam a área demarcada.
e. ( ) Por maioria de votos o supremo Tribunal
Federal decidiu pela demarcação contínua
da reserva e pela legalização das terras
dos fazendeiros já instalados no território
demarcado.
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Em 2009 soube-se que um novo vírus circulava em
quase todos os continentes, o que fez com que a
Organização Mundial da Saúde declarasse a existência
de uma          . A Gripe Suína, como ficou
conhecida, é um vírus          , também
conhecido como vírus da influenza A/H1N12009.
Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

epidemia ; animal
endemia ; suíno
endemia ; humano
pandemia ; animal
pandemia ; humano

8. Leia com atenção o texto.
No ano de 2009 foram celebrados os quarenta anos
de um acontecimento significativo para a história da
humanidade. Tentando expressar a relevância do referido acontecimento, uma pessoa que dele participou,
proferiu a seguinte frase: “Um pequeno passo para um
homem, um gigantesco salto para a humanidade”.
Assinale a alternativa que identifica o autor da frase e
o acontecimento celebrado.
a. (
b.
c.
d.
e.

) Alexander Fleming, comemorando a descoberta da penicilina.
( X ) Neil Armstrong, celebrando a chegada do
homem à lua.
( ) Barnard, ao realizar o primeiro transplante de
coração.
( ) Richard Feinman, anunciando o nascimento
do primeiro bebê de proveta.
( ) Gerhard Shröder, celebrando a que da do
Muro de Berlin.
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9. Em relação a acontecimentos históricos significativos celebrados durante o ano de 2009, leia e analise as
afirmativas abaixo.
I. Em Santa Catarina foram celebrados os 30
anos da Novembrada.
II. Em várias partes do mundo foram celebrados
os 150 anos da publicação do livro de Darwin,
A Origem das Espécies.
III. Em Santa Catarina foram comemorados os 90
anos do fim dos conflitos do Contestado.
IV. Na Alemanha aconteceram comemorações
pelos 20 anos da queda do Murro de Berlin.
V. Os brasileiros comemoraram os 25 anos da
aprovação da Emenda Dante de Oliveira, que
restabeleceu o sistema de eleições diretas
no país.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Somente a afirmativa III é correta.
Somente as afirmativas I e III são corretas.
Somente as afirmativas II e V são corretas.
Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
Somente as afirmativas I, II, IV e V são corretas.

10. Identifique o que for correto sobre políticas adotadas na última década, por autoridades políticas da
América:
a. ( X ) Os governos de Hugo Chávez, Evo Morales e
Rafael Correa adotaram posturas nacionalistas.
b. ( ) O presidente dos Estados Unidos, Barack
Obama, suspendeu o embargo econômico
imposto a Cuba.
c. ( ) O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da
Silva, reconheceu a legitimidade da eleição de
Mahmoud Ahmadinejad à presidência do Irã,
mas condenou o projeto nuclear iraniano.
d. ( ) Os presidentes Felipe Calderón, do México, e
Álvaro Uribe, da Colômbia, têm denunciado a
política segregacionista dos Estados Unidos.
e. ( ) Manuel Zelaya, presidente de Honduras, foi
deposto por um golpe militar e voltou ao
poder através de novas eleições.

Noções de Informática

(5 questões)

11. Assinale a alternativa que descreve corretamente
um procedimento cuja execução, em um computador com sistema operacional Windows XP, ocultará o
arquivo ‘C:\teste.txt’.
a. (
b.
c.

d.
e.

) Execute no ‘Prompt de Comando’:
dir -a c:\teste.txt
( X ) Execute no ‘Prompt de Comando’:
attrib +h c:\teste.txt
( ) No Windows Explorer, clique com o botão da
direita do mouse no arquivo ‘C:\teste.txt’ e
selecione ‘Ocultar’.
( ) No Windows Explorer, selecione o arquivo ‘C:\
teste.txt’ e clique no menu ‘Arquivo  Ocultar’.
( ) Abra o arquivo ‘C:\teste.txt’ no aplicativo
‘Notepad’, clique no menu ‘Arquivo  Salvar
como…’ e selecione o tipo de arquivo ‘Arquivo
oculto’.

12. Assinale a alternativa que identifica corretamente extensões utilizadas pelos aplicativos do
OpenOffice e do Microsoft Office, respectivamente, para
identificar os tipos de arquivos utilizados para armazenar apresentações de slides, documentos de texto e
planilhas eletrônicas.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Apresentações de slides:
Documentos de texto:
Planilhas eletrônicas:
( ) Apresentações de slides:
Documentos de texto:
Planilhas eletrônicas:
( X ) Apresentações de slides:
Documentos de texto:
Planilhas eletrônicas:
( ) Apresentações de slides:
Documentos de texto:
Planilhas eletrônicas:
( ) Apresentações de slides:
Documentos de texto:
Planilhas eletrônicas:

ODS e PPS;
PDF e DOC;
ODP e XML.
ODT e PPT;
ODC e DOC;
ODS e XLS.
ODP e PPTX;
ODT e DOCX;
ODS e XLSX.
ODS e PPS;
HTML e DOC;
ODP e XLS.
ODT e PPTX;
PDF e DOCX;
XML e XLSX.
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13. Suponha que você recebeu uma mensagem de
correio eletrônico contendo o seu endereço de e-mail
e os endereços de outros 5 usuários no campo ‘Para:’
(‘To:’ em inglês).
Com base nessas informações, assinale a alternativa
correta.
a. ( ) Somente 6 usuários, incluindo você, terão
acesso ao conteúdo da mensagem.
b. ( ) Até 5 usuários, além de você, poderão receber
a mensagem.
c. ( ) Caso a mensagem contenha anexos, estes não
serão enviados para os destinatários especificados nos campos ‘CC:’ e ‘CCO:’ da mensagem.
d. ( ) É possível que outros usuários tenham recebido a mensagem sem o seu conhecimento,
pois o remetente pode ter colocado outros
endereços de usuários no campo ‘CC:’ da
mensagem.
e. ( X ) É possível que outros usuários tenham recebido a mensagem sem o seu conhecimento,
pois o remetente pode ter colocado outros
endereços de usuários no campo ‘CCO:’ da
mensagem.

14. A respeito da navegação na Web, é correto afirmar que:
a. ( ) O navegador Web utiliza o protocolo HTMLS
para efetuar o acesso a sites que requerem
criptografia de dados.
b. ( ) Os cookies são informações armazenadas no
servidor sobre o usuário, que são fornecidas
por ele quando preenche um formulário em
uma página Web.
c. ( ) Os endereços de páginas na Web podem
ser digitados utilizando letras maiúsculas ou
minúsculas, pois não é feita distinção entre
ambas.
d. ( X ) O navegador Web pode ser utilizado para
acessar páginas seguras. O protocolo utilizado
para acesso a páginas seguras é diferente do
protocolo usado no acesso aos demais sites,
pois emprega criptografia de dados.
e. ( ) O código-fonte de páginas seguras é criptografado, exigindo que o usuário informe um
login e uma senha válidos para que seja autorizado a visualizar as páginas do site no seu
navegador Web.
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15. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um comando que, ao ser executado em um
computador com sistema operacional Linux, faz com
que sejam listados os arquivos do diretório local cujo
nome contém a sequência de caracteres ‘abc’.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

ls -a | grep abc
ls abc* > more
dir *abc* | more
dir *.* | grep abc
grep abc < ls -al

Noções de
Direito Administrativo
Administração Pública

(5 questões)

16. De acordo com a Lei no 9.784/99, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal, a extinção de um ato administrativo
por vício de legalidade denomina-se:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

reversão.
anulação.
revogação.
convalidação.
rescisão.

17. Constitui ato de improbidade administrativa que
sujeita o responsável à suspensão dos direitos políticos pelo período de cinco a oito anos:
a. ( X ) Frustrar a licitude de processo licitatório ou
dispensá-lo indevidamente.
b. ( ) Receber vantagem econômica de qualquer
natureza, direta ou indiretamente, para omitir
ato de ofício, providência ou declaração a que
esteja obrigado.
c. ( ) Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública
de qualquer natureza.
d. ( ) Revelar fato ou circunstância de que tem
ciência em razão das atribuições e que deva
permanecer em segredo.
e. ( ) Praticar ato visando fim proibido em lei ou
regulamento ou diverso daquele previsto, na
regra de competência.
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18. É admitida a acumulação remunerada de cargos
públicos, havendo compatibilidade de horários:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

de dois cargos técnicos.
de um cargo técnico com outro científico.
de um cargo de professor com outro científico.
de um cargo técnico com outro privativo de
profissional de saúde.
e. ( ) de um cargo científico com outro privativo de
profissional de saúde.

19. Sobre a classificação dos atos administrativos, é
correto afirmar:
a. ( ) São discricionários os atos praticados pela
Administração sem qualquer margem de
liberdade de decisão, jungidos estritamente
ao comando legal.
b. ( X ) Ato anulável é aquele que apresenta defeito
sanável, passível de convalidação pela própria
Administração.
c. ( ) É composto o ato que necessita, para sua formação, da manifestação de vontade de dois
ou mais órgãos ou autoridades diferentes.
d. ( ) Ato declaratório é aquele que cria uma
situação jurídica individual para os seus
destinatários.
e. ( ) São atos de império aqueles praticados pela
Administração na qualidade de gestora de
seus bens e serviços, sem fundamento no
princípio da supremacia.

20. O dispositivo constitucional abaixo transcrito
constitui um desdobramento de qual princípio fundamental da Administração Pública?
“Art. 39 (…) omissis
§ 2o A União, os Estados e o Distrito Federal manterão
escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a
participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração
de convênios ou contratos entre os entes federados”.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

impessoalidade
moralidade
eficiência
legalidade
razoabilidade
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Conhecimentos Específicos
21. Numa economia de mercado, para garantir o crescimento econômico, o governo conta com importantes instrumentos. Identifique abaixo qual instrumento
faz parte do sistema de defesa da concorrência.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Guerra fiscal
Política monetária
Programa de ajuste fiscal
Lei orçamentária anual
Legislação antitruste

22. Dentre as autoridades brasileiras de defesa da
concorrência, uma é um órgão independente. Qual
das alternativas abaixo apresenta todos os órgãos
que constituem o Sistema Brasileiro de Defesa da
Concorrência (SBDC)?
a. ( ) Secretaria de Acompanhamento Econômico,
Secretaria de Planejamento e Investimentos,
Ministério da Economia
b. ( X ) Secretaria de Acompanhamento Econômico,
Secretaria de Direito Econômico, Conselho
Administrativo de Defesa Econômica
c. ( ) Conselho Administrativo de Defesa
Econômica, Secretaria de Assuntos
Estratégicos, Ministério da Justiça
d. ( ) Ministério da Justiça, Ministério da Fazenda,
Tesouro Nacional
e. ( ) Tribunal Superior de Justiça, Secretaria de
Direito Econômico, Ministério da Justiça

23. O Brasil abandona definitivamente o controle de
preços e adota a lei da oferta e da demanda. Indique
nas alternativas abaixo a lei que estabeleceu um
moderno aparato de defesa e promoção da concorrência, colocando o Brasil em situação semelhante
àquela de países mais desenvolvidos em termos de
legislação antitruste.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Lei Complementar 101/2000
Lei 4.320/64
Lei 8.884/94
Lei 8.158/91
Lei 4.137/62

24. No Brasil a ANEEL, ANATEL, ANP e ANTT são agências reguladoras, Assinale a alternativa que não representa uma das características desse tipo de agência.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Atuação multissetorial
Personalidade jurídica de direito público
Autonomia político-administrativa
Autarquias especiais
Autonomia econômico-financeira

25. Se os salários aumentam em 20% em dado
período, enquanto o ICV (Índice do custo de vida)
aumenta 10%, então o aumento real de salário,
durante o período, foi:
a.
b.
c.
d.
e.
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(20 questões)

( )
( )
(X)
( )
( )

nulo.
maior do que 10%.
menor do que 10%.
de 10%.
Não há elementos para determinar o aumento
do salário real.
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26. Os índices abaixo foram determinados tomando-se como base o ano imediatamente anterior:
Ano
2000
2001
2002
2003

Índice (%)
100
110
90
120

28. Considere a seguinte tabela, a qual apresenta o
índice A com base fixa em 2000 e o índice B com base
em 2003. Observe que contém alguns valores não
estimados, os quais foram representados por X1, X2 e
X3 e Y1 ,Y2 e Y3.
Ano

Índice A

Índice B

2000

100

Y1

Com base em 2000, o índice de 2003 foi:

2001

103

Y2

a.
b.
c.
d.
e.

2002

105

Y3

2003

107

100

2004

X1

104

2005

X2

107

2006

X3

110

( )
( )
( )
(X)
( )

106,5.
100.
108,8.
118,8.
Menor do que 100.

27. Sobre o tema Análise de Investimentos, assinale a
alternativa correta.
a. ( ) Projetos são classificados como mutuamente
excludentes quando a aceitação de um projeto implica aceitar o outro.
b. ( X ) A interseção de Fisher é identificada pela taxa
interna de retorno do investimento incremental, ou seja, o fluxo de caixa gerado ao se decidir por um investimento ao invés de outro.
c. ( ) O método do Valor Presente Líquido, diferentemente do método da Taxa Interna de
Retorno, pressupõe implicitamente que os
fluxos intermediários de caixa devem ser
reinvestidos à taxa de desconto utilizada na
avaliação do investimento.
d. ( ) Um projeto de investimento, quando tratado
individualmente, é classificado como economicamente atraente ao apresentar um VPL
positivo ou uma TIR inferior ou igual à taxa
mínima de retorno requerida.
e. ( ) O método de payback simples, um dos mais
sofisticados da análise de investimentos, pode
ser utilizado isoladamente na tomada de decisão de investimentos.

Com relação aos dados acima podemos afirmar que,
num processo de mudança de base de 2000 para 2003,
ou de 2003 para 2000, podemos afirmar:
a. ( X ) Na mudança de base de 2003 para 2000,
os seguintes valores são encontrados:
X1=111,28; X2 = 114, 49 e X3=117,70.
b. ( ) Na mudança de base de 2000 para 2003,
os seguintes valores são encontrados:
Y1=93,46; Y2 = 96,26, 49 e Y3=103,20.
c. ( ) Na mudança de base de 2003 para 2000,
os seguintes valores são encontrados:
X1=93,46; X2 = 96,26, 49 e X3=122,40.
d. ( ) Na mudança de base de 2000 para 2003,
os seguintes valores são encontrados:
Y1=93,46; Y2 = 99,2, 49 e Y3=98,13.
e. ( ) As informações apresentadas no quadro
acima não permitem estabelecer as mudanças
de base solicitadas.
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29. Considere que o Banco Central procura alcançar
uma meta de inflação com um valor central, por exemplo, de 6% a. a. em torno da qual se define uma meta
de inflação de ±3 a. a.
Se tal intervalo ocorrer de fato e as probabilidades
puderem ser aproximadas por uma distribuição uniforme tal que a função de distribuição de probabilidade f(x) e a função de distribuição de probabilidade
acumulada sejam dadas conforme gráficos abaixo,
ejm que a = 3% e b = 9%.

30. Num projeto de experimentos em uma análise
econométrica, devemos nos preocupar com o procedimento amostral, pois a fidelidade dos dados em
representar um respectivo problema e precisão do
processo de inferência estatística dependem, fundamentalmente, desse procedimento.
Suponha que queiramos estabelecer um estudo que
possibilite levantar o consumo autônomo e a propensão marginal de uma determinada população
(por exemplo, na cidade de Florianópolis). Para tanto,
devemos coletar informação de renda e consumo das
famílias dessa cidade.
Com relação a essa questão podemos afirmar que:
a. (

b.

c.

onde: F(x) =

x−a
, é correto afirmar que:
b−a

a. ( ) uma distribuição uniforme não permite estabelecer nenhuma previsão de probabilidade
acumulada.
b. ( ) a mediana de distribuição é 6,0%.
c. ( ) a probabilidade de que a inflação venha a se
situar entre 3% e 4% é de 0,2 (ou 20%).
d. ( X ) a probabilidade de que a inflação venha a se
situar entre 3% e 4,5% é de 0,25 (ou 25%).
e. ( ) devido à forte dispersão da distribuição, esta
apresenta uma situação bimodal.

d.

e.

) O procedimento amostral adequado é um
procedimento casual, pois famílias com
rendas e consumos distintos podem ser
encontradas em qualquer lugar da cidade em
análise.
( ) Para que haja resultados precisos no estudo, é
necessário que abordemos nele informações
do imposto de renda e do consumo das classes A e B.
( ) Devido à universalidade das informações, a
previsão dos resultados independe do procedimento amostral.
( ) O procedimento amostral deverá ser sistemático, pois ele facilita o processo de coleta
de dados, de tal modo que possamos coletar
informações em qualquer terminal de ônibus
da cidade.
( X ) O procedimento amostral deverá ser estratificado, pois, nesse caso, estabelecemos amostras proporcionais em cada bairro da cidade
e, assim, podemos levantar informações de
todos os segmentos de classes econômicas da
cidade.

31. Dos métodos de avaliação econômica de investimentos descritos a seguir, assinale aquele que não é
feito por fluxo de caixa descontado.
a.
b.
c.
d.
e.
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(X)
( )
( )
( )
( )

Payback Simples
Valor Presente Líquido
Taxa Interna de Retorno
Custo Equivalente Anual
Taxa Interna de Retorno Modificada
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32. Na elaboração de um estudo de mercado para
um projeto de viabilidade técnico-econômico e financeiro é correto afirmar:

35. Sobre o tema Capitalização Simples e Composta
assinale a alternativa incorreta.
a. (

a. ( ) O questionário é o único instrumento de
coleta de dados para se estimar a demanda
de um bem ou serviço.
b. ( X ) Para se realizar a projeção de dados de
demanda de bens de luxo pode-se utilizar o
coeficiente de elasticidade renda.
c. ( ) Para quaisquer tipos de bens ou serviços o
número de residências se constituem sempre
no universo a ser pesquisado.
d. ( ) Na estimativa da demanda de bens intermediários utiliza-se o critério do consumo aparente.
e. ( ) A análise da demanda e oferta de matéria
prima deve ser realizada para quaisquer tipos
de projetos de viabilidade.

33. Quanto ao ponto de equilíbrio, também conhecido como ponto de nivelação da capacidade utilizada,
é possível afirmar que:
a. ( ) é obtido pelo resultado da divisão do custo
fixo pela receita total mais o custo variável.
b. ( ) é obtido pelo resultado da divisão do custo
variável pelo custo fixo mais a receita total.
c. ( ) é obtido do resultado da divisão do custo
variável pelo custo fixo.
d. ( ) é obtido pela subtração das receitas dos custos fixos e variáveis.
e. ( X ) revela o nível de utilização da capacidade em
que os custos se igualam as receitas.

34. Os métodos de análise de investimentos do valor
presente líquido e da taxa interna de retorno estão de
certa forma relacionados. Considerando um determinado valor presente líquido (VPL), uma taxa interna
de retorno (TIR), e um custo de oportunidade i%, o
critério aceitar-rejeitar dos métodos de avaliação de
investimentos deve estar de acordo com a seguinte
alternativa:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Se VPL > 0, a TIR < i%.
Se VPL > 0, a TIR = i%.
Se VPL = 0, a TIR > i%.
Se VPL > 0, a TIR > i%.
Se VPL < 0, a TIR = i%.

b.

c.

d.

e.

) Na capitalização composta os juros produzidos ao final de um dado período “n” se agregam ao capital, passando ambos a integrar a
nova base de cálculo para o período subseqüente n+1 e assim sucessivamente.
( X ) Uma aplicação financeira que rende 12%
ao ano irá gerar o maior montante quando
aplicado segundo o regime de capitalização
simples, em comparação com o regime de
capitalização composta.
( ) Capitalização simples é o regime segundo
o qual os juros produzidos no final de cada
período têm sempre como base de cálculo o
capital inicial empregado.
( ) Uma aplicação de um capital de $1.000,00 à
taxa de juro de 10% a.m., durante três meses,
no regime de capitalização simples, gera um
montante de $1.300,00.
( ) Uma aplicação de um capital de $1.000,00 à
taxa de juro de 10% a.m., durante três meses,
no regime de capitalização composta, gera
juros de $331,00.

36. Sobre o tema Sistemas de Amortização assinale a
alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) O SAC (Sistema de Amortização Creditícia)
é o sistema no qual o valor das prestações é
crescente.
( ) O SAC (Sistema de Amortização Constante)
é o sistema no qual o valor das prestações é
decrescente.
( X ) O método de amortização baseado nas tabelas de Richard Price, também chamado de
Sistema de Amortização Francês, é caracterizado pela existência de prestações iguais.
( ) No SAC os juros são calculados sobre o saldo
devedor e a prestação é a soma da amortização com o saldo devedor.
( ) Em cada prestação devida de um financiamento, uma parte do seu valor contém os
juros devidos sobre o capital emprestado e
a outra parte, chamada distribuição, é que
amortiza o capital.
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37. De acordo com as estruturas de mercado, é
correto afirmar o seguinte:

39. Assinale a alternativa correta.
a. (

a. ( ) Um monopólio natural ocorre quando uma
empresa consegue uma concessão especial do governo para produzir determinado
produto.
b. ( ) As curvas de demanda para as empresas
monopolistas são horizontais.
c. ( ) Nos mercados competitivos, o preço é maior
que o custo marginal.
d. ( X ) Mercados monopolistas não têm curva de
oferta.
e. ( ) Na produção monopolista, o lucro é maximizado quando a receita marginal supera o
custo marginal.

b.

c.

d.
38. A curva de demanda mede a relação entre o
preço e a quantidade demandada de determinada
mercadoria. Assim, é incorreto afirmar que:
a. ( ) um aumento na renda do consumidor levaria
à diminuição da demanda de um bem inferior,
tudo o mais mantido constante.
b. ( ) um bem normal tem sua demanda aumentada quando a renda do consumidor aumenta,
tudo o mais constante.
c. ( X ) o deslocamento da curva de demanda para
a direita significa que houve uma redução da
demanda.
d. ( ) quando uma queda no preço de um bem
causa um aumento na demanda de outro, os
dois bens são chamados de complementares.
e. ( ) preço, renda, gostos, expectativas, número
de compradores e o preço de bens relacionados são variáveis que influenciam os
consumidores.

e.

40. De acordo com a estrutura do balanço de pagamentos, é correto afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.
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) A curva de oferta agregada de longo prazo é
inclinada, pois, no longo prazo, o nível geral
de preços não afeta a capacidade da economia de produzir bens.
( ) A posição da curva de oferta agregada de
longo prazo não depende da taxa natural de
desemprego, de modo que qualquer alteração nessa taxa desloca a curva de oferta agregada de longo prazo para a direita.
( ) Segundo a teoria dos salários rígidos, a curva
de oferta agregada de curto prazo tem inclinação negativa, porque os salários nominais
se baseiam na expectativa de preços e não
respondem imediatamente quando o nível de
preços é diferente do esperado.
( ) No curto prazo, os deslocamentos na
demanda agregada não causam flutuações na
produção de bens e serviços na economia.
( X ) Um evento que faça com que as empresas
invistam menos, em nível de preços dado
(pessimismo sobre o futuro, um aumento de
taxas de juros em razão da queda na oferta de
moeda), desloca a curva de demanda agregada para a esquerda.

) As transferências unilaterais, muitas vezes
denominadas donativos, não têm contrapartida de lançamento em qualquer outra conta.
( X ) Para ocorrer um equilíbrio no balanço de
pagamentos, ou seja, um saldo nulo é necessário que o total do balanço de pagamentos
em transações correntes seja exatamente
igual ao movimento de capitais autônomos.
( ) Um saldo positivo no balanço de pagamentos
num determinado período é igual ao volume
de reservas, em moeda estrangeira , da
economia.
( ) As amortizações de empréstimos fazem parte
do balanço da balança comercial. Já o pagamento de juros dos empréstimos é computado no movimento de capitais autônomos.
( ) Um saldo total no balanço de pagamentos
igual a zero necessita que a conta de erros e
omissões também tenha seu saldo zerado.
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