


UnB / CESPE – CODEBA / Nome do candidato: – 1 –

Cargo 4: Economista É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

• 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, caso deseje, o rascunho acima e, posteriormente, a folha de respostas, 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

Texto para os itens de 1 a 20

O Processo Civilizatório: Etapas da Evolução Sócio-cultural (São1

Paulo: Companhia das Letras, 1998), de Darcy Ribeiro, talvez seja um dos projetos
intelectuais mais ousados do pensamento brasileiro. Darcy elabora uma nova teoria
do movimento histórico da humanidade à luz do contexto sócio-político-4

econômico-cultural americano, procurando com isso instrumentos teóricos que lhe
permitam explicar as causas do desenvolvimento desigual dos povos da América.

Para Darcy, o motor da história é a tecnologia. Isso não implica7

desconhecimento ou ignorância em relação à luta de classes, visto que ele é um
pensador marxista. Acontece que a luta de classes não é um bom parâmetro para
diagnosticar uma determinada etapa histórica. Existiu escravismo em Roma e no10

Brasil, porém com duas conformações históricas diferentes.
Refletindo a respeito da questão “Por que o Brasil não deu certo?”, Darcy

Ribeiro quis dar ao Brasil uma teoria própria, lutando contra os modismos13

importados, pois, segundo ele, existe uma particularidade a nos distinguir dentro do
fluxo histórico mundial; temos de nos concentrar nessa particularidade.

E a singularidade brasileira está na abundância energética de nossa16

natureza. Não existe tecnologia que funcione sem energia, de modo que a energia
é tão ou mais importante do que a tecnologia. O problema somos nós, brasileiros,
querermos copiar o modelo energético e tecnológico de alhures. Somos a19

civilização dos hidratos de carbono. Com a biomassa, que é uma fonte de energia
limpa e renovável, poderemos sair da condição absurda de dependência e partir
para a efetivação da aceleração evolutiva brasileira.22

A combinação autônoma de tecnologia e energia própria é o único
caminho que dispomos para o desenvolvimento brasileiro. Não é possível ficarmos
só na esperança de aumento das exportações, sem atentarmos ao fato de que a25

ampliação do nosso mercado interno deveria ser uma das prioridades da política
econômica brasileira. 

Sem essa convergência antropoenergética o Brasil mais uma vez corre o28

risco de perder a chance histórica de se converter na nação que todos, ou a maioria
de nós, brasileiros, sonhamos. Um país livre, desenvolvido e comprometido com
seu povo.31

Yago Bueno. Hoje em Dia, n.º 460, p. 4 (com adaptações).

Com referência às idéias desenvolvidas no
texto, julgue os itens a seguir.

� Darcy Ribeiro criou um dos projetos
intelectuais mais ousados do
pensamento brasileiro porquanto
defendeu que o mercado interno
deveria ser uma das prioridades da
política econômica.

� De acordo com o segundo parágrafo
do texto, o escravismo em Roma
contou com configurações históricas
distintas das do escravismo brasileiro.

� Conforme o terceiro parágrafo do
texto, Darcy Ribeiro acredita que o
Brasil não deu certo por não ter uma
“teoria própria”.

� Segundo o penúltimo parágrafo do
texto, a auto-suficiência energética
é o único caminho para o
desenvolvimento brasileiro.

� O sentido do texto não seria
prejudicado ao se transformar o
último parágrafo em um único período
sintático, mediante o uso de dois-
pontos em vez de ponto logo após
“sonhamos” e de inicial minúscula na
palavra seguinte.
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Os itens que se seguem apresentam reescrituras dos trechos
indicados. Julgue-os quanto à correção e à manutenção das idéias
básicas do texto.

� “Darcy (...) americano” (R.3-5): Darcy elabora uma teoria
inovadora da evolução histórica da humanidade à luz dos
contextos social, político, econômico e cultural americano.

� “Para Darcy (...) classes” (R.10-12): Acreditar que o motor da
história é a tecnologia não implica desconhecer ou ignorar a
relação da luta de classes.

� “Existiu (...) diferentes” (R.10-11): Houve escravidão em
Roma e no Brasil; todavia apresentaram perceptíveis
alterações conjunturais.

	 “O problema (...) de alhures” (R.18-19): O problema
brasileiro somos nós, pois queremos imitar os modelos
energético e tecnológico dos outros.

�
 “Com a biomassa (...) brasileira” (R.20-22): O Brasil pode se
livrar da condição de dependência absurda, por intermédio
da biomassa, que é uma fonte energética limpa e renovável.

Com referência às estruturas do texto, julgue os itens
subseqüentes.

�� A colocação de vírgula logo após “isso” (R.7) não acarreta
erro de pontuação.

�� Há erros de concordância e de regência na seguinte reescrita
de trechos do texto: Para Darcy, um pensador marxista, o
motor da história é a tecnologia, embora aplicada com
desconhecimento ou ignorância dos problemas sociais
derivados da desigualdade entre as classes.

�� Atende à norma gramatical a substituição do período
“E a singularidade brasileira está na abundância energética
de nossa natureza” por: E a nossa singularidade está na
abundância energética da natureza brasileira.

�� A correção da grafia do texto seria mantida, caso se
invertesse a indagação no terceiro parágrafo da seguinte
forma: O Brasil não deu certo por que?

�� A seguinte reescrita de passagem do texto apresenta erros de
pontuação e de grafia: Sem energia, não ha tecnologia, que
funcione: de maneira que a energia importa tanto quanto, ou
mais do que, a tecnologia.

Considerando aspectos atinentes às idéias e às estruturas do texto,
julgue os itens seguintes.

�� O emprego do negrito nas primeiras linhas do texto deve-se
ao fato de se tratar do título de uma obra, cujo autor é Darcy
Ribeiro.

�� Por abordar, principalmente, a marcha histórica da
tecnologia, em relação à energia, o texto classifica-se como
narrativo.

�� São acentuados em função da mesma regra, apesar de
levarem diferentes tipos de acento, os vocábulos “histórico”,
“econômico”, “tecnológico” e “autônoma”.

�	 Em “a singularidade brasileira está na abundância energética
de nossa natureza”, há apenas dois adjetivos e três
substantivos abstratos.

�
 Em “Não é possível ficarmos só na esperança de aumento
das exportações, sem atentarmos ao fato de que a ampliação
do nosso mercado interno deveria ser uma das prioridades da
política econômica brasileira”, a substituição de “na
esperança de” por a esperar pelo e de “ao fato de que a
ampliação” por que a ampliação não provocará
necessariamente o fenômeno da crase.

Considerando a figura acima, que ilustra parte da janela do
aplicativo Outlook Express 6 (OE6), julgue os itens a seguir.

�� Por meio da opção , é possível acessar
uma janela cujos recursos permitem definir uma regra tal
que, se uma mensagem de correio eletrônico recebida
contiver a palavra SPAM no campo assunto, essa mensagem
será automaticamente excluída e não poderá mais ser lida no
OE6.

�� A figura a seguir mostra parte da janela que será executada
caso a opção  seja clicada. Nessa janela, por meio
do botão Adicionar, é possível acessar uma conta de correio
eletrônico usando recursos de serviço webmail e transferir as
mensagens dessa conta para a caixa de entrada do OE6.

       

A figura acima ilustra parte da janela do Internet Explorer 6
(IE6), que está em sessão de acesso à Internet. Considerando essa
janela, julgue os próximos itens, acerca do IE6.

�� Conclui-se que o IE6 está configurado para bloquear
mensagens do tipo pop-up, caso tenha sido visualizada a
mensagem mostrada na figura a seguir, após se ter acessado
determinada página na Internet.

        

�� É correto inferir que, na situação em que se encontra a janela
mostrada, se está acessando o sítio cujo endereço

eletrônico é . Nesse caso, para se
realizar uma pesquisa acerca de economia no sítio do
UOL, é suficiente digitar o termo economia no campo

 e, a seguir, clicar .

�� Considere que a página que está sendo acessada contenha,
além de texto, objetos associados a imagens. Nesse caso, por

meio de opção encontrada no menu , é possível
salvar, no disco rígido do computador em uso, apenas a parte
textual contida nessa página.
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A figura acima ilustra uma janela do Excel 2003 que contém uma
planilha com dados referentes à movimentação e ao total de
cargas no porto de Salvador entre outubro e dezembro de 2005
bem como ao de cargas movimentadas e o total naquele ano.
Considerando que essa planilha esteja em execução em um
computador PC, julgue os itens seguintes.

�� Observa-se que, na planilha acima, a célula H9 está
selecionada. Dessa forma, a partir dessa situação, um
procedimento que permitiria obter os valores mostrados nas
células de H6 a H8, caso eles ainda não tivessem sido

calculados, é: clicar o botão ; posicionar o ponteiro do
mouse sobre a célula H6; pressionar e manter pressionado o
botão esquerdo do mouse; posicionar o ponteiro do mouse
sobre a célula H8; liberar o ponteiro esquerdo do mouse.

�� É possível se definir uma mesma largura para o conjunto de
células de B6 a G6, por meio de recurso disponibilizado por

opção encontrada no menu , após se ter
selecionado esse conjunto de células.

�� Os botões  e  e opção do menu  podem ter
sido utilizados para se obter o efeito mostrado no conjunto
de células A4 e A5.

A figura acima mostra uma janela do Word 2002, com um
documento em processo de edição. Com relação a essa janela e
ao Word 2002, julgue os itens que se seguem.

�	 O ato de clicar sucessivas vezes o botão  na parte superior
da barra de rolagem vertical permite a exibição de trechos de
texto que podem estar presentes no documento mas não
visualizados na figura.

�
 Para se realizar um zoom na região próxima à palavra
“espelho”, de forma que essa região seja exibida com um
tamanho maior, mas sem alterar o tamanho da fonte da
palavra, é suficiente clicar essa palavra e, em seguida,

clicar . 

�� A palavra “repousar”, que está selecionada no documento,
está escrita com a fonte Times New Roman.

�� É possível imprimir apenas a linha que se inicia em “Só
desejava o luar” utilizando-se funcionalidades da opção

Imprimir, a qual é acessada por meio do menu .

Acima são mostradas duas janelas do Windows XP que contêm
arquivos de diversos aplicativos. Com relação a essas janelas e ao
Windows XP, julgue os itens subseqüentes.

�� Para se copiar, da janela Documentos para a janela Disquete

de 3½ (A:), o arquivo  associado ao ícone , é

suficiente realizar a seguinte seqüência de ações: na janela

Documentos, clicar o referido ícone, clicar o menu 

e clicar a opção Copiar desse menu; clicar a barra de título da

janela Disquete de 3½ (A:); clicar o menu  e, em

seguida, clicar a opção Colar nesse menu.

�� Para se abrir o arquivo associado ao ícone , é

suficiente clicar o referido ícone  e, em seguida, clicar

na janela Documentos. 

�� Considerando-se que os arquivos associados aos ícones

 e  sejam os únicos

arquivos armazenados no disquete de 3½'' inserido na
unidade A: e que esse disquete seja o tipo mais comumente
usado, então, é correto afirmar que é possível copiar os três
arquivos mostrados na janela Documentos para o disquete,
que poderá passar a conter cinco arquivos.
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Com relação aos temas atinentes a saúde e educação no Brasil,

julgue os itens que se seguem.

�� Embora avanços expressivos tenham-se realizado no campo

da educação básica, o grau de escolarização e de

alfabetização ainda não alcançou os níveis das sociedades

mais avançadas socialmente no chamado Primeiro Mundo.

�� Na América Latina, os padrões de adaptação de currículos

de ensino fundamental e médio foram recentemente

harmonizados, assim como os mecanismos de equivalência

automática de diplomas.

�� O Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro estabeleceu-se

como uma cópia fiel do sistema de saúde criado pelos

ingleses no final da década de 80 do século passado, no

período de administração de Margareth Thatcher. 

�	 O Brasil vem-se apresentando internacionalmente como um

país que encontrou mecanismos preventivos educacionais e

meios farmacêuticos próprios de forma a inibir a expansão

da AIDS em seu território.

�
 A educação e a saúde, associadas à dotação de

infra-estrutura de saneamento das cidades, complementadas

por políticas de emprego, renda e crescimento econômico,

agregados ao tema da segurança, correspondem aos anseios

elementares da sociedade brasileira em ano eleitoral.

No que se refere ao quadro político-partidário das últimas

décadas no Brasil, julgue os itens subseqüentes.

�� Os partidos políticos têm apresentado um altíssimo grau de

coesão interna e consistência ideológica própria.

�� A idéia de reforma política foi pessoalmente levada a cabo

pelo presidente Lula, desde os primeiros dias de seu

governo, como um marco da ampliação da segurança política

do Estado nacional.

�� Os partidos políticos nacionais são, de modo geral, marcados

por grandes adesões de massa.

�� A reforma política e eleitoral encontra resistência expressiva

de alguns que, ao terem feito da política suas únicas

profissões, dependem da forma presente de exercício de

representação política.

�� Os partidos políticos brasileiros, apesar de suas dificuldades

recentes, são bastante avançados em relação às democracias

consolidadas na Europa Ocidental.

Brasil cede mais para

tentar salvar o MERCOSUL

Para evitar o esfacelamento do MERCOSUL, o Brasil

foi ao socorro do bloco. Acolheu o pedido de instituição de

salvaguardas no comércio com a Argentina, acenou com

compensações ao Uruguai — como a possibilidade de o país

participar de licitações públicas para vender merenda escolar nos

estados do Sul — e rompeu o silêncio de dez anos frente a um

pleito do Paraguai: estreitar a cooperação na área social, com

ênfase para saúde e educação.

Essa guinada fica ainda mais forte quando se leva em

conta um esforço diplomático sem precedentes, em 15 anos de

história do MERCOSUL. Sob críticas, o Itamarati decidiu se

voltar a uma agenda construtiva e eminentemente política,

sacrificando, em parte, o lado empresarial. Há um esforço para

recuperar o tempo perdido. Ficou-se muito tempo discutindo

micropolítica e interesses pontuais. A visão estratégica de longo

prazo acabou deixada de lado.

O Globo, 17/3/2006 (com adaptações).

A partir das idéias do texto acima, julgue os itens seguintes.

�� O MERCOSUL assistiu a crises episódicas, como as que

envolveram restrições argentinas à compra de geladeiras e

fogões, com pouca contribuição à dimensão estratégica do

processo de integração no Cone Sul. 

�� A Argentina vem-se beneficiando nos últimos anos de

substancial saldo comercial positivo no comércio bilateral

com o Brasil.

�� A carência de cadeias produtivas e de articulações industriais

mais permanentes sacrificou, nos últimos anos, a

competitividade conjunta do MERCOSUL e ajudou a manter

assimetrias econômicas internas ao bloco.

�	 A retomada de uma agenda mais construtiva do Brasil para

o MERCOSUL, como lembra o texto, permite que esse país

possa gozar de melhor prestígio junto a seus vizinhos.

�
 A recuperação do espaço perdido no MERCOSUL é apenas

paliativo para uma área de integração que não trouxe

quaisquer benefícios para os países contratantes do Tratado

de Assunção.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Considere um país onde se produza somente pães. Acerca
dessa economia hipotética e de seu Produto Nacional Bruto
(PNB), julgue os itens que se seguem.

�� O PNB pode ser corretamente definido como o total da
renda proveniente da produção de pães.

�� O PNB pode ser corretamente definido como o total de
gastos com as compras de pães.

�� O fluxo monetário dessa economia vai, unidirecionalmente,
das famílias para as empresas.

�� O trigo utilizado na produção de pães não pode ser
contabilizado no PNB desse país.

�� O PNB calculado em preços correntes é uma boa medida do
bem-estar social proporcionado por essa economia.

Considere uma economia fechada com PNB = C + I + G, em que
C = consumo, I = investimento e G = gastos do governo com bens
e(ou) serviços. Com relação a essa situação hipotética, julgue os
itens seguintes.

�� A função consumo dessa economia pode ser corretamente
representada por C = f(Y – T), em que Y = Renda, T =
impostos e sua inclinação representa a propensão marginal
a consumir.

�� A função investimento dessa economia relaciona
inversamente o investimento desejado com a taxa nominal de
juros.

�� Nessa economia, as despesas que podem ser corretamente
contabilizadas na rubrica G incluem compras de armas para
o exército, obras públicas e gastos com assistência à pobreza
e aos idosos.

�	 Se o governo que conduz essa economia hipotética decidir
apoiar inovações tecnológicas por meio de incentivos fiscais,
isso aumentaria a demanda por bens de investimentos.

�
 Uma política fiscal restritiva tende a expandir o PNB dessa
economia.

Com relação aos ativos monetários de uma economia, julgue os
itens a seguir.

�� Em uma economia, a inflação prejudica a função da moeda
como padrão de valor.

�� Quando a moeda é determinada por alguma norma jurídica,
é chamada de moeda fiduciária.

�� Uma economia com moeda lastreada pelo padrão-ouro não
necessita de norma jurídica que a garanta.

�� Um aumento da taxa de empréstimos compulsórios do Banco
Central aos bancos comerciais é considerada uma política
monetária expansionista.

�� O dinheiro em mãos do público é considerado ativo
monetário de alta liquidez.

�� Um aumento da taxa de redesconto do Banco Central é
considerado uma política monetária restritiva.

�� Quando os trabalhadores depositam seus salários em contas
bancárias à vista, estão reduzindo os ativos da economia.

�� Títulos públicos a curto prazo são considerados ativos de
alta liquidez.

No que se refere à oferta e demanda em uma economia, julgue os
próximos itens.

�	 À medida que aumenta o consumo de um determinado bem,
obtém-se diferentes utilidades marginais para o consumo
desse bem.

�
 À medida que aumenta o consumo de um determinado bem,
aumenta a utilidade total desse bem.

�� Uma função de demanda individual relaciona as quantidades
de um bem desejadas por um indivíduo com as diferentes
rendas desse indivíduo.

�� Preferências individuais distintas geram diferentes funções
de demanda.

�� O equilíbrio do consumidor é atingido quando a quantidade
consumida do bem for aquela para a qual o preço marginal
de reserva é igual ao preço mínimo do bem.

Com relação a estruturas de mercado e a regimes de
concorrência, julgue os itens subseqüentes.

�� A livre entrada e saída de firmas no mercado concorrente
perfeito traz como conseqüência uma função de demanda
perfeitamente inelástica.

�� O ponto de lucro máximo de um monopolista ocorre quando
sua receita marginal é igual a zero.

�� Quando o monopolista cobra preços muito elevados, ocorre
ineficiência do monopólio.

�� A probabilidade de monopólios e oligopólios se perpetuarem
no longo prazo é elevada, independentemente de leis que os
garantam.

�� Curvas de demanda de produtos em concorrência
monopolística são bastante elásticas.

�	 Independentemente do tipo de concorrência existente no
mercado, o empresário maximizará seu lucro quando seu
custo marginal se igualar a sua receita marginal.

�
 Uma intervenção do Estado em um mercado monopolista
leva esse mercado a fixar seus preços como iguais aos de
seus custos marginais de produção.

�� Em oligopólios, normalmente há uma interdependência
muito forte entre os produtores.

�� A concorrência monopolística leva à existência de lucros
normais no longo prazo, quando não existem barreiras à
entrada de novas empresas no setor.

�� A existência de monopólio bilateral induz os empresários a
promoverem uma negociação recíproca para a definição de
preços.

�� De acordo com o modelo da demanda quebrada, os preços
praticados pelos oligopolistas tendem a se tornar
relativamente estáveis, pois as curvas de demanda são
elásticas para preços acima do preço de equilíbrio e
inelásticas para preços abaixo do preço de equilíbrio.
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Os argentinos, particularmente o ministro Domingos
Cavallo, culparam o Brasil pela crise, o que não é procedente. Por
esse motivo, eles criaram uma série de dificuldades para a
importação de produtos brasileiros. As atitudes argentinas, tais
como salvaguardas, moratória, desvalorização do peso argentino,
entre outras, puseram em cheque a existência do MERCOSUL.
Ocorre que o Brasil tem interesse em manter comércio com esse
país, motivo por que o Governo brasileiro tratou o assunto com
mais prudência. Lourival Sant’Anna (OESP, de 17/7/2001)
mostra que, se a Argentina criar uma situação negativa para o
Brasil, haverá queda do real em relação ao dólar. Isso trará como
conseqüência maior competitividade aos produtos brasileiros na
Argentina, o que prejudicará ainda mais a economia argentina.
Entretanto, o Brasil teve alguns sucessos em 2001, tais como
superavit na balança comercial, êxito no racionamento de energia
elétrica e aumento da arrecadação tributária. Conseqüentemente,
o risco brasileiro caiu, enquanto o da Argentina subiu.

Jayme de Mariz Maia. Economia internacional e comércio exterior

8.ª ed., cap. 13, São Paulo: Átila, 2003, p. 151 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência, julgue os itens
subseqüentes.

�� A desvalorização do real pelo governo brasileiro tornou os
produtos brasileiros menos competitivos na Argentina.

�� Conforme as normas internacionais de comércio,
salvaguardas podem ser utilizadas como precaução reservada
aos países-membros de um acordo ou tratado, quando
necessário, em defesa de um setor específico da economia.

�� A desvalorização do peso argentino com relação ao dólar, e
sem a respectiva desvalorização do real, implica que o Brasil
precisa de menos reais brasileiros para comprar um peso
argentino.

�� Uma desvalorização cambial é um instrumento eficaz para
proteger a indústria nacional.

�	 O superavit na balança comercial implica em sucesso no
balanço de pagamentos de um país.

	
 O saldo do balanço de pagamentos de um país revela se
houve aumento ou redução das reservas internacionais desse
país.

	� O MERCOSUL, teoricamente, é uma união aduaneira e não
um mercado comum.

	� Uma união aduaneira pressupõe a existência de uma alíquota
tarifária comum a ser praticada somente entre os
países-membros dessa união.

	� Teoricamente, se uma política de câmbio fixo, como a da
Argentina, for praticada por um longo período, o país tende
a perder o controle de sua política monetária.

	� Na situação descrita no texto, o índice de risco-país da
Argentina deveria ter atraído investimentos estrangeiros para
este país.

O planejamento estatal começou a ser utilizado
amplamente pelos países a partir dos anos 1930. Posteriormente,
com a divulgação da macroeconomia keynesiana e com a
evolução dos modelos de crescimento, típicos da ideologia
desenvolvimentista, o planejamento estatal passou a ser uma
técnica utilizada em todo o mundo. No Brasil, desde o Governo
Vargas, as atividades de planejamento iniciaram-se com o
objetivo de elaborar planos e projetos visando o crescimento e
desenvolvimento do país.

José Márcio Rego e Rosa Maria Marques (org.).Economia

Brasileira, 2.ª ed., cap. 7, 2004, p. 94 (com adaptações).

Considerando o texto acima, julgue os seguintes itens acerca das
atividades de planejamento econômico no Brasil.

	� O Plano de Metas (1956-60) foi um super ambicioso
conjunto de objetivos setoriais do Governo JK e teve todas
as suas metas alcançadas. 

	� A dinâmica da demanda agregada alcançada pelo Plano de
Metas ocasionou  acelerações inflacionárias neste mesmo
período.

	� No âmbito do  Plano Trienal (1961-1963), o economista
Celso Furtado elaborou um plano de ações antiinflacionárias
bastante ortodoxas que motivaram o sucesso do Plano.

	� Os objetivos e as ações do Plano de Ação Econômica do
Governo (PAEG), implementado em 1964, são considerados
como as bases do milagre econômico brasileiro de 1968-
1973.

A economia brasileira atravessou, durante os anos 1980, uma
profunda crise, caracterizada por estagnação econômica e
elevadíssimas taxas de inflação. Acerca desse tema, julgue os
itens a seguir.

		 O diagnóstico neo-estruturalista que se faz para esse período
é de que no Brasil a inflação sofreria caráter essencialmente
inercial.

�

 Soluções para inflação inercial são basicamente choque
heterodoxo e desindexação da moeda.

�
� Normalmente o fracasso de choques heterodoxos ocorre por
meio de ganhos reais promovidos e de seus respectivos
impactos positivos sobre a demanda agregada.

�
� O Plano Collor I combinou confisco de ativos financeiros,
fixação do câmbio e uma forte reforma administrativa.

�
� O sucesso do Plano Real deveu-se basicamente à

manutenção de uma âncora cambial até 1999.

No que se refere à avaliação econômica de projetos, julgue os

itens que se seguem.

�
� Dois projetos com idênticos fluxos de caixa podem ter

diferentes valores presentes.

�
� Taxa interna de retorno é a taxa de juros que torna o valor

presente de um fluxo de caixa não negativo.

�
� A execução de um projeto em que a taxa interna de retorno

é maior que a taxa de juros da economia é inviável.

�
� Dois projetos com taxas de retorno proporcionais não

possuem taxas de retorno equivalentes.
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Acerca de contabilidade gerencial, julgue os itens subseqüentes.

�
� Uma fábrica produz um bem e o vende por R$ 200,00 a

unidade. No período de 30 dias, ela tem custos variáveis

iguais a R$ 120,00/unidade e custos fixos de R$ 10.000,00.

Portanto, a quantidade de produção para que ela atinja o

equilíbrio será de 125 unidades.

�
	 O custeio baseado em atividades (sistema ABC) é um

excelente sistema de custeamento no qual meios gerenciais

de alta tecnologia se fazem presentes.

��
 Custeio por ordem de produção não pode ser utilizado por

todas as empresas, tendo em vista suas particularidades.

��� No custeio por processo de produção, a conta produtos em

elaboração se encerra após o término da produção.

��� O comportamento do custo fixo unitário ou médio é sempre

constante pois os custos fixos não variam com a produção.

��� Custo fixo médio decresce com o aumento da produção e

custo variável médio cresce com o aumento da produção.

Logo, custo total médio decresce, atinge um mínimo e depois

cresce com o crescimento da produção.

��� Em mercados monopolistas, os custos marginais são

decisivos na determinação do preço.

��� Em monopólios naturais, os custos marginais são muito

baixos e não podem ser referência para um regulador de

mercado.

Com relação a aspectos tributários nos negócios e contabilidade

empresariais, julgue os itens seguintes.

��� O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

(ICMS) deve ser excluído do valor das mercadorias

adquiridas se for um imposto recuperável.

��� Normalmente o Imposto sobre Produtos Industrializados

(IPI) é um imposto que já está incluído no valor da

mercadoria.

��� Em uma empresa comercial o IPI é um custo pois não é

recuperável. Já a indústria recupera tanto e ICMS quanto o

IPI.

��	 PIS e COFINS são cobrados sobre o faturamento de uma

empresa.

��
 Impostos indiretos são pagos totalmente pelos consumidores,

enquanto os empresários repassam os impostos totalmente

para os preços pagos pelos consumidores.

��������


