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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Acerca da teoria clássica da demanda e de conceitos gerais de
economia, julgue os itens a seguir.

jogador 1

estratégias
A
B

51

Dois bens são ditos complementares se a elasticidade-preço da
demanda for negativa.

52

Se o aumento do preço do bem X reduzir a quantidade
demandada do bem Y, então o bem Y será um bem inferior.

julgue os itens que se seguem.

53

A demanda agregada da economia é igual à soma das
demandas individuais.

66

54

A curva de Engel relaciona o consumo com o nível de preço do
bem substituto.

67

55

Se o bem for inferior, a curva de Engel será inclinada
negativamente.

56

público, julgue os itens seguintes.

69

61
62
63

No cálculo da dívida líquida, consideram-se as informações
relativas às reservas internacionais.
O resultado primário exclui a incidência de juros sobre a dívida
pública.

A produtividade marginal do trabalho é a quantidade de
trabalho necessária para se produzir uma unidade adicional do
produto.
Considerando-se que uma fábrica, após ter contratado um novo
trabalhador, tenha concluído que a produtividade média dos
seus trabalhadores aumentou, é correto afirmar que a
produtividade marginal do novo trabalhador será inferior à
produtividade média dos trabalhadores da fábrica antes da
chegada do novo trabalhador.
Se o custo marginal for igual ao custo médio, então o custo
médio será mínimo.

Acerca dos principais agregados macroeconômicos e das relações
entre produto, consumo, investimento, câmbio, moeda e taxa de
juros, julgue os itens a seguir.
70

O poder de mercado será maior, na concorrência
monopolística, quanto menor for a elasticidade-preço da
demanda.
Uma situação em que o monopolista discrimina perfeitamente
o preço é eficiente no sentido de Pareto.

As amortizações de dívidas são registradas nas transações
correntes do balanço de pagamentos.

71

No regime de câmbio fixo, uma variação nas reservas
internacionais proporciona igual variação na base monetária.

72

Sob o regime de câmbio flexível, plena mobilidade de capitais
e quantidade de moeda fixada pelo BACEN, uma expansão dos

Com relação à concorrência monopolística, julgue os itens
subsequentes.
60

O resultado (A, A) é um equilíbrio de Nash.

No que diz respeito a resultado primário e financiamento do setor

A respeito de custo de produção e da teoria de produção, julgue os
seguintes itens.

59

O resultado (B, B) decorre das estratégias dominantes dos
jogadores 1 e 2.

68

58

B
!1, !3
1, 1

Com base no jogo descrito na matriz de lucros mostrada acima,

Uma função demanda linear apresenta elasticidade-preço
constante.

57

jogador 2
A
0,0
!3, !1

gastos do governo acarreta expansão da renda de equilíbrio da
economia.
Em relação à economia brasileira e à política monetária da zona do
euro, julgue os itens subsecutivos.
73

Após o choque do petróleo em 1973, observaram-se queda da

A longo prazo, a concorrência monopolística opera com
excesso de capacidade.

inflação e redução da taxa de crescimento da economia

Na concorrência monopolística, as empresas maximizam o
lucro igualando o preço ao custo marginal.

pagamentos do país.

brasileira, o que solucionou os problemas de balanço de

74

O ajustamento externo da economia brasileira ocorrido no

No que se refere à teoria dos jogos, julgue os próximos itens.

período de 1981 a 1984 ocasionou efeitos recessivos e a

64

O equilíbrio de Nash é sempre uma situação Pareto ótimo.

desvalorização da taxa de câmbio.

65

No duopólio de Bertrand, há um único equilíbrio de Nash em
que o preço pago pelas duas firmas iguala o custo marginal.

75

Na zona do euro, as políticas monetária e fiscal têm diretrizes
comuns, dadas pelo Banco Central Europeu.
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Um investidor adquiriu por R$ 2.000,00 uma unidade de título
público com vencimento em exatamente dois anos e, no
vencimento, seu valor nominal será de R$ 2.420,00. Considerando
que a taxa anual de rentabilidade do título adotada seja a composta,
julgue os itens que se seguem.

RASCUNHO

76

Se o investidor tiver resgatado o título ao final de 2 anos e
pagado imposto de renda sobre o rendimento do título à
alíquota de 6% e taxa de administração financeira de 2% ao
ano sobre o valor nominal do título, e se a taxa anual efetiva de
rendimento do título for de i%, então (1 + i)2 > 1,16.
77 A taxa de juros composta adotada é superior a 12% ao ano.
78 Se o investidor pagar imposto de renda sobre o rendimento do
título à alíquota de 10%, então ele pagará mais de R$ 40,00 de
imposto de renda.
79 Se o investidor pagar taxa de custódia de 0,3% ao ano sobre o
valor nominal do título, então o valor líquido a ser resgatado
pelo investidor ao final dos 2 anos, antes do imposto de renda,
será superior a R$ 2.400,00.
Em uma loja de roupas, o valor da compra pode ser pago
à vista com 15% de desconto, ou dividido em uma entrada mais
duas parcelas iguais, mensais e sucessivas. Ao efetuar uma compra
no valor de R$ 300,00, um cliente propôs pagar esse valor em três
parcelas iguais, mensais e sucessivas, com o vencimento da
primeira parcela um mês após a compra, o que foi aceito pela
gerente.
Com base nessa situação e considerando 53,67 e 2,28 como valores
aproximados, para

e

respectivamente,

julgue os itens subsequentes.
80
81
82
83
84

85

A taxa de juros embutida no parcelamento habitual da loja
independe do percentual da compra pago como entrada.
Na proposta aceita pela gerente, o cliente pagará R$ 100,00 em
cada prestação.
A taxa de juros paga pelo cliente na proposta aceita pela
gerente é inferior a 15% a.m.
Se o desconto para pagamento à vista fosse de 10%, então o
cliente pagaria menos de R$ 260,00 na compra à vista.
Se o cliente optasse pela segunda forma de pagamento
apresentada, pagando R$ 150,00 de entrada, os valores das
parcelas subsequentes seriam iguais a R$ 75,00.
Se, na segunda forma de pagamento apresentada, o valor da
entrada fosse igual ao valor das parcelas subsequentes, a taxa
de juros embutida no parcelamento seria superior a 15% a.m.

A respeito dos métodos utilizados para a avaliação econômica de
projetos, julgue os itens a seguir. Nesse sentido, considere que as
siglas VPL e TIR, sempre que empregadas, referem-se a valor
presente líquido e a taxa interna de retorno, respectivamente.
86

87

88

89
90

VPL e TIR são métodos equivalentes quando relativos à
análise de projetos com uma saída inicial seguida por uma série
de entradas de caixa.
A avaliação de projetos se baseia em projeções do lucro
líquido, considerando-se tanto a depreciação como o imposto
a ser pago na análise.
A utilização do período de payback como métrica para análise
de um projeto pode ocasionar decisões equivocadas acerca de
sua viabilidade econômica.
Uma empresa ficará indiferente entre aceitar ou rejeitar um
projeto se o seu VPL for nulo.
A TIR é obtida por meio das taxas de juros vigentes no
mercado de capitais, que balizam o retorno mínimo que deve
ser exigido de um projeto.
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Com relação às alternativas de investimento de uma empresa e de
financiamento de projetos, julgue os itens seguintes.

Julgue os seguintes itens, relativos aos princípios fundamentais da
Lei Geral das Telecomunicações (LGT).

91

As externalidades, tanto negativas como positivas, são efeitos
gerados pela realização de projetos sobre terceiros ou sobre
toda a sociedade.

106 A organização da exploração dos serviços de telecomunicações

92

A emissão de debêntures é uma alternativa empresarial para
financiamento de projetos de investimento a partir de recursos
de terceiros.

é regida por normas específicas, não estando sujeita à
legislação geral aplicada a outros setores.

93

Quanto menor for o prazo de vencimento das obrigações de
uma empresa, maior será a sua capacidade de geração de caixa
e de obtenção de financiamento para novos projetos.

94

Quanto maior for a parcela de recursos próprios de uma
empresa utilizados para financiamento de um projeto, maior
será o custo médio ponderado de capital do projeto.

A respeito das atribuições e da estrutura organizacional da Agência
Nacional de Telecomunicações (ANATEL), julgue os itens que se
seguem.

95

Uma empresa em expansão destina grande parte de seu lucro
líquido para o pagamento de dividendos aos seus acionistas.

109 Os membros do Conselho Consultivo, órgão de participação da

O planejamento, que é uma condição essencial para a sobrevivência
das instituições, tem o objetivo primordial de aumentar o
desempenho organizacional mediante o alcance de uma visão e de
uma missão. Acerca desse assunto, julgue os próximos itens.

110 O valor arrecadado das multas aplicadas pela ANATEL é

96

111 Cabe à ANATEL aprovar o Plano Geral de Metas de

97

98

99

Por meio do balanced scorecard, avalia-se o desempenho das
organizações mediante quatro perspectivas distintas:
aprendizagem organizacional, aprendizagem financeira,
processos internos e contribuição social.
O benchmarking é uma técnica de análise de desempenho que
compara as práticas adotadas por diferentes organizações,
independentemente do ramo de atuação empresarial.

compete à União e às diferentes unidades da federação.
107 A proteção da ordem econômica do setor de telecomunicações

108 O usuário de telecomunicações tem o direito de comunicar às

autoridades quaisquer irregularidades cometidas pelas
prestadoras de serviços.

sociedade na ANATEL, não são remunerados para cumprir as
atividades relativas a esse conselho.
destinado ao Fundo de Universalização das Telecomunicações,
que é administrado pela própria agência.
Universalização das Telecomunicações.
112 O Brasil é representado pela ANATEL na União Internacional

de Telecomunicações (UIT).
113 Os conselheiros da ANATEL são escolhidos pelo Senado

Federal e devem ser brasileiros natos.

O planejamento estratégico relaciona-se às atividades fins da
organização. O planejamento tático, por sua vez, está focado
nas atividades meio da instituição.

114 O presidente do Conselho Diretor da ANATEL, além de

Assim como a entropia negativa, a sinergia é uma variável que
aprimora o nível de execução das atividades de uma
organização.

Com relação à organização e à classificação dos serviços de
telecomunicações, julgue os itens subsequentes.

A respeito de gerenciamento de projetos, julgue os itens a seguir.

presidir as reuniões desse conselho, também é o líder
hierárquico e representante máximo dessa agência.

115 Diferentemente dos serviços sob o regime de serviço público,

100 O escopo é o termo empregado para definir o trabalho a ser

os serviços prestados sob o regime de serviço privado não
estão sujeitos a controles de tarifas.

executado, sendo classificado em escopo do projeto e escopo
do produto.

116 Os serviços de voz sobre IP (VoIP) e de email são exemplos de

101 O caminho crítico é o caminho com duração mais curta para

percorrer um diagrama de rede a fim de não comprometer a
entrega do projeto.
102 O escritório de projetos (project management office) é uma

serviços de valor adicionado.
117 O serviço móvel pessoal (SMP) é prestado sob o regime de

serviço privado, cuja exploração depende de concessão prévia
da ANATEL.

unidade da estrutura organizacional responsável por elaborar
políticas, metodologias, modelos e treinamento, bem como
fornecer suporte para a gestão de projetos em uma
organização.

Acerca dos fundamentos do setor de telecomunicações brasileiro,
julgue os próximos itens.

103 O ciclo de vida do projeto é similar ao ciclo de vida do

(SFTC) local possuem também autorização para prestar
serviços de telefonia fora de sua área de concessão.

produto, visto que o objetivo de um projeto é o fornecimento
de um produto final singular.
104 O projeto possui comumente cinco grandes processos de

gerenciamento distintos: iniciação, planejamento, execução,
monitoramento (controle) e encerramento.
105 A estrutura analítica do projeto (EAP) é o instrumento

utilizado para dividir o esforço do projeto em partes menores
e mais gerenciáveis, orientada para a entrega ao cliente,
independentemente das definições do produto.

118 As concessionárias de serviço fixo telefônico comutado

119 A outorga de serviços de radiodifusão, como TV e rádio, é de

competência do Ministério das Comunicações, e não da
ANATEL.
120 Serviços de TV por assinatura podem ser oferecidos por

empresas detentoras de autorização para transmissão de sinais
de TV e áudio via satélite. Esse serviço de transmissão é
denominado MMDS (multichannel multipoint distribution
service).
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