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INSTRUÇÕES
- Verifique se este caderno:
- corresponde a sua opção de cargo.
- contém 50 questões, numeradas de 1 a 50.
Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE
- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A

C D E

ATENÇÃO
- Marque as respostas com caneta esferográfica de material transparente e tinta preta ou azul. Não será permitido o uso
de lápis, lapiseira, marca-texto ou borracha durante a realização das provas.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- A duração da prova é de 3 horas, para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala e devolva todo o material recebido.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS

1.

Língua Portuguesa
Atenção:

Para responder às questões de números 01 a 10,
considere o texto abaixo.
Maias usavam sistema de água
eficiente e sustentável

Um estudo publicado recentemente mostra que a civilização maia da América Central tinha um método sustentável de
gerenciamento da água. Esse sistema hidráulico, aperfeiçoado
por mais de mil anos, foi pesquisado por uma equipe norte-americana.
As antigas civilizações têm muito a ensinar para as no-

De acordo com o texto,
(A) o sistema de coleta e armazenamento de água dos
maias − composto por barragem ensecadeira, grande
reservatório de água, nascente e processo de filtragem da água por areia −, recentemente descoberto por pesquisadores dos Estados Unidos, data de
600 a.C. é o mais antigo do continente americano.
(B) o grande nível de desenvolvimento atingido pela civilização maia, segundo o pesquisador norte-americano Vernon Scarborough, impede que se atribua a
uma única causa o seu desaparecimento, que deve
ter sido o resultado da concorrência de um conjunto
de diferentes acontecimentos infaustos.
(C) o pesquisador norte-americano Vernon Scarborough,
da universidade de Cincinnati, em Ohio, acredita que
o principal motivo que levou ao desaparecimento da
civilização maia foi uma avassaladora tempestade
que se abateu sobre a região no século IX d.C.
(D)

vas gerações. O caso do sistema de coleta e armazenamento
de água dos maias é um exemplo disso. Para chegar a esta
conclusão, os pesquisadores fizeram uma escavação arqueológica nas ruínas da antiga cidade de Tikal, na Guatemala.

(E)

Durante o estudo, coordenado por Vernon Scarborough,
da Universidade de Cincinnati, em Ohio, e publicado na revista
científica PNAS, foram descobertas a maior represa antiga da
área maia, a construção de uma barragem ensecadeira para fazer a dragagem do maior reservatório de água em Tikal, a presença de uma antiga nascente ligada ao início da colonização da

as controvérsias entre os especialistas se estendem à
questão da eficiência do sistema de abastecimento de
água dos maias, havendo quem acredite, como o
pesquisador norte-americano Vernon Scarborough,
que suas limitações podem ter sido uma das causas
da ruína dessa civilização.
o principal interesse dos pesquisadores norte-americanos ao estudar o sistema de coleta e armazenamento de água dos maias é o aprendizado que dele
poderia advir e a possibilidade desse conhecimento
vir a ser aplicado na construção de sistemas semelhantes nos Estados Unidos.

_________________________________________________________

2.

região, em torno de 600 a.C., e o uso de filtragem por areia para

Considerado o contexto, o segmento cujo sentido está
adequadamente expresso em outras palavras é:

tivos que levaram ao seu colapso ainda são questionados e de-

permitiu à civilização florescer (último parágrafo) =
possibilitou a refutação da barbárie
o
para fazer a dragagem do maior reservatório (3 parágrafo) = para empreender a drenagem da eclusa
mais funda
o
os motivos que levaram ao seu colapso (5 parágrafo) = as razões que conduziram à sua derrocada
os pesquisadores fizeram uma escavação arqueolóo
gica (2 parágrafo) = os diletantes realizaram um experimento geomorfológico
o
método sustentável de gerenciamento da água (1 parágrafo) = procedimento ambiental de dissipação
hídrica

batidos pelos pesquisadores. Para Scarborough é muito difícil

_________________________________________________________

(A)

limpar a água dos reservatórios.
(B)

No sistema havia também uma estação que desviava a
água para diversos reservatórios. Assim, os maias supriam a
necessidade de água da população, estimada em 80 mil em

(C)

Tikal, próximo ao ano 700, além das estimativas de mais cin(D)

co milhões de pessoas que viviam na região das planícies
maias ao sul.

(E)

No final do século IX a área foi abandonada e os mo-

dizer o que de fato aconteceu. “Minha visão pessoal é que o
colapso envolveu diferentes fatores que convergiram de tal

3.

A palavra empregada no texto em sentido próprio e depois
em sentido figurado está grifada nestes dois segmentos:
(A)

os pesquisadores fizeram uma escavação arqueológica nas ruínas da antiga cidade de Tikal ... / a
mudança climática contribuiu para a ruína desta
sociedade...

(B)

a civilização maia da América Central tinha um método sustentável de gerenciamento da água. / As antigas civilizações têm muito a ensinar para as novas
gerações.

(C)

e os motivos que levaram ao seu colapso ainda são
questionados e debatidos pelos pesquisadores. / Minha visão pessoal é que o colapso envolveu diferentes fatores...

(D)

para fazer a dragagem do maior reservatório de
água em Tikal ... / uma estação que desviava a água
para diversos reservatórios.

(E)

a presença de uma antiga nascente ligada ao início
da colonização da região ... / estimativas de mais
cinco milhões de pessoas que viviam na região das
planícies maias ao sul.

modo nessa sociedade altamente bem-sucedida que agiram
como uma ‘perfeita tempestade’. Nenhum fator isolado nessa
coleção poderia tê-los derrubado tão severamente”, disse o pesquisador à Folha de S. Paulo.
Segundo ele, a mudança climática contribuiu para a
ruína dessa sociedade, uma vez que eles dependiam muito dos
reservatórios que eram preenchidos pela chuva. É provável que
a população tenha crescido muito além da capacidade do ambiente, levando em consideração as limitações tecnológicas da
civilização. “É importante lembrar que os maias não estão mortos. A população agrícola que permitiu à civilização florescer
ainda é muito viva na América Central”, lembra o pesquisador.
(Adaptado de Revista Dae, 21 de Junho de 2013,
www.revistadae.com.br/novosite/noticias_interna.php?id=8413)
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4.

8.

... e os motivos que levaram ao seu colapso ainda são
questionados e debatidos pelos pesquisadores.

dessa sociedade, uma vez que eles dependiam muito dos
reservatórios que eram preenchidos pela chuva.

O verbo que possui o mesmo tipo de complemento que o
verbo grifado acima está empregado em:
(A)

... os pesquisadores fizeram uma escavação arqueológica nas ruínas da antiga cidade de Tikal...

(B)

... que os maias não estão mortos.

(C)

... que a civilização maia da América Central tinha
um método sustentável de gerenciamento da água.

(D)

... o que de fato aconteceu.

(E)

... uma vez que eles dependiam muito dos reservatórios que...

Segundo ele, a mudança climática contribuiu para a ruína

A locução conjuntiva grifada na frase acima pode ser
corretamente substituída pela conjunção:
(A)

quando.

(B)

porquanto.

(C)

conquanto.

(D)

todavia.

(E)

contanto.

__________________________________________________________________________________________________________________

5.

A substituição do elemento grifado pelo pronome correspondente foi realizada de modo INCORRETO em:
(A)

que permitiu à civilização = que lhe permitiu

(B)

envolveu diferentes fatores = envolveu-os

(C)

para fazer a dragagem = para fazê-la

(D)

que desviava a água = que lhe desviava

(E)

supriam a necessidade = supriam-na

9.

Considerada a substituição do segmento grifado pelo que
está entre parênteses ao final da transcrição, o verbo que
deverá permanecer no singular está em:
(A)

... disse o pesquisador à Folha de S. Paulo. (os pesquisadores)

(B)

Segundo ele, a mudança climática contribuiu para a
ruína dessa sociedade... (as mudanças do clima)

(C)

No sistema havia também uma estação... (várias
estações)

(D)

... a civilização maia da América Central tinha um
método sustentável de gerenciamento da água. (os
povos que habitavam a América Central)

(E)

Um estudo publicado recentemente mostra que a civilização maia... (Estudos como o que acabou de
ser publicado)

_________________________________________________________

6.

Para chegar a esta conclusão, os pesquisadores fizeram
uma escavação arqueológica nas ruínas da antiga cidade
de Tikal, na Guatemala.
O a empregado na frase acima, imediatamente depois de
chegar, deverá receber o sinal indicativo de crase caso o
segmento grifado seja substituído por:
(A)

uma tal ilação

(B)

afirmações como essa

(C)

comprovação dessa assertiva

(D)

emitir uma opinião desse tipo

_________________________________________________________

10.

Sem prejuízo para a correção e a lógica, uma vírgula poderia ser colocada imediatamente depois de

I. mostra, na frase Um estudo publicado recentemen-

(E)

o

te mostra que a civilização maia... (1 parágrafo)

II. abandonada, na frase No final do século IX a área
foi abandonada e os motivos que levaram ao seu
colapso ainda são questionados e debatidos pelos
o
pesquisadores. (5 parágrafo)

semelhante resultado

_________________________________________________________

7.

Nenhum fator isolado nessa coleção poderia tê-los derrubado tão severamente...
A transposição da frase acima para a voz passiva terá
como resultado a forma verbal:

III. Scarbourough, na frase Para Scarborough é muito
o

difícil dizer o que de fato aconteceu. (5 parágrafo)
Está correto o que consta APENAS em
(A)

I.

poderiam ter derrubado.

(B)

II e III.

(C)

poderia ter sido derrubado.

(C)

I e III.

(D)

poderiam ter sido derrubados.

(D)

II.

(E)

poderia terem sido derrubados.

(E)

III.

(A)

poderiam ter vindo a derrubar.

(B)

SABES-Conhecimentos Básicos2

3

Caderno de Prova ’05’, Tipo 001
Atenção:

Para responder às questões de números 11 a 15,
considere o texto abaixo.

O conceito de desenvolvimento sustentável evoluiu ao
longo do tempo e incorporou, para além do capital natural, também aspectos de desenvolvimento humano. Desta forma é
possível distinguir três dimensões do Desenvolvimento Sustentável (AYUSO e FULLANA, 2002):
− Sustentabilidade ambiental: deve garantir que o desenvolvimento seja compatível com a manutenção dos processos ecológicos essenciais, da diversidade biológica e dos
recursos naturais;
− Sustentabilidade econômica: deve garantir que o desenvolvimento seja economicamente eficiente, beneficie todos
os agentes de uma região afetada e os recursos sejam geridos
de maneira que se conservem para as gerações futuras;
− Sustentabilidade social e cultural: deve garantir que o
desenvolvimento sustentável aumente o controle dos indivíduos
sobre suas vidas, seja compatível com a cultura e os valores das
pessoas, e mantenha e reforce a identidade das comunidades.
Atualmente, também se associa o Desenvolvimento
Sustentável ou Sustentabilidade à responsabilidade social. Responsabilidade social é a forma ética e responsável pela qual a
Empresa desenvolve todas as suas ações, políticas, práticas e
atitudes, tanto com a comunidade quanto com o seu corpo funcional. Enfim, com o ambiente interno e externo à Organização
e com todos os agentes interessados no processo.
Assim, as definições de Educação Ambiental são abrangentes e refletem a história do pensamento e visões sobre
educação, meio ambiente e desenvolvimento sustentável.
É importante que a inserção da perspectiva da sustentabilidade na cultura empresarial, por meio das ações e projetos
de Educação Ambiental, esteja alinhada a esses conceitos.
(Adaptado de: Guia de Educação Ambiental. Programa de Educação
Ambiental − PEA Sabesp, p. 23-4. http://site.sabesp.com.br/site/interna/
Default.aspx?secaoId=176)

11.

(B)

(C)

(D)

(E)

a sustentabilidade econômica prioriza o tempo presente, isto é, a utilização dos recursos naturais esgotáveis em benefício do aumento da prosperidade humana em detrimento da preservação desses mesmos recursos, que acabam por não gerar riqueza e
bem-estar para as pessoas.
manter intocada a cultura e o modo de vida de uma
dada comunidade, de modo a evitar as influências
advindas do contato com outras culturas, especialmente daquelas dos grandes centros, que já perderam a sua identidade, deve ser uma das metas da
sustentabilidade social e cultural.
há uma hierarquia entre os aspectos hoje relacionados ao desenvolvimento sustentável: em primeiro lugar, deve vir a natureza e o meio ambiente; em segundo, os fatores econômicos; e, por fim, as questões ligadas à sociedade e à cultura.
a responsabilidade da Empresa é limitada às pessoas
− seu corpo de funcionários e sua clientela −, não lhe
cabendo envolver-se nas questões propriamente ligadas à conservação do meio ambiente e da natureza.
o conceito de desenvolvimento sustentável não é estável ao longo do tempo: relacionado inicialmente
ao meio ambiente, passou a abranger também
aspectos econômicos, sociais e culturais, vinculando-se mais recentemente à responsabilidade social
das empresas.

Sustentabilidade econômica: deve garantir que o desenvolvimento seja economicamente eficiente, beneficie todos
os agentes de uma região afetada e os recursos sejam
geridos de maneira que se conservem para as gerações
futuras...
Os elementos grifados no trecho acima têm, respectivamente, o sentido de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

assegurar
implicar
abonar
propiciar
almejar

−
−
−
−
−

administrados
cuidados
aplicados
produzidos
gerenciados

_________________________________________________________

13.

É importante que a inserção da perspectiva da sustentabilidade na cultura empresarial, por meio das ações e projetos de Educação Ambiental, esteja alinhada a esses
conceitos.
O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o
verbo grifado na frase acima está em:
(A)

... a Empresa desenvolve todas as suas ações, políticas...

(B)

... as definições de Educação Ambiental são abrangentes...

(C)

... também se associa o Desenvolvimento Sustentável...

(D)

... e incorporou [...] também aspectos de desenvolvimento humano.

(E)

... e reforce a identidade das comunidades.

_________________________________________________________

14.

A palavra retirada do texto que NÃO está acompanhada
de um antônimo é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Conclui-se corretamente do texto que
(A)

4
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essenciais
evoluiu
compatível
agentes
controle

−
−
−
−
−

acessórios
involuiu
incompatível
reagentes
descontrole

_________________________________________________________

15.

Atualmente, também se associa o Desenvolvimento Sustentável ou Sustentabilidade à responsabilidade social.
Responsabilidade social é a forma ética e responsável
pela qual a Empresa desenvolve todas as suas ações, políticas, práticas e atitudes, tanto com a comunidade quanto
com o seu corpo funcional. Enfim, com o ambiente interno
e externo à Organização e com todos os agentes interessados no processo.
Assim, as definições de Educação Ambiental são abrangentes e refletem a história do pensamento e visões sobre
educação, meio ambiente e desenvolvimento sustentável.
Os advérbios grifados no trecho acima podem ser substituídos corretamente, na ordem dada, por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Nos dias de hoje - Por fim - Desse modo
Consentaneamente - Afinal de contas - Desse modo
Nos dias de hoje - Ultimamente - Do mesmo modo
Consentaneamente - Por derradeiro - Destarte
Presentemente - Afinal de contas - De todo modo
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Atenção:
Matemática e Raciocínio Lógico
Atenção:

Para responder às questões de números 16 e 17,
considere as informações abaixo.

Para responder às questões de números 19 e 20,
considere as informações abaixo.

Em um serviço, Renato terá que protocolar, por dia,

Luiz tem que tomar um comprimido do remédio X a cada

dois processos a mais do que protocolou no dia anterior, e

3 horas, e dois comprimidos do remédio Y a cada 5 horas. O
tratamento com os comprimidos deve durar 5 dias e meio,

Sérgio três processos a mais do que protocolou no dia anterior.

sendo que ele iniciou tomando, simultaneamente, a dose
recomendada de cada remédio na segunda-feira, às 8 horas da

Os dois iniciam o serviço juntos sendo que, no primeiro dia,

manhã. Sabe-se que Luiz realizou o tratamento completo cumprindo rigorosamente as instruções de doses e horários.

Renato teve que protocolar 30 processos e Sérgio apenas

16.

3 processos. O serviço de Renato e Sérgio se encerra decorri-

Ao final do tratamento, o total de comprimidos ingeridos
por Luiz foi igual a
(A)

90.

(B)

88.

(C)

96.

(D)

92.

(E)

66.

dos 30 dias completos de expediente, incluindo o dia em que
iniciaram o serviço. Sabe-se que eles cumpriram corretamente
suas metas diárias ao longo dos trinta dias de expediente.

_________________________________________________________

17.

19.

Na semana que Luiz fez o tratamento, o último instante
em que ele tomou, simultaneamente, as doses dos remédios X e Y foi no sábado às
(A)

11 horas.

(B)

8 horas.

(C)

23 horas.

(D)

13 horas.

(E)

16 horas.

Ao final do trigésimo dia de expediente Renato e Sérgio
protocolaram, juntos, um total de processos, desse dia,
igual a
(A)

178.

(B)

183.

(C)

168.

(D)

166.

(E)

181.

_________________________________________________________

18.

Alan, Beto, Caio e Décio são irmãos e foram interrogados
pela própria mãe para saber quem comeu, sem autorização, o chocolate que estava no armário. Sabe-se que apenas um dos quatro comeu o chocolate, e que os quatro irmãos sabem quem foi. A mãe perguntou para cada um
quem cometeu o ato, ao que recebeu as seguintes respostas:
Alan diz que foi Beto;

_________________________________________________________

20.

Ao longo dos 30 dias de expediente, o total de processos
protocolados por Sérgio superou o total protocolado por
Renato em

Beto diz que foi Caio;
Caio diz que Beto mente;

(A)

355.

(B)

385.

(C)

350.

(D)

375.

(E)

390.

Décio diz que não foi ele.
O irmão que fala a verdade e o irmão que comeu o chocolate são, respectivamente,
(A)

Beto e Décio.

(B)

Alan e Beto.

(C)

Beto e Caio.

(D)

Alan e Caio.

(E)

Caio e Décio.
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23.
Conhecimentos de Microinformática

Considere a planilha abaixo, criada utilizando-se o
Microsoft Excel 2010, em português.
A

21.

No Windows 7 Professional, em português, Ana recebeu
as seguintes tarefas:

Nota

2

1,00

3

7,00

4

2,00

−

Verificar se os componentes de hardware do computador estão funcionando corretamente.

5

6,50

−

Alterar as definições da configuração de hardware, caso necessário.

6

8,00

7

2,00

−

Identificar os drivers de dispositivos carregados para
cada dispositivo e obter informações sobre cada driver.

8

7,17

−

Habilitar, desabilitar e desinstalar dispositivos, caso necessário.

−

Exibir os dispositivos de acordo com o tipo, a conexão
com o computador ou os recursos que utilizam.

Para executar estas tarefas Ana deve clicar no botão
Iniciar, em Painel de Controle, na opção Hardware e
Sons e na opção

Na célula A8 foi digitada uma fórmula para calcular a média
aritmética das notas maiores ou iguais a 5, ou seja, contidas
nas células A3, A5 e A6. O valor resultante foi 7,17. A fórmula digitada na célula A8 foi
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
24.

(A)

Gerenciador de Dispositivos.

(B)

Alterar as Configurações
Dispositivos.

(C)

Gerenciar as Configurações do Sistema.

(D)

Configurar Hardware.

(E)

Configurar Hardware de Dispositivos.

Padrão

para

=MÉDIASE(A2:A7;>=5)
=MÉDIA(A3:A5:A6)
=MÉDIA(A3;A5;A6)
=MED(A2:A7;>=5)
=MED(A3;A5;A6)

_________________________________________________________

os

_________________________________________________________

22.

1

Considere a planilha a seguir, que foi retirada do Manual do
Usuário SABESP e digitada utilizando-se o Microsoft Excel
2010, em português.

No Microsoft PowerPoint 2010, em português, no modo de
visualização Normal é mostrado um painel à esquerda onde são exibidos os slides em miniatura, enquanto no centro da janela, aparece o slide atual em edição. As opções
para inserir novo slide, duplicar slide ou excluir slide estão
disponíveis clicando-se
(A)

com o botão direito do mouse sobre um dos slides
em miniatura no painel da esquerda.

(B)

no grupo Opções da guia Slides.

(C)

no grupo Gerenciador de Slides da guia Ferramentas.

(D)

com o botão direito do mouse sobre o slide em edição no centro da tela.

(E)

na guia Página Inicial.

_________________________________________________________
1
2
3
4
5

A
Número de
pessoas
3
4
5
6

B
Média de consumo
por dia (litros)
450
600
750
900

C
Tamanho ideal
da caixa (litros)
500
1000
1000
1000

25.

Marcos possui o seguinte texto digitado no Microsoft Word
2010, em português:
Nome - Salário
Ana Maria - R$ 1590,00
Paulo Cesar - R$ 5460,89
Mauro Gomes - R$ 2890,78
Deseja utilizar um procedimento para transformar o texto
acima na seguinte tabela:

Foi possível definir em um único local (janela) as configurações dos valores desta planilha, como, por exemplo, o
formato dos números, as configurações das bordas, o alinhamento dos textos e a cor de fundo. Para acessar esse
local, selecionou-se a parte onde se desejava aplicar a formatação, e clicou-se

6

(A)

na guia Dados e na opção Formatar Células.

(B)

com o botão direito do mouse sobre a área selecionada e, em seguida, na opção Formatar Células.

(C)

na guia Página Inicial e na opção Formatação
Condicional.

(D)

com o botão direito do mouse sobre a área selecionada e na opção Configurações.

(E)

na guia Ferramentas e na opção Configurar
Células.

Nome
Ana Maria
Paulo Cesar
Mauro Gomes

Salário
R$ 1590,00
R$ 5460,89
R$ 2890,78

Para isto, selecionou o texto, clicou na guia Inserir, selecionou a opção Tabela e clicou na opção ...... . Na janela
que se abriu, no campo Número de colunas do grupo
Tamanho da tabela, selecionou 2. No grupo Comportamento de ajuste automático selecionou a opção Ajustar-se automaticamente ao conteúdo. No grupo Texto
separado em, selecionou a opção Outro e digitou no
campo à direita o valor - (hífen). Para concluir, clicou no
botão OK.
Preenche corretamente a lacuna acima:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Transformar.
Tabelas Rápidas.
Converter Texto em Tabela.
Desenhar Tabela.
Ferramentas de Tabela.
SABES-Conhecimentos Básicos2
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30.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26.

De acordo com os conceitos de Administração Financeira,
Fluxo de Caixa é o
(A)

relatório gerencial das movimentações do fluxo do
estoque físico referentes ao ativo fixo.

(B)

controle das entradas e saídas financeiras em um
determinado período de tempo.

(C)

relatório financeiro proveniente de controles bancários da depreciação do capital permanente da empresa.

(D)

controle das movimentações das despesas operacionais com lançamentos contábeis da empresa.

(E)

controle das entradas e saídas do estoque físico da
empresa de acordo com o regime de caixa.

No Planejamento Financeiro do lucro de uma empresa, os
3 canais básicos de gastos, no curto prazo da sua atividade são:
(A)

depreciação, pró-labore e taxas administrativas.

(B)

investimentos, impostos e custos.

(C)

custos, taxas administrativas e investimentos.

(D)

pró-labore, despesas e depreciação.

(E)

impostos, custos e despesas.

_________________________________________________________

31.

O mercado financeiro é um ambiente sujeito a oscilações
de curto prazo, podendo sofrer impactos de mudanças na
taxa básica de juros. A menor taxa de juros SELIC pós
Plano Real, foi, em % a. a., igual a
(A)

7,25.

_________________________________________________________

(B)

8,75.

27.

(C)

6,75.

(D)

8,25.

(E)

7,50.

As operações financeiras mais adequadas para o financiamento dos investimentos, devem ser de fontes de recursos que tenham o maior tempo de carência para o início do seu pagamento. Este procedimento é necessário
para que
(A)

os investimentos obtenham o tempo necessário para geração de receita para a empresa.

(B)

o mercado absorva mão de obra em tempos de crise
econômica.

(C)

a empresa tenha tempo de diminuir sua participação
de mercado.

(D)

a taxa de juros praticada pelo mercado sofra aumento.

(E)

os fornecedores tenham tempo de adaptação às novas taxas de juros praticadas pela empresa.

_________________________________________________________

32.

_________________________________________________________

28.

Visando estabelecer um controle eficiente do fluxo de
caixa é necessário
(A)

maximizar a rentabilidade das aplicações financeiras em títulos do governo.

(B)

definir os processos internos e externos de viabilidade econômica.

(C)

aumentar o lucro operacional da empresa.

(D)

garantir o controle das informações financeiras.

(E)

assegurar a manutenção do fluxo de caixa de viabilidade econômica de curto prazo.

O mercado de câmbio é o ambiente onde compradores e
ofertantes realizam operações de compra e venda de
moeda estrangeira. Neste mercado, o papel do Banco
Central do Brasil é
(A)

elaborar procedimentos técnicos-operacionais para a
determinação de cenários econômicos futuros de
curto prazo.

(B)

determinar o valor da cotação da moeda estrangeira.

(C)

executar a política cambial definida pelo Conselho
Monetário Nacional.

(D)

(E)

(A)

na valorização no valor da cotação.

(B)

na desvalorização no valor da cotação.

(C)

no aumento brusco no valor da cotação.

(D)

na diminuição da liquidez de moeda estrangeira.

(E)

na queda significativa das Reservas Internacionais.

_________________________________________________________

33.

_________________________________________________________

29.

O regime cambial brasileiro atual é o de Câmbio Flutuante,
no qual a cotação da moeda estrangeira pode sofrer oscilações diárias. Essas oscilações podem ter movimentos
de desvalorização ou valorização da taxa de câmbio. Favorece as importações de um país, no curto prazo, quando, na taxa de câmbio, há oscilações

No regime cambial flutuante, o principal motivo que faz o
valor da cotação de moeda estrangeira ter variações diárias, decorrentes do comportamento no mercado spot, é
(A)

o aumento no pagamento de pró-labore das Empresas que possuem ações cotadas em bolsa de valores.

(B)

a medida de controle do COPOM.

(C)

a variação no preço da commoditie internacional.

(D)

o movimento de oferta e demanda.

(E)

o aumento da alíquota do IOF de câmbio no dólar
ptax.

_________________________________________________________

34.

O principal banco brasileiro de fomento para os investimentos de longo prazo no Brasil é o BNDES, o qual
possui várias modalidades de financiamentos que são indexados à Taxa de Juros de Longo Prazo − TJLP. O valor
o
em vigor da TJLP, para o 4 Trimestre de 2013, é, em %
a.a, igual a
(A)

5,25.

(B)

6,00.

emitir certificado técnico do valor da cotação de
moeda estrangeira baseado na Taxa de Juros
SELIC.

(C)

5,00.

(D)

5,50.

elaborar a política cambial vigente no país.

(E)

6,25.
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35.

Em toda negociação de dívida, o termo técnico que define
as características desta dívida denomina-se Perfil da Dívida, e contempla
(A)

prazo e taxa de juros.

(B)

rating de crédito e prazo.

(C)

cadastro positivo e taxa de juros.

(D)

prazo e cadastro negativo.

(E)

valor presente e depreciação.

40.

_________________________________________________________

36.

Conforme os princípios da contabilidade tributária, os impostos Diretos e Indiretos são caracterizados pela forma
de cálculo, respectivamente,
(A)

sobre a renda e sobre as vendas.

(B)

sobre os custos e sobre a depreciação.

(C)

pelo estoque médio de 2 anos e pelo capital da empresa.

(D)

sobre os investimentos e sobre a folha de pagamento.

(E)

pelas deduções da nota fiscal e sobre o volume comercializado.

Dentre as atividades desenvolvidas pela tesouraria de
uma empresa para estabelecer as decisões de aplicação
financeira são, geralmente, utilizados critérios técnicos
para as escolhas de aplicação financeira, dentre eles:

41.

dívida e propriedade.

(B)

propriedade e dívida.

(C)

híbridos e crédito.

(D)

precatórios e híbridos.

(E)

monetários e precatórios.

O Imposto sobre Serviços − ISS, de competência dos
Municípios e do Distrito Federal, possui um intervalo de
Alíquota Mínima e Alíquota Máxima de Contribuição que
varia, em %, entre
(A)

2,0

e

5,0.

(B)

2,5

e

5,6.

(C)

3,0

e

5,0.

(D)

3,5

e

5,5.

(E)

2,0

e

6,0.

_________________________________________________________

(A)

melhoria no perfil da dívida.

(B)

acesso a títulos de longo prazo.

(C)

acesso a crédito futuro.

(D)

taxa de aplicação financeira maior que a taxa de antecipação de pagamentos.

(A)

1,50

e

5,50.

(E)

ampliação da participação de mercado.

(B)

2,00

e

8,00.

(C)

1,65

e

7,60.

(D)

3,25

e

7,50.

(E)

2,00

e

5,50.

42.

_________________________________________________________

38.

(A)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

37.

O planejamento financeiro do capital de uma empresa é
geralmente composto em capital próprio e capital de terceiros representados, respectivamente, por títulos de:

Os tipos de operação de câmbio caracterizados pelo prazo
de liquidação, são denominados de operação pronta e
operação para liquidação futura. Em relação à data da
contratação, os prazos de liquidação pronta e futura são,
respectivamente,
(A)

um dia útil

e

superior a um dia útil.

(B)

três dias úteis

e

superior a três dias úteis.

(C)

cinco dias úteis

e

superior a seis dias úteis.

(D)

um dia útil

e

superior a dois dias úteis.

(E)

dois dias úteis

e

superior a dois dias úteis.

A Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, incidentes
sobre as importações, possui alíquotas básicas, em %,
respectivamente, entre

_________________________________________________________

43.

No Sistema de Pagamento Bancário Brasileiro, o Banco
Central do Brasil possui seu papel definido pela Resolução
o
n 2.882, de 30 de Agosto de 2001, na qual fica determinado que atuará no sentido de
(A)

administrar o volume financeiro nos meios de pagamento e garantir taxas de juros competitivas no mercado.

(B)

garantir o poder de compra da moeda e assegurar a
rentabilidade do capital estrangeiro.

(C)

assegurar a rentabilidade do capital estrangeiro e a
transparência do sistema de pagamentos.

(D)

promover sua solidez, o normal funcionamento e
contínuo aperfeiçoamento do sistema de pagamentos.

(E)

monitorar os agentes de pagamentos, promover a
solidez das contas públicas e garantir o perfil da dívida pública no longo prazo.

_________________________________________________________

39.
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No Mercado Financeiro, o investidor conservador e o
agressivo, têm, respectivamente, o perfil para
(A)

aplicação em títulos do governo e
taxas de juros pré-fixadas.

(B)

taxas de juros competitivas e
taxas de juros pré-fixadas.

(C)

menor risco e menor retorno e
maior risco e maior retorno.

(D)

rentabilidade atrelada ao mercado de ações e
taxas de juros pós-fixadas.

(E)

taxas de juros pós-fixadas e
rentabilidade atrelada a taxa de juros SELIC.
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44.

A balança comercial é o principal indicador do comportamento das exportações e das importações de um país em
um determinado período, impactando diretamente no comportamento da produção das indústrias nacionais. As importações são favoráveis para a produção da indústria de
um país quando

Logística
48.

(A)

favorecem a comercialização de produtos importados substituindo os de produção local.

(B)

promovem a inovação tecnológica.

(C)

o governo do país incentiva a entrada de bens de
consumo importados para controle da inflação.

(A)

desembaraço e tributação.

(D)

existe a importação de um produto usado.

(B)

legislativa, fiscal e cambial.

(E)

existe a importação de um produto com produção
similar no mercado interno.

(C)

executiva, fiscal e cambial.

(D)

administrativa, fiscal e cambial.

(E)

documental e cambial.

_________________________________________________________

45.

Em linhas gerais, a importação é a entrada e posterior
internalização de mercadoria estrangeira no território
aduaneiro. Uma mercadoria somente pode ser considerada importada após sua internalização no país, que
corresponde ao desembaraço aduaneiro e ao recolhimento de tributos exigidos por lei. De acordo com o
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do Brasil, o processo de importação é compreendido
pelas fases:

O crédito é a principal alternativa econômica para superar
as limitações de gastos atrelados a renda disponível no
presente. Nesse sentido, a característica básica relacionada da renda futura é
(A)

incentivar o aumento do pagamento dos juros no
presente.

(B)

a utilização da renda presente para pagamentos futuros.

(C)

a aquisição de capital de terceiros para aumento da
rentabilidade da empresa.

(D)

viabilizar o aumento da renda nacional.

(E)

o comprometimento da renda futura.

_________________________________________________________

49.

Importante para o processo de importação, a Declaração
de Importação − DI é formulada pelo importador no
Sistema Integrado de Comércio Exterior. Sobre a DI, é
INCORRETO afirmar que
(A)

não é permitido agrupar, em uma mesma declaração, mercadoria que proceda diretamente do exterior e mercadoria que se encontre no País
submetida a regime aduaneiro especial.

(B)

se permite agrupar mercadorias cujos preços efetivamente pagos ou a pagar serão reajustados de
forma diversa, para gerar eficiência ao processo
aduaneiro e ulterior liberação da mercadoria.

(C)

antes de iniciar o preenchimento de uma Declaração
de Importação, o usuário deve atualizar as tabelas
do SISCOMEX em seu computador, principalmente
a tabela da Taxa de Conversão de Câmbio e a dos
Códigos NCM-Subitem.

(D)

após o preenchimento dos dados gerais da operação de importação, deverão ser informados os dados específicos de cada mercadoria, chamado de
Adição.

(E)

somente com todos os dados preenchidos, o
Sistema Integrado de Comércio Exterior calculará os
totais de tributos a serem recolhidos, que deverão
ser informados para fins de débito automático e
transmissão da declaração.

_________________________________________________________

46.

O gerenciamento de uma dívida, consiste em buscar alternativas técnicas que melhore as condições de pagamento
do credor no passar do tempo. Para isso, é necessário
(A)

diminuir, o valor das parcelas, do que o aumento do
prazo de pagamento, gerando aumento no valor final
da dívida.

(B)

trocar uma dívida menor por uma dívida maior.

(C)

adquirir novas dívidas com taxas de juros maiores
para pagamento da dívida inicial.

(D)

comprometer mais que 50% da renda para pagamento da dívida.

(E)

reduzir a taxa de juros proporcionalmente maior ao
aumento, no prazo de pagamento.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

47.

A tesouraria das empresas, geralmente consolida inúmeras informações financeiras, sendo responsável pela geração de vários relatórios, entre eles o resultado financeiro
relativo ao de contas a pagar e o de contas a receber.
Nesse sentido, é correto afirmar que

50.

Órgão específico singular do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que tem entre suas
funções a condução das políticas de comércio exterior e
gestão do controle comercial. Este órgão normatiza, supervisiona, orienta, planeja, controla e avalia as atividades
de comércio exterior. Trata-se

(A)

a razão do valor de contas a pagar sobre o valor de
contas a receber deve ser maior que 1.

(A)

da Secretaria de Comércio Exterior − SECEX.

(B)

o nível de inadimplência de contas a receber deve
ser maior que 30%.

(B)

da Câmara de Comércio Exterior − CAMEX.

(C)

o valor de contas a pagar deve ser maior que o valor
de contas a receber.

(C)

da Receita Federal do Brasil − RFB.

(D)

a razão do valor de contas a receber sobre o valor
de contas a pagar deve ser menor que 1.

(D)

da Agência Brasileira de apoio ao Comércio Exterior − APEXBrasil.

(E)

o valor de contas a receber deve ser maior que o
valor de contas a pagar.

(E)

do Centro de Estudos para o Desenvolvimento de
Comércio Exterior − CEDEX.
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