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Concurso Público Federal
Edital 06/2015
PROVA
QUESTÕES OBJETIVAS

Área: Finanças

Conhecimentos Específicos

01 a 30

Nome do candidato: ____________________________________ Nº de Inscrição: ______________

INSTRUÇÕES
1º) Verifique se este caderno corresponde à sua
opção de cargo e se contém 30 questões, numeradas
de 1 a 30. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala
outro caderno. Não serão aceitas reclamações
posteriores.

6º) O candidato só poderá deixar o local após
1h30min (uma hora e trinta minutos) do início da
prova, exceto os três últimos candidatos, os quais
só poderão deixar o local quando todos terminarem
a prova.

2º) A prova é composta por 30 (trinta) questões 7º) O candidato deverá preencher a caneta o
objetivas, de múltipla escolha, sendo apenas uma Cartão de Respostas, escolhendo dentre as
resposta a correta.
alternativas A, B, C, D e E, preenchendo
totalmente a célula correspondente à alternativa
3º) O tempo de duração da prova é de 3 (três) horas. escolhida, sendo desconsiderada a resposta se
não for atendido o referido critério de
4º) Não é permitida consulta a qualquer material e os preenchimento. Responda a todas as questões. Os
candidatos não poderão conversar entre si, nem rascunhos não serão considerados em nenhuma
manter contato de espécie alguma.
hipótese.
5º) Os telefones celulares e similares não podem ser
manipulados e devem permanecer desligados
durante o período em que o candidato se encontrar
na sala, bem como os pertences não utilizados para a
prova deverão estar embaixo da carteira, ficando
automaticamente excluído o candidato que for
surpreendido nessas situações.

8º) Não haverá substituição do
Respostas por erro do candidato.

Cartão

de

9º) O candidato poderá levar consigo o caderno de
questões após decorridas 1h30min do início da
prova. Não será oferecido outro momento para a
retirada do mesmo.
10º) É proibida a divulgação ou impressão parcial
ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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VI.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. Em relação ao Balanced Scorecard (BSC)
assinale a alternativa que NÃO corresponde
às características desse instrumento:

Estão CORRETAS as afirmativas:

a) O
Balanced
Scorecard
(BSC)
fornece
informações baseadas no desempenho passado
e deve ser realizado por unidade setorial com o
intuito de viabilizar a melhoria dos custos,
qualidade e nos ciclos dos processos existentes.

a) Apenas I, III, IV e V.
b) Apenas I, II, III e VI.
c) Apenas I, III, V e VI.
d) Apenas I, IV, V e VI.

b) O Balanced Scorecard (BSC) complementa as
medidas de desempenho financeiro, bem como
considera os objetivos das unidades de negócio
levando em conta a visão e as estratégias da
empresa.

e) Apenas I, II, IV e V.
__________________________________________
3. A análise das demonstrações financeiras de
uma organização permite diagnosticar a
situação atual e orientar possíveis tendências
futuras em relação à liquidez, estrutura
patrimonial e rentabilidade. Relacione os
conceitos
das
técnicas
de
análise
apresentadas abaixo às descrições e em
seguida marque a alternativa que reproduz a
sequência CORRETA dos conceitos, na ordem
de cima para baixo:

c) O Balanced Scorecard (BSC) considera quatro
perspectivas em sua estrutura de avaliação de
desempenho institucional: financeira, do cliente,
dos processos internos e de aprendizado e
crescimento.
d) O Balanced Scorecard (BSC) deve ser
constituído de forma a traduzir a missão e a visão
da empresa em objetivos e medidas tangíveis,
viabilizando os vetores de desempenho financeiro
e competitivo superiores no futuro.
e) O Balanced Scorecard (BSC) é uma ferramenta
de gestão que prima pelo equilíbrio entre os
indicadores externos, voltados à acionistas e
clientes internos, voltados à melhoria dos
processos, aprendizado e crescimento.
2. A definição da estratégia deve estar alinhada
à visão da empresa e ser fundamentada na
análise do ambiente externo e interno. Em
relação à análise ambiental verifique as
assertivas abaixo e assinale a alternativa
conforme solicitado:

II.

IV.

As variações econômicas podem ser
estruturais, que alteram as relações entre os
setores, e cíclicas, a exemplo de oscilações
nos juros. Ambas afetam a obtenção de
lucros e devem ser cuidadosamente
analisadas.

V.

II.

Análise Horizontal.

III.

Indicadores de Liquidez.

IV.

Indicadores de Rentabilidade.

V.

Indicadores de Endividamento e Estrutura.

( ) se refere(m) à capacidade da organização em
cumprir seus compromissos a partir de critérios que
reproduzam a posição financeira em um determinado
período de tempo.

O macroambiente é composto, entre outras,
por variáveis tecnológicas, econômicas,
políticas,
legais,
sociais,
culturais,
demográficas e ecológicas.
As variáveis políticas somente interferem na
estrutura e funcionamento dos negócios
regulados pelo agente governamental.

Análise Vertical.

( ) se refere(m) à identificação da composição das
fontes passivas de recursos da organização
identificando o grau de comprometimento financeiro
com seus credores.

O ambiente externo pode ser decomposto em
macroambiente,
comum
a todas
as
organizações e específico, próprio de cada
organização.

III.

I.

( ) se refere(m) ao diagnóstico em intervalos
sequenciais de tempo identificando variações reais,
quando expresso(s) em valores com mesma
capacidade de compra. A evolução é obtida a partir
da comparação de um determinado período em
relação a uma data base.

__________________________________________

I.

Uma vez estabelecido o cenário da análise
ambiental é possível assegurar um contexto e
definir as ações para o sucesso da empresa.

( ) se refere(m) à identificação de alterações
estruturais nas demonstrações financeiras ao
comparar as proporções existentes entre as diversas
contas. As análises reais ou nominais produzirão
resultados idênticos nesse caso.
( ) se refere(m) ao diagnóstico dos resultados em
função dos recursos disponíveis para operação e
investimentos da organização.
A alternativa que melhor expressa a sequência
CORRETA dos conceitos, de cima para baixo é:
a) II, IV, III, V e I.

O ambiente específico é constituído
principalmente por clientes, fornecedores,
concorrentes e grupos reguladores.

b) II, V, III, I e IV.
2
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nos níveis de produtividade, qualidade dos
produtos e redução dos custos, o que exige o
acompanhamento dos processos e a geração
de informações precisas que irão auxiliar nas
decisões em nível de produção ou de
investimentos e, nesse sentido, o controle de
custos torna-se estratégico. Considere uma
empresa que produz quatro produtos (PD1,
PD2, PD3 e PD4). Os produtos têm porte
diferentes, sendo PD1 e PD2 pequenos e os
demais considerados de grande porte. O
volume de produção e venda de PD2 e PD4 é
maior do que de PD1 e PD3. Nesse contexto,
analise as assertivas abaixo:

c) I, III, IV, II, V.
d) II, I, IV, V e III.
e) I, II, V, IV e III.
__________________________________________
4. “A Natura iniciou a negociação de suas ações
na Bolsa em 26 de maio de 2004, sendo
também uma das pioneiras a ingressar no
Novo Mercado. O sucesso do IPO da Natura,
numa época em que o Brasil sofria as
consequências de diversas intempéries
econômicas, resultou no início de um círculo
virtuoso para o mercado de capitais. “A
ousadia e a confiança no mercado que a
Natura
demonstrou,
naquele
momento
econômico ainda difícil, abriram o caminho
para uma fila de mais de uma centena de
companhias que passaram a enxergar a Bolsa
como um canal de financiamento para a
expansão de seus negócios”.

I.

No caso da empresa em questão, a alocação
dos custos indiretos pelo sistema tradicional
de custeio, que aloca os custos a partir de
atributos relacionados ao volume de
produção, produzirá efeitos que reconhecem
os ganhos de escala.

II.

No caso da empresa em questão, a aplicação
do sistema ABC irá reconhecer as diferenças
existentes entre os produtos e alocará os
custos de forma que os produtos com maior
porte receberão a maior parte dos custos,
independentes do volume de produção e
vendas.

III.

No caso da empresa em questão, o uso do
sistema de custeio ABC que se diferencia do
sistema de custeio baseado em volume pela
mudança das bases de alocação e pelo
reconhecimento dos custos por atividade, irá
produzir informações mais adequadas.

IV.

( ) Ações são títulos de dívida de médio e longo
prazo, emitidos por sociedade por ações, que
confere a seu detentor um direito de crédito contra a
emissora.

No caso da empresa em questão, o uso do
sistema de custeio tradicional irá produzir
informações
mais
precisas
para
o
gerenciamento econômico-financeiro do que
o sistema baseado em atividades.

( )
Debêntures
são
títulos
negociáveis
representativos da propriedade de uma fração do
capital de uma sociedade por ações.

Assinale a alternativa em que toda(s) a(s)
afirmativa(s) está(ão) CORRETAS:

O trecho acima foi publicado no site da BM&F
Bovespa em 22/09/2009 e retrata a experiência
de uma empresa nacional que ingressou no
mercado de capitais. Em relação a esse
mercado, analise as assertivas identificando V,
quando VERDADEIRA, e F, se FALSA.
( ) O mercado primário é aquele que organiza a
emissão de novos instrumentos de capital e de
crédito. Esse mercado tem como desafio estabelecer
os preços dos valores mobiliários.
( ) O mercado secundário é responsável por
negociar os títulos e apura os preços das ações
diante das consecutivas transações.

a) Apenas a IV.

( ) IPO (Initial Public Offring) é uma oferta pública
de títulos. Essa oferta tem seus preços decididos por
dois métodos principais: aquisição a um preço prédeterminado ou através de um leilão (book building).

b) Apenas a I e a IV.
c) Apenas a II e a III.
d) Apenas a III.

A alternativa com a sequência CORRETA, de
cima para baixo, é:

e) Apenas a II.
__________________________________________

a) V, F, V, F, V.

6. O Jornal Valor Econômico em 07/08/2013
publicou matéria intitulada “Empresas revêem
estratégias diante de incertezas sobre a
economia”, Na qual se refere às ações de uma
instituição de saúde. Os comentários da
gerente de estratégia da instituição estão
reproduzidos abaixo:

b) V, V, V, F, F.
c) V, V, F, F, V.
d) F, F, V, F, V.
e) F, V, V, V, F.
__________________________________________

“Há dois meses trabalhávamos com uma perspectiva
de crescimento da economia, daqui a um mês iremos
rever isso. Os rumos tomados pela instituição

5. A ampliação da competição global tem
exigido das empresas melhorias constantes
3
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dependem da regulamentação a ser adotada pelo
governo
erno na área de saúde. (...) O governo estuda
mudanças nas margens de remuneração e nós
(instituição) devemos ser capazes de fazer essa
transição”.

a) igual à p – v.

Com base no texto analise as assertivas.

e) igual à MCU – F.

I.

b) igual à MCU.
c) igual à MCT + F.
d) igual à – F.

_______________________________________

O texto indica a necessidade de ajustes a
uma nova condição ambiental
al referente às
variáveis econômicas e políticas,
política
que se
apresentam
adversas
ao
crescimento
organizacional forçando a empresa a rever
suas estratégias para enfrentar uma possível
retração econômica e perdas significativas de
clientes, obrigando-a,
a, evidentemente, à
adoção de uma estratégia defensiva para que
a organização seja capaz de promover uma
transição adequada ao ambiente externo.

II.

O texto indica uma situação de adversidade,
adversidade
o que recomenda a reformulação de
indicadores internos vinculados
vinculado à estratégia
para responder às mudançass nas margens de
remuneração e à possível retração na
economia tendo impacto na perspectiva
financeira e demandando a formulação de
novas diretrizes em relação ao tratamento
com clientes – como inovações em serviços –
e revisão de processos e formas de
aprendizado, o que coaduna
a com a utilização
de um “Balance Scorecard”.

III.

O texto indica que as alterações nas variáveis
econômicas e políticas afetarão somente o
crescimento do mercado e as margens de
remuneração; frente a isso, a opção mais
viável para uma instituição de saúde é a
adoção de estratégias de retração, pois fica
claro que haverá uma redução das atividades
atuais do negócio em questão, dado que a
retração da economia afeta a renda
discricionária e a utilização dos serviços
fornecidos por esse setor.

8. A empresa BETA é uma indústria de suco
localizada no interior do estado de São Paulo
e possui como maior cliente no mercado
interno as lojas da rede Carrefour. Sabe-se
Sabe
que o produto vendido pela empresa é um
bem de consumo não-durável
não
(consumo
corrente). Sabe-se,
se, ainda, que o ativo total
para o ano 1 foi de $313.596,00 e para o ano 2
foi de $313.602,00.
As estruturas do ativo circulante e passivo
circulante seguem na tabela abaixo:

Com base apenas nos dados do exercício,
exercício
analise as assertivas.
I.

A estrutura
a das contas do ativo circulante
apresenta uma piora significativa de um
período para o outro,
o
pois se percebe,
principalmente, que há uma brusca queda na
representatividade da conta “clientes”,
passando de 24,07% para 15,32% do ativo
total, e, também do “disponível”, de 2,41%
para 0,032% em relação ao total do ativo;
além disso, há uma
um
modificação na
participação dos “estoques” que aumenta em
mais de 3% para o segundo período.

II.

A conta “estoque” representava, no primeiro
período, 13,9% do total do ativo e passou a
representar 16,95% para o segundo período;
enquanto a conta “fornecedores” que
representava 21,13% do passivo total passou
a representar 9,72%, o que indica, ao
associar com a análise da conta “clientes”,
uma queda nas vendas.

III.

Os resultados da Análise Vertical para as
contas
“Disponível”,
“Empréstimos”
e
“Duplicatas descontadas” - que passaram a
representar, no segundo período, 0,032 % do
ativo total; 12,57%
12,57
e 3,30% do total do
passivo, respectivamente - indicam uma
substancial perda de capital de giro, que

Assinale a alternativa
va em que toda(s) a(s)
assertiva(s) está(ão) CORRETAS:
a) Apenas a assertiva II é correta.
b) Apenas as assertivas I e II são corretas.
c) Apenas as assertivas I e III são corretas.
d) Apenas as assertivas II e III são corretas.
e) Apenas a assertiva I é correta.

_______________________________________
7. Sabe-se que preço unitário (p) – custo variável
unitário (v) é igual à margem de contribuição
unitária (MCU), que MCU x quantidade (q) é
igual à Margem de Contribuição Total (MCT).
RT é a receita total e F é o Custo Fixo
Operacional. Considerando um nível de
produção de uma unidade o LAJIR (Lucro
Antes de Juros e Imposto de Renda) será?
4

IFRS – Concurso Público Edital 06/2015 – Caderno de Provas – Área: Finanças

possivelmente esteja associada com a
redução do giro dos estoques, o que irá
resultar em um aumento significativo das
despesas financeiras que será confirmado no
Demonstrativo do Resultado do Exercício
(DRE).

escola clássica, da escola de relações
humanas e da escola estruturalista.
__________________________________________
10. __________________ enfatizou a estrutura e a
forma da organização divulgando princípios
de
administração
baseados
em
sua
experiência. Para ele, as organizações
poderiam ser divididas em seis grupos:
funções
técnicas,
funções
comerciais,
funções financeiras, funções de segurança,
funções contábeis e funções administrativas.

Assinale a alternativa em que toda(s) a(s)
assertiva(s) está(ão) CORRETAS:
a) Apenas as assertivas II e III são corretas.
b) Apenas as assertivas I e II são corretas.
c) Apenas as assertivas I e III são corretas.

Qual alternativa completa corretamente a lacuna
do texto acima?

d) As assertivas I, II e III são corretas.
e) Apenas a assertiva II é correta.

a) Frederick Taylor.

__________________________________________

b) Elton Mayo.

9. Considerando a evolução do pensamento
administrativo analise as afirmações abaixo e
marque a alternativa CORRETA.

c) Henri Fayol.

I.

e) Max Weber.

“O paradigma de administração se baseia em
racionalização do trabalho, divisão de tarefas
em múltiplas etapas, supervisão cerrada e
obediência hierárquica.”

II.

“Mesmo dotado de ótimas condições físicas
para o trabalho, o trabalhador socialmente
desajustado irá apresentar baixa eficiência.”

III.

“O tipo de personalidade adequada à
sociedade moderna é a do homem flexível ao
desempenho de vários papéis simultâneos,
dentro da organização.”

IV.

d) Frank Gilbreth.
__________________________________________
11. Sobre as decisões de investimento de capital
da empresa, é CORRETO afirmar que:
a) O motivo mais comum para o investimento de
capital é a expansão do nível das operações.
b) Referem-se a decisões de desembolso de
fundos com o objetivo de gerar benefícios a
serem recebidos dentro do prazo de um ano.
c) A avaliação entre dois projetos independentes
pode ser dispensada, uma vez que a
aceitação de um deles não exclui a
consideração do outro.

“Os indivíduos são seres complexos e
precisam se realizar em diversos aspectos;
mesmo que se verifique que as recompensas
sociais são importantes, não se deve reduzir
a importância das recompensas materiais.”

d) Referem-se à análise de projetos de
investimento em ativos tangíveis, como
máquinas e equipamentos, não se aplicando a
ativos intangíveis.

a) As afirmações se relacionam respectivamente
ao pensamento da escola clássica, da escola
estruturalista, da escola burocrática, e da
escola de relações humanas.

e) Não apresentam relação com as decisões de
financiamento.
__________________________________________
12. As principais atividades dos administradores
financeiros estão relacionadas às decisões de
investimento e de financiamento. A avaliação
e seleção de investimentos de longo prazo e a
escolha entre financiamento de capital próprio
e de dívida são processos denominados,
respectivamente:

b) As afirmações se relacionam respectivamente
ao pensamento da escola clássica, da escola
de relações humanas, da escola burocrática e
da escola estruturalista.
c) As afirmações se relacionam respectivamente
ao pensamento da escola clássica, da escola
behaviorista, da escola estruturalista e da
escola de relações humanas.

a) Orçamento de capital e capital de giro.

d) As afirmações se relacionam respectivamente
ao pensamento da escola burocrática, da
escola estruturalista, da escola de relações
humanas e da escola behaviorista.

b) Estrutura de capital e orçamento de capital.

e) As afirmações se relacionam respectivamente
ao pensamento da escola burocrática, da

e) Capital de giro e estrutura de capital.

c) Estrutura de capital e capital de giro.
d) Orçamento de capital e estrutura de capital.

5
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13. O gráfico a seguir ilustra a evolução do custo
do capital próprio (ke), do custo do capital de
terceiros (ki) e do custo médio ponderado de
capital (CMPC) em relação à alavancagem
financeira da empresa, dada pela relação
entre exigível a longo prazo (ELP) e capital
próprio (PL). Com relação à estrutura
apresentada, é INCORRETO afirmar:

de Giro (NCG) de uma determinada empresa.
Analisando o gráfico é INCORRETO afirmar
que:

Valores em mil R$

240
180
120

NCG
CGL

60
-

2010

2011

2012
Ano

2013

2014

a) Há um efeito tesoura nesta empresa.
b) A partir do ano de 2011, os ativos circulantes
operacionais passaram a superar os passivos
circulantes operacionais.
Fonte: HOJI, M. Administração Financeira e Orçamentária.
São Paulo: Atlas (2007, p. 188).

c) Antes de 2011, há um saldo de tesouraria
positivo.

a) O custo de capital representa a média entre o
custo de capital próprio e o custo do capital de
terceiros, ponderada por suas respectivas
participações na estrutura de capital da
empresa.

d) No ano de 2010, as próprias operações geram
recursos para se financiar.
e) Durante todo o período, existem contas de
longo prazo financiando os ativos de curto
prazo.

b) A seta indica o ponto ótimo da combinação de
capital de terceiros com o capital próprio.

__________________________________________

c) O custo do capital próprio cresce mais
acentuadamente do que o custo do
empréstimo à medida que aumenta a
alavancagem.

16. A análise das demonstrações financeiras de
uma empresa auxilia na compreensão da sua
situação econômico-financeira. Com relação
aos
indicadores
determinados
nesse
processo de análise, é INCORRETO dizer que:

d) O custo de capital de uma empresa é dinâmico
e depende da sua estrutura de capital.

a) Os índices de endividamento mostram a
situação econômica da empresa.
b) Os índices de liquidez revelam a capacidade
financeira da empresa.
c) Os índices de atividade analisam a eficiência
operacional da empresa.
d) Os índices de rentabilidade indicam a
capacidade da empresa de gerar resultado.
e) Os índices-padrão tem o objetivo de servir de
base de comparação entre empresas.

e) O gráfico ilustra a abordagem de Modigliani e
Miller para a estrutura de capital.
__________________________________________
14. Há diversas técnicas de gestão eficaz do
estoque de uma empresa. A técnica que
consiste em classificar os itens de estoque de
forma
a
determinar
seu
nível
de
monitoramento é denominada:
a) Modelo do lote econômico.
b) Ponto de emissão de novo pedido.

__________________________________________

c) Estoque de segurança.

17. Um conceito de grande importância em
finanças refere-se ao valor do dinheiro no
tempo.
Esse
conceito
é
amplamente
empregado na análise de fluxo de caixa, que
representa as entradas e saídas de caixa ao
longo do tempo. Com relação a esse conceito,
é CORRETO afirmar que:

d) Sistema ABC.
e) Sistema just-in-time.
__________________________________________
15. O gráfico a seguir ilustra a evolução, ao longo
de cinco anos, da relação entre o Capital de
Giro Líquido (CGL) e a Necessidade de Capital
6
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a) Não é possível estabelecer uma base de
comparação entre valores que estão dados em
momentos diferentes no tempo.

e) Pode ser determinada para qualquer fluxo de
caixa.
__________________________________________

b) Tomando um valor futuro, quanto maior a taxa
de juros considerada, maior será o valor
presente correspondente.
c) O momento de ocorrência dos fluxos de
entrada e saída de caixa é mais importante do
que o seu respectivo valor.

20. O custo de capital é calculado com base em
diversas fontes de financiamento, de caráter
permanente e de longo prazo, que compõem a
estrutura de capital de uma empresa. Com
relação a essas fontes, NÃO é correto afirmar
que, em geral:

d) Para uma dada taxa de juros, quanto maior o
prazo de ocorrência de um determinado fluxo,
menor será o seu valor presente.

a) Há implicações fiscais que precisam ser
consideradas na determinação do custo do
capital de terceiros.

e) Tomando um determinado fluxo de caixa, a
inversão na ordem de recebimento dos seus
fluxos não afeta o seu valor presente.

b) Quanto maior o prazo do financiamento, maior
tende a ser o custo do capital de terceiros.
c) O custo do capital próprio representa a taxa de
retorno exigida pelos proprietários da
empresa.

__________________________________________
18. Para avaliar alternativas de investimento de
capital, a empresa deve terminar os fluxos de
caixa relevantes, que representam saídas e
entradas de caixa incrementais associadas à
proposta. Um dos componentes dos fluxos de
caixa refere-se ao fluxo de caixa residual ou
terminal. Em relação a este componente,
analise as afirmativas abaixo:
I.
II.
III.
IV.

d) O capital próprio apresenta um custo menor do
que o capital de terceiros.
e) Para analisar o custo específico de cada fonte
de financiamento, deve-se tomar o custo de
sua obtenção hoje e não o custo histórico
refletido nos registros contábeis da empresa.
__________________________________________

É um fluxo de entrada ou saída de caixa que
ocorre no último ano do projeto.
Todos os
componente.

projetos

apresentam

21. Com relação ao capital de giro líquido, é
INCORRETO afirmar que:

este

a) Refere-se a um indicador de rentabilidade da
empresa.

É o fluxo de caixa resultante do encerramento
e da liquidação do projeto.

b) Pode assumir valores negativos.
c) Suas variações podem estar associadas a
decisões e investimento de capital.

Pode afetar significativamente a decisão de
investimento de capital.

Assinale a alternativa em
afirmativas estão CORRETAS:

que

todas

d) Tem relação com a gestão financeira de curto
prazo.

as

e) Revela a
empresa.

a) Apenas as afirmativas I, III e IV.
b) Apenas as afirmativas II e III.

capacidade

de

solvência

da

__________________________________________

c) Apenas as afirmativas I e IV.

19. A Taxa Interna de Retorno (TIR) como técnica
de análise de investimentos:

22. Segundo
Gitman
(2010),
o
princípio
econômico
fundamental
usado
na
administração
financeira
é
a
__________________, ou seja, o princípio de
que uma decisão financeira deve ser tomada
somente quando os benefícios adicionais
superarem os custos adicionais.

a) É um critério que não considera o valor do
dinheiro no tempo.

Qual alternativa completa corretamente a
lacuna da frase acima?

b) Representa a taxa de rentabilidade mínima
requerida pela empresa.

a) Análise de risco e retorno.

d) Apenas as afirmativas I, II e III.
e) I, II, III e IV.
__________________________________________

b) Análise multivariada.

c) Pressupõe que as entradas de caixa sejam
reinvestidas à própria TIR.

c) Análise marginal.
d) Decisão de investimentos.

d) Representa um valor que depende da taxa de
desconto utilizada.

e) Análise do fluxo de caixa.
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23. A O Valor Econômico Adicionado (EVA), é
uma medida popular usada por muitas
empresas
para
determinar
se
um
investimento, proposto ou existente, contribui
positivamente para a riqueza dos acionistas.
Como este valor é calculado?

( ) Mercado Cambial: Realiza operações de compra
e venda de moedas estrangeiras conversíveis.
a) F, F, F, F.
b) V, F, F, F.

a) Subtraindo-se dos custos dos investimentos o
resultado operacional líquido.

c) V, V, F, F.
d) V, V, V, F.

b) Subtraindo-se dos custos dos investimentos o
resultado operacional bruto.

e) V, V, V, V.
__________________________________________

c) Adicionando-se aos lucros operacionais
líquidos de um investimento o custo dos
fundos utilizados para financiá-lo.

26. Em relação à Teoria dos Dividendos e a
destinação do lucro gerado por uma empresa,
considere as assertivas I, II e III:

d) Subtraindo-se dos lucros operacionais
líquidos de um investimento o custo dos
fundos utilizados para financiá-lo.

I.

Teoria de Miller e Modigliani: Considera que a
maneira como os lucros são repartidos entre
dividendos e reinvestimentos não afeta o
valor das cotações das ações da empresa
nem a riqueza dos proprietários.

II.

Teoria de Gordon: Considera que o valor das
ações de uma empresa é função das
expectativas futuras de distribuição de
dividendos, descontados a uma taxa de
retorno compatível com o risco percebido
pelos investidores.

III.

Teoria Residual: Considera que as empresas
deveriam usar os lucros, em primeiro lugar,
para atender as suas necessidades de capital
na realização de investimentos e, com o
resíduo do lucro, fazer a distribuição entre os
acionistas.

e) Adicionando-se aos lucros não operacionais
de um investimento o custo dos fundos
utilizados para financiá-lo.
__________________________________________
24. Sendo a meta da administração financeira a
maximização da riqueza dos proprietários da
empresa, existe, segundo Gitman (2010) um
conflito entre os objetivos dos proprietários e
os objetivos dos administradores das
empresas, chamado de __________________,
ou seja, a possibilidade de os administradores
colocarem seus objetivos pessoais à frente
dos objetivos da empresa.
Qual alternativa completa corretamente a lacuna
da frase acima?

Está(ão) CORRETA(S) a(s) assertiva(s):

a) Problema de agency.

a) Apenas I e II.

b) Força de mercado.

b) I, II e III.

c) Plano de incentivo.

c) Apenas II.

d) Política cambial.

d) Apenas I.

e) Carteira de ativos.

e) Apenas II e III.

__________________________________________

__________________________________________

25. Quanto
aos
segmentos
do
mercado
financeiro, segundo Megliorini e Vallim (2009),
classifique cada uma das afirmativas abaixo
como VERDADEIRA (V) ou FALSA (F) e
assinale a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA, de cima para baixo:

27. Considere as assertivas I, II e III sobre o termo
alavancagem, utilizado em finanças:

( ) Mercado Monetário: Segmento onde são
realizadas as operações de curto e curtíssimos
prazos.
( ) Mercado de Crédito: Atende solicitações de
financiamento de bens duráveis pelos consumidores
e de capital de giro pelas empresas.
( ) Mercado de Capitais: Atende solicitações de
crédito de médio e longo prazo, em especial aquelas
relacionadas a investimentos em ativos imobilizados.
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I.

A alavancagem operacional (operational
leverage) é proporcionada pelos custos e
despesas operacionais fixos.

II.

O GAO (grau de alavancagem operacional) é
a medida da alavancagem operacional, que
representa o indicador do potencial de
rentabilidade proporcionado pelo lucro
operacional.

III.

A alavancagem financeira (financial leverage)
é proporcionada pelas despesas financeiras
relativas aos juros incidentes sobre o capital
de terceiros integrante da estrutura de capital
da empresa.
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demonstrativos contábeis. As seguintes
peças orçamentárias pertencem ao orçamento
operacional, EXCETO:

Está(ão) CORRETA(S) a(s) assertiva(s):
a) Apenas I.
b) Apenas II.

a) Orçamento de despesas financeiras.

c) I, II e III.

b) Orçamento de vendas.

d) Apenas I e II.

c) Orçamento de produção.

e) Apenas II e III.

d) Orçamento de compras de materiais e
estoques.

__________________________________________
28. Em relação à estrutura e custo de capital,
considere as assertivas I, II, III e IV:
I.

II.

III.

IV.

e) Orçamento de despesas departamentais.

A estrutura de capital de uma empresa
corresponde aos fundos de longo prazo
oriundos de fontes de capital próprios e de
terceiros.
O custo de capital é utilizado como parâmetro
para as decisões de aprovação ou
reprovação de novos projetos, uma vez que
estes devem proporcionar retornos superiores
aos respectivos custos.
O custo de capital representa a taxa mínima
de retorno que novos investimentos devem
proporcionar.
O capital de terceiros é formado por
empréstimos e financiamentos contraídos em
instituições financeiras e pelas obrigações
emitidas pelas empresas, tais como as
debêntures.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) assertiva(s):
a) Apenas I e II.
b) I, II, III e IV.
c) Apenas I e IV.
d) Apenas II e IV.
e) Apenas II e III.
__________________________________________
29. Entre as diversas metodologias de avaliação
de empresas, muitas vezes utilizadas em
conjunto para determinação do valor do
negócio, destacam-se as seguintes, EXCETO:
a) Metodologia do valor patrimonial de mercado.
b) Metodologia do valor contábil.
c) Metodologia do valor presente líquido.
d) Metodologia do fluxo de caixa descontado.
e) Metodologia do caixa único consolidado.
__________________________________________
30. A estrutura de um plano orçamentário,
segundo Padoveze (2005), contempla três
grandes
segmentos:
o
orçamento
operacional, o orçamento de investimentos e
financiamentos,
e
a
projeção
dos
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