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VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM. CASO
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RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

ATENÇÃO

DURAÇÃO DA PROVA: 4 horas.

ESTE CADERNO CONTÉM 50 (CINQUENTA) QUESTÕES
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE
RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO

E REDAÇÃO.

CONCURSO PÚBLICO para T
D10

TARDE

CÓDIGO
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FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES FACELI–

Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova,
o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de
Questões;

O candidato que optar por se retirar sem levar o seu
Caderno de Questões não poderá copiar suas
respostas por qualquer meio. O descumprimento
dessa determinação será registrado em ata e
acarretará a eliminação do candidato; e

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar
ao fiscal o Cartão de Respostas assinado e a Folha de
Resposta da Prova de Redação. Não se esqueça
dos seus pertences.

Por motivo de segurança:

O candidato só poderá retirar-se definitivamente da
sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;

Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar
imediatamente do local, não sendo possível nem
mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até
que o último candidato entregue o Cartão de Respostas e a
Folha de Resposta da Prova de Redação.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer
dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença
do coordenador local.

O preenchimento da Folha de Resposta da Prova de Redação
será de sua inteira responsabilidade.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Após identificado e instalado na sala, você não poderá
consultar qualquer material enquanto aguarda o horário de
início da prova.

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do
Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio.

Não haverá substituição do Cartão de Respostas e/ou da
Folha de Resposta da Prova de Redação por erro do
candidato.

Disciplinas
Quantidade de

questões

Valor de cada

questão

Língua Portuguesa 15 2

Informática Básica 10 2

Conhecimentos Específicos 25 2

A Prova de Redação deverá ser desenvolvida na Folha de
Resposta personalizada e desidentificada pelo candidato,
que deverá destacar o canhoto que contém seus dados
cadastrais e entregar ao fiscal da sala. A Folha de Resposta
da Prova de Redação é o único documento válido para a
correção.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para responder às questões de 01 a 15.

A morte conhece tudo a nosso respeito, e
talvez por isso seja triste. Se é certo que nunca sorri, é
só porque lhe faltam os lábios, e esta lição anatômica
nos diz que, ao contrário do que os vivos julgam, o
sorriso não é uma questão de dentes. Há quem diga,
com humor menos macabro que de mau gosto, que
ela leva afivelada uma espécie de sorriso
permanente, mas isso não é verdade, o que ela traz à
vista é um esgar de sofrimento, porque a recordação
do tempo em que tinha boca, e a boca língua, e a
língua saliva, a persegue continuamente. Com um
breve suspiro, puxou para si uma folha de papel e
começou a escrever a primeira carta deste dia, Cara
senhora, lamento comunicar-lhe que a sua vida
terminará no prazo irrevogável e improrrogável de
uma semana, desejo-lhe que aproveite o melhor que
puder o tempo que lhe resta, sua atenta servidora,
morte. Duzentas e noventa e oito folhas, duzentos e
noventa e oito sobrescritos, duzentas e noventa e oito
descargas na lista, não se poderá dizer que um
trabalho destes seja de matar, mas a verdade é que a
morte chegou ao fim exausta. Com o gesto da mão
direita que já lhe conhecemos fez desaparecer as
duzentas e noventa e oito cartas, depois, cruzando
sobre a mesa os magros braços, deixou descair a
cabeça sobre eles, não para dormir, porque morte
não dorme, mas para descansar. Quando meia hora
mais tarde, já refeita da fadiga, a levantou, a carta que
havia sido devolvida à procedência e outra vez
enviada, estava novamente ali, diante das suas
órbitas atônitas.

Se a morte havia sonhado com a esperança
de alguma surpresa que a viesse distrair dos
aborrecimentos da rotina, estava servida. [...] Entre ir
e vir, a carta não havia demorado mais que meia hora,
provavelmente muito menos, dado que já se
encontrava em cima da mesa quando a morte
levantou a cabeça do duro amparo dos antebraços,
isto é, do cúbito e do rádio, que para isso mesmo é
que são entrelaçados. Uma força alheia, misteriosa,
incompreensível, parecia opor-se à morte da pessoa,
apesar de a data da sua defunção estar fixada, como
para toda a gente, desde o próprio dia do nascimento.
É impossível, disse a morte à gadanha silenciosa,
ninguém no mundo ou fora dele teve alguma vez mais
poder do que eu. eu sou a morte, o resto é nada.

As intermitências da morte
(Fragmento)

SARAMAGO, José. . São Paulo:
Companhia das Letras, 2005. p. 139-40.

As intermitências da morte

Sobre o texto leia as afirmativas a seguir.

I. A dissolução do pretérito no texto torna-se
interessante pela utilização de vírgulas entre a
presença do narrador e a fala do personagem
que passa ideia de presente.

II. O pretérito do narrador e o presente do
personagem fictício se identificam porque a
experiência relatada transcorre no aqui e agora,
estabelecendo o presente fictício.

III. A devolução da carta intriga a morte e demonstra
o desejo humano de vencê-la.

Está correto o que se afirma em:

A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.
E) I, II e III.

Questão 01

As palavras destacadas em “a sua vida terminará no
prazo IRREVOGÁVEL e IMPRORROGÁVEL de uma
semana” podem ser substituídas, sem alteração do
sentido assumido no contexto, respectivamente, por:

A) incontestável e inadiável.
B) indispensável e inexpugnável.
C) irrelevante e urgente.
D) imutável e impreterível.
E) anulável e protelável.

Questão 02
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“Há quem diga, com humor menos macabro que de
mau gosto, que ela leva afivelada uma espécie de
sorriso permanente, mas isso não é verdade”

Com relação aos componentes destacados do
trecho, é correto afirmar que:

A) MAS inicia uma oração subordinada concessiva.
B) ISSO é um pronome adjetivo demonstrativo.
C) a palavra QUE, em todas as ocorrências, é uma

conjunção integrante.
D) PERMANENTE é um adjetivo.
E) a palavra VERDADE é, sintaticamente, advérbio.

Questão 06

Sobre os elementos destacados do fragmento “Se a
morte havia sonhado com a esperança de alguma
surpresa que a viesse distrair dos aborrecimentos da
rotina, estava servida.”, leia as afirmativas.

I. O verbo “haver” como auxiliar da expressão
HAVIA SONHADO fica no plural se o sujeito
estiver no plural.

II. “DE ALGUMA SURPRESA” é objeto indireto da
primeira oração.

III. QUE é uma conjunção integrante.

Está correto o que se afirma em:

A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) I e II, apenas.
D) I, II e III.
E) I e III, apenas.

Questão 03

“A morte conhece tudo a nosso respeito, e talvez por
ISSO seja triste.”

O uso da forma destacada do demonstrativo, no
contexto, se justifica porque:

A) retoma elementos, que estão fora do texto, em
situação de proximidade.

B) faz referência a elementos contextuais, externos
ao texto.

C) é um elemento remissivo que faz referência
anafórica a ideias já introduzidas no texto.

D) consiste na repetição da mesma palavra na
progressão narrativa.

E) antec ipa a ide ia a ser apresentada
posteriormente.

Questão 04

No período “Entre ir e vir, a carta não havia demorado
mais que meia hora, PROVAVELMENTE muito
menos”, o termo em destaque só teria prejuízo para o
sentido original do texto, se fosse substituído por:

A) certamente.
B) seguramente.
C) supostamente.
D) possivelmente.
E) talvez.

Questão 05

Considerando o contexto em que se produziu a
colocação do pronome oblíquo destacado “aproveite
o melhor que puder o tempo que LHE resta”, pode-se
afirmar, corretamente, que foi assim realizada
porque:

A) a gramática normativa recomenda o uso da
próclise na presença de atratores, como é o caso
do substantivo tempo, que atrai o pronome
oblíquo.

B) o pronome deve ser colocado antes do verbo,
quando iniciam orações subordinadas adjetivas.

C) o verbo, em orações subordinadas, impõe o uso
da próclise.

D) quando há no período elementos com ideia
comparativa, deve-se usar a ênclise.

E) a gramática normativa impõe o uso da próclise na
presença de atratores dos pronomes pessoais
oblíquos, como é o caso do pronome relativo.

Questão 07
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“já refeita da fadiga, a levantou, a carta que havia sido
devolvida à procedência e outra vez enviada,”
A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos
gramatical, sintático e semântico, analise as
afirmativas a seguir.

I. A colocação pronominal, na segunda oração,
A LEVANTOU, foi realizada de forma
inadequada.

II. O uso do acento indicativo da crase em
“À PROCEDÊNCIA” não se apoia na gramática
normativa.

III. QUE, dentro da oração a que pertence, assume
papel de sujeito.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):

A) I.
B) II.
C) I e III.
D) I e II.
E) II e III.

Questão 08

Em “CARA SENHORA, lamento comunicar-lhe que a
sua vida terminará no prazo irrevogável e
improrrogável de uma semana.” os termos
destacados compõem a função de:

A) vocativo.
B) aposto.
C) sujeito.
D) adjunto adnominal.
E) complemento nominal.

Questão 09

Em qual alternativa produz-se evidente equívoco de
leitura, quando se afirma que o fragmento transcrito
do texto foi usado em sentido conotativo?

A) “ela leva afivelada uma espécie de sorriso
permanente”

B) “puxou para si uma folha de papel e começou a
escrever a primeira carta deste dia.”

C) “o que ela traz à vista é um esgar de sofrimento”
D) “É impossível, disse a morte à gadanha

silenciosa”
E) “não se poderá dizer que um trabalho destes seja

de matar, mas a verdade é que a morte chegou ao
fim exausta.”

A opção a seguir cuja forma destacada, na formação
das palavras, contraria o valor semântico indicado é:

A) irrevogáVEL- pertinência.
B) recordaÇÃO - resultado da ação.
C) servidORA- agente.
D) misteriOSA- cheia de.
E) entrelaçADOS - têm o caráter de.

De acordo com os estudos de regência verbal e com o
padrão culto da língua, o verbo destacado em
“DESEJO-lhe que aproveite o melhor que puder o
tempo que lhe resta, sua atenta servidora, morte.” é:

A) intransitivo.
B) transitivo indireto.
C) transitivo direto.
D) de ligação.
E) transitivo direto e indireto.

A figura de linguagem predominante em “ninguém no
mundo ou fora dele teve alguma vez mais poder do
que eu” é:

A) pleonasmo.
B) eufemismo.
C) sinestesia.
D) comparação.
E) metonímia.

Questão 10

Questão 11

Questão 12

Questão 13

Na evolução do texto, notam-se alguns problemas no
emprego normativo da língua que podem interferir na
compreensão segura do que se pretende comunicar.
Um dos problemas encontrados é:

A) uso ineficiente do sinal indicativo da crase.
B) falta de concordância adequada.
C) uso inadequado de minúscula e maiúscula.
D) seleção de vocábulo inadequado.
E) mau emprego das formas verbais.

Questão 14
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“Com o gesto da mão direita que já lhe conhecemos
fez desaparecer as duzentas e noventa e oito cartas,
depois, CRUZANDO SOBRE A MESA OS MAGROS
BRAÇOS, deixou descair a cabeça sobre eles”

O segmento destacado mostra formas reduzidas; a
forma reduzida do verbo “cruzar” poderia ser
adequadamente substituída, mantendo o sentido do
texto, por:

A) mas cruza sobre a mesa os magros braços.
B) quando cruzou sobre a mesa os magros braços.
C) caso cruze sobre a mesa os magros braços.
D) se cruzasse sobre a mesa os magros braços.
E) embora cruzasse sobre a mesa os magros

braços.

Questão 15

Em algumas versões do MS Windows 7, o Bitlocker é
um recurso que serve para:

A) criptografar o disco rígido por meio de inserção
de uma senha, de modo que se evite o acesso
não autorizado ao dispositivo.

B) gravação de arquivos e pastas com um tipo de
extensão, proprietária do sistema operacional,
visando à compactação dos mesmos.

C) implementar uma barra de ferramentas com
opções de acesso direto aos diversos aplicativos
presentes na área de trabalho do computador.

D) inserir uma proteção online contra fraudes e
acesso indevidos via rede, usando algumas
facilidades oferecidas pelo sistema operacional.

E) proporcionar a interface gráfica um aspecto 3D,
com transparências entre as janelas que estão
ativas na área de trabalho.

Questão 16

Um software, já embutido nas diversas versões do
Windows 8, que permite que se tenha uma proteção
contra spywares é o:

A) Aero Lite.
B) Command Prompt.
C) Mobility Center.
D) Reiser Disks.
E) Windows Defender.

Questão 17

INFORMÁTICA BÁSICA

Um usuário do MS Excel 2010, em português, que
deseje usar em uma planilha uma função que retorne
uma referência indicada por um valor de texto deve
adicionar a função:

A) ENDEREÇO
B) CORRESP
C) ÍNDICE
D) INDIRETO
E) TRANSPOR

Questão 18

Um usuário do MS Excel 2010, em português, inseriu
valores e fórmulas em células de uma planilha
conforme visto a seguir:

Na célula F34 foi inserida a fórmula:
=MÁXIMO(E27:E30)-SOMA(E27;E29)

Aexecução dessa fórmula resultou em qual valor?

A) -25
B) -1
C) 0
D) 1
E) 25

Quando um usuário do MS Excel 2010, em
português, ao trabalhar em uma planilha, clica no

ícone ele acessa a(s) funcionalidade(s) para:

A) apresentar a lista de funções que foram inseridas
mais recentemente no Excel.

B) destacar as células que contém fórmulas que
resultem em valores numéricos.

C) criar, editar, excluir e localizar todos os nomes
usados na pasta de trabalho atual.

D) monitorar os valores de determinadas células à
medida que são feitas alterações.

E) mostrar, por meios de setas, quais células são
afetadas por outras células.

Questão 19

Questão 20

Linha\Coluna D E
26 Nome Idade
27 João 23
28 Maria 25
29 José =MÉDIA(E27:E28)
30 Miriam =SOMASE(D27:D29;"J*";E27:E29)
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As funcionalidades acessadas, quando se clica no
ícone do MS Word 2010, em português, são

aquelas que tratam do:

A) compartilhamento.
B) controle de versões.
C) controle de permissões.
D) fechamento de arquivos.
E) modo de compatibilidade.

Questão 21

Um usuário do MS Word 2010, em português, deseja
alternar entre maiúsculas/minúsculas um trecho
selecionado de um texto usando o teclado. Para isso,
ele deve utilizar as teclas de atalho:

A) Ctrl + Shift +A
B) Ctrl + Shift + U
C) Ctrl + Shift + K
D) Ctrl + PageUp
E) Shift + F7

Questão 22

Quando um usuário do Mozila Firefox Versão 38.0
clica no ícone , ele tem acesso ao mesmo tipo

de função caso digitasse qual(ais) a(s) tecla(s) de
atalho?

A) F1
B) F11
C) Ctrl + H
D) Ctrl + S
E) Ctrl + Shift +A

No Google Chrome, em português, versão 43.0, para
que um usuário possa abrir a página de downloads,
utilizando o teclado, quais teclas de atalho ele vai
usar?

A) Alt + E
B) Alt + T
C) Ctrl + J
D) Ctrl + P
E) Ctrl + Shift + B

Questão 24

Questão 23

Uma ferramenta de software, utilizada para tratar de
armazenamento em nuvem, é o:

A) Acrobat Reader.
B) Dropbox.
C) PKZIP.
D) Packet Tracer.
E) Outlook.

Além da situação de monopólio, existem muitas
situações de concorrência imperfeita. O modelo de
concorrência imperfeita que admite hipóteses
restritivas tais como: (1) cada firma considera que
seus rivais não reagirão às suas decisões; (2)
produtos das firmas são homogêneos; (3) os custos
marginais das firmas são comuns e horizontais; e (4)
o número de firmas é exógeno. Trata-se do modelo
de:

A) Salop.
B) Dixit.
C) Cournot.
D) Grubel.
E) Bertrand.

Questão 25

Questão 26

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Um dos pilares do modelo de vantagens
comparativas é o fato de que a existência de
economias de escala está associada à existência de
retornos não constantes de escala. Quando cada
firma pode obter custos médios mais baixos se
produz em escala crescente, está caracterizado o
tipo de economia de escala:

A) constante de produção.
B) interna à firma.
C) de conglomerado.
D) de custo endógeno.
E) externa à firma.

Questão 27
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A inflação é definida como um aumento contínuo e
generalizado no índice de preços. O tipo de inflação
em que o nível da procura permanece o mesmo, mas
ocorrem aumentos salariais acima da produtividade e
também choques de oferta nos insumos, é
denominado inflação:

A) de custos.
B) inercial.
C) de demanda.
D) estrutural.
E) parcial.

Questão 28

A elasticidade-renda da demanda mede a variação
percentual da quantidade de bens comprados
resultante de uma variação percentual na renda do
consumidor. Quando a elasticidade-renda de um bem
é nula, pode-se dizer que se trata de um bem:

A) de Giffen.
B) superior.
C) inferior.
D) de consumo saciado.
E) complementar.

Questão 29

As políticas cambiais dependem do tipo de regime
cambial adotado pelo país. O regime cambial no qual
o Banco Central é obrigado a disponibilizar as
reservas cambiais e a política monetária fica
dependente do volume de reservas cambiais, é
denominado:

A) dirty floating.
B) dolarização.
C) câmbio flutuante.
D) de banda cambial.
E) câmbio fixo.

Questão 32

A necessidade da atuação econômica do setor
público está ligada à constatação de que o sistema de
preços não consegue cumprir adequadamente
algumas tarefas ou funções. Existe uma função de
governo que está associada ao fornecimento de bens
e serviços não oferecidos adequadamente pelo
sistema de mercado. Essa função é denominada:

A) de promoção do crescimento econômico.
B) estabilizadora.
C) alocativa.
D) redistributiva.
E) interventora.

Questão 33

A variação da renda nacional, dada uma variação
autônoma em algum dos componentes da demanda
agregada (consumo, investimento, gastos do
governo, tributação, exportação e importação)
denomina-se:

A) taxa de acumulação de capital.
B) acumulação de fatores.
C) estabilizador do produto.
D) eficiência marginal do capital.
E) multiplicador keynesiano de gastos.

Questão 30

O sistema de contabilidade social criado pelo
economista inglês Richard Stone, que considera
apenas as transações com bens e serviços finais
denomina-se sistema de:

A) não fatores.
B) informações do Banco Central.
C) economia mista.
D) contas nacionais.
E) concorrência pura.

Questão 31

O Estado, ao compor sua receita fiscal por meio da
arrecadação tributária, deve observar uma série de
princípios de tributação. Há um princípio que afirma
que um dado tributo é justo quando cada contribuinte
paga ao Estado um montante diretamente
relacionado com o benefício que dele recebe. Trata-
se do seguinte princípio de tributação:

A) da simplicidade.
B) do benefício.
C) da capacidade de pagamento.
D) da neutralidade.
E) da equidade.

Questão 34



08
FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

A estrutura de mercado que se manifesta quando o
mercado, por características próprias, exige elevado
volume de capital, de forma que a operação industrial
se verifica com elevada economia de escala e custos
unitários muito baixos, é denominada:

A) concorrência monopolística.
B) oligopólio cartelizado.
C) monopsônio.
D) monopólio natural.
E) oligopsônio.

Questão 39

A moeda é um instrumento aceito pela coletividade
para intermediar as transações econômicas. Quando
a moeda pode ser acumulada para a aquisição de um
bem ou serviço no futuro, está cumprindo a seguinte
função no sistema econômico:

A) reserva de valor.
B) denominador comum monetário.
C) unidade de conta.
D) curso forçado.
E) instrumento de portfólio.

Questão 36
A gestão de caixa procura minimizar saldos de caixa
por meio de procedimentos eficazes de recebimento
e pagamento. O modelo de saldo de caixa que não
prevê saldo de segurança, ao mesmo tempo em que
pressupõe que a empresa possui um ritmo de
desembolso constante e que não existem
recebimentos durante o período de projeção é
conhecido pela denominação modelo de:

A) McConnell.
B) Modigliani e Miller.
C) Miller-Orr.
D) Gordon.
E) Baumol.

Questão 40

Com relação ao sistema tributário, nos momentos em
que a inflação está elevada, é mais perceptível a
corrosão do valor real dos recursos arrecadados, em
virtude da defasagem entre o fato gerador do tributo e
a data do seu recolhimento. Esta situação é
conhecida por efeito:

A) Oliveira-Tanzi.
B) Laffer.
C) Pareto.
D) Wagner.
E) Harrod-Domar.

Questão 35

A política macroeconômica envolve a atuação do
governo sobre a capacidade produtiva e as despesas
planejadas. O manejo das reservas compulsórias e a
compra e venda de títulos públicos constituem
instrumentos da política:

A) fiscal.
B) monetária.
C) cambial.
D) de rendas.
E) de mercado financeiro.

Questão 37

O objetivo básico de uma firma é a maximização dos
seus resultados quando ocorre a realização de sua
atividade produtiva. Na análise dos custos de
produção da firma, o contexto em que só se
consideram os custos variáveis e não existem fatores
fixos, está ligado à análise de custos:

A) médios totais.
B) marginais de curto prazo.
C) totais de longo prazo.
D) de oportunidade.
E) de equilíbrio de curto prazo.

Questão 38

Jonh Lintner e William Sharpe foram dois
economistas que chegaram a conclusões muito
parecidas com relação à modelagem de risco e
retorno. Trata-se da relação linear conhecida como
modelo de precificação de ativos, que permite obter o
retorno que se deve exigir de um título ou ação a partir
de um prêmio de risco conhecido. Assinale a
alternativa que descreve essa relação.

A) A soma do retorno livre de risco com o produto do
beta do título pelo retorno do mercado.

B) O produto do retorno do mercado com o beta do
título somado ao retorno livre de risco.

C) O produto do retorno livre de risco pela soma do
beta do título com o prêmio de risco da carteira de
mercado.

D) A soma do retorno do mercado com o produto do
beta do título pelo prêmio de risco do ativo.

E) A soma do retorno livre de risco com o produto do
beta do título pelo prêmio de risco da carteira de
mercado.

Questão 41
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De acordo com a Teoria de Finanças, existe uma
categoria de risco que não é possível eliminar por
meio da diversificação dos ativos em uma carteira,
bem como há outra categoria que pode ser
praticamente eliminada por meio da diversificação do
portfólio. Essas duas categorias denominam-se,
respectivamente:

A) paramétrico e não sistemático.
B) sistemático e assimétrico.
C) não paramétrico e diversificável.
D) sistemático e específico.
E) diversificável e não diversificável.

Questão 42

A decisão de pagar ou não um dividendo está sob a
jurisdição do Conselho de Administração da
Empresa. Para o recebimento dos dividendos, por
parte dos acionistas, é importante observar uma
determinada data, pois qualquer ação adquirida
nesta data ou depois, não ensejará o recebimento de
dividendos. Essas informações referem-se à data:

A) de declaração.
B) de registro.
C) ex-dividendos.
D) pós-dividendos.
E) de fechamento.

Questão 45

Na avaliação de investimentos e empresas, é usual
empregar o consagrado método do fluxo de caixa
descontado para que se possa estimar o valor do
ativo. Uma empresa que utilize tanto o capital de
terceiros quanto o seu capital próprio, para financiar
os seus dispêndios de capital, deverá ter o seu fluxo
de caixa gerado pelas operações descontado pelo:

A) custo médio ponderado de capital.
B) taxa de juros do mercado.
C) custo de oportunidade dos investidores.
D) taxa de atratividade do investidor mediano.
E) custo de capital próprio.

Questão 43

Considerando uma opção de venda de ação, com
relação ao seu comprador que buscava hedge, se o
preço da ação no exercício da opção for inferior ao
preço fixado no contrato de opção, pode-se dizer que
ela se encontra em uma situação denominada:

A) dentro do dinheiro.
B) strike.
C) diferencial de Black-Sholes.
D) fora do dinheiro.
E) no dinheiro.

Questão 46

Uma estratégia de negociação de ações que usa
somente informações representadas por preços
passados, e que por esta razão não é capaz de gerar
lucros extraordinários, caracteriza uma hipótese de
eficiência de mercado denominada:

A) semiforte.
B) fraca.
C) frágil.
D) forte.
E) semifrágil.

Questão 44
Na Contabilidade Gerencial, o incremento do
montante da Necessidade de Capital de Giro (NCG)
combinado com a redução do Capital de Giro,
caracteriza a seguinte situação:

A) alavancagem operacional.
B) aumento de vendas e de margens.
C) efeito tesoura.
D) alavancagem de capital circulante.
E) investimento operacional em giro negativo.

Questão 47

Na Contabilidade Gerencial, existem alguns
conceitos-chave para se compreender a situação
financeira da empresa. Um deles é dado pela
diferença entre o ativo errático e o passivo errático.
A s s i n a l e a a l t e r n a t i v a q u e a p r e s e n t a ,
respectivamente, a denominação dessa diferença e
que informa, quando ela é um valor maior do que
zero, se é uma fonte ou uma aplicação de recursos.

A) Capital de giro - aplicação de recursos
B) Capital circulante líquido - fonte de recursos
C) Capital circulante líquido - aplicação de recursos
D) Saldo de tesouraria - fonte de recursos
E) Saldo de tesouraria - aplicação de recursos

Questão 48
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No diagnóstico estratégico externo, é preciso analisar
o macroambiente. Para o conhecimento do
macroambiente de uma organização devem ser
empregadas permanentemente técnicas capazes de
permitir o seu acompanhamento. A identificação de
sinais de mudanças no ambiente e suas tendências é
um dos aspectos analisados, assim como a
determinação dos impactos, por importância e no
tempo. Faz-se referência, nesse contexto, a etapas
de processamento do ambiente externo
denominadas, respectivamente:

A) monitoramento e rastreamento.
B) rastreamento e avaliação.
C) monitoramento e previsão.
D) monitoramento e avaliação.
E) previsão e rastreamento.

Questão 49

Apenas com os recursos de Tecnologia de
Informação é possível tornar efetivos os sistemas de
informação sob a ótica da competitividade e da
lucratividade nas empresas. Dentre as tecnologias
empregadas existem os softwares de gestão
empresarial, que operam de forma integrada em toda
a organização, com múltiplos recursos de automação
e informatização. Alés desses, existem os sistemas
que trabalham com os dados agrupados das
operações das funções empresariais, auxiliando na
tomada de decisão do corpo gestor, em sinergia com
as demais unidades. Estes dois recursos de
Tecnologia de Informação, são conhecidos,
respectivamente, pela designação:

A) EIS e Sistema de informações executivas.
B) MRP II e Sistema de informações gerenciais.
C) MRP e Sistema de informações estratégicas.
D) ERP e Sistema de informações gerenciais.
E) DATABASE e Sistema de informações

estratégicas.

Questão 50
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Motivado pela leitura dos textos seguintes, sem,
contudo, copiá-los ou parafraseá-los, redija um
TEXTO DISSERTATIVO com, no mínimo, 20 e, no
máximo, 25 linhas, em modalidade e limites
solicitados, em norma padrão da língua portuguesa,
atribuindo-lhe um título, sobre o tema: QUAIS OS
EFEITOS DA LEI DA PALMADA NA SOCIEDADE
BRASILEIRA?

Texto 1

A Lei Menino Bernardo é o nome adotado
pelos deputados para projeto de lei 7672/2010, da
Presidência da República brasileira, proposto ao
Congresso Nacional Brasileiro que visa proibir o uso
de castigos físicos ou tratamentos cruéis ou
degradantes na educação de crianças e
adolescentes. A imprensa brasileira apelidou a lei de
Lei da Palmada. O projeto prevê que pais que
maltratarem os filhos sejam encaminhados a
programa oficial de proteção à família e a cursos de
orientação, tratamento psicológico ou psiquiátrico,
além de receberem advertência. A criança que sofrer
a agressão, por sua vez, deverá ser encaminhada a
tratamento especializado. A proposta prevê ainda
multa de três a 20 salários mínimos para médicos,
professores e agentes públicos que tiverem
conhecimento de agressões a crianças e
adolescentes e não denunciarem às autoridades.

Texto 2

Texto 3

As cr ianças e os ado lescentes são
especialmente afetados pela violência. Mesmo com
os esforços do governo brasileiro e da sociedade em
geral para enfrentar o problema, as estatísticas ainda
apontam um cenário desolador em relação à

Disponíve l em: <ht tp : / /www.bbc.co.uk/por tuguese/
noticias/2013/11/131119_lei_palmada_brasil_dia_mundial_direit
os_criancas_lgb.shtml>.Acesso em: 04 jul.2015.

Disponível em: <http://www.google.com.br>.

PROVA DE REDAÇÃO violência contra crianças e adolescentes. A cada dia,
129 casos de violência psicológica e física, incluindo
a sexual, e negligência contra crianças e
adolescentes são reportados, em média, ao Disque
Denúncia 100. Isso quer dizer que, a cada hora, cinco
casos de violência contra meninas e meninos são
registrados no País. Esse quadro pode ser ainda mais
grave se levarmos em consideração que muitos
desses crimes nunca chegam a ser denunciados.
Disponível em: <http://www.unicef.org/brazil/pt/activities.html>.
Acesso em: 04 jul.2015.
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