CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

a) V, F, F
b) V, F, V

21. Sobre a Teoria do Consumidor, julgue as
sentenças a seguir como Verdadeiras (V) ou
Falsas (F):
( ) As curvas de indiferença são geralmente
convexas com relação à origem porque a Taxa
Marginal de Substituição diminui ao longo das
curvas (à medida que nos deslocamos para baixo
e para a direita).
( ) Para um indivíduo com uma função de
utilidade U ( x, y ) = x + y , os dois bens x e y são
complementares perfeitos.

( ) A condição necessária e suficiente para um
bem ter uma curva de demanda positivamente
inclinada é a de ser um bem inferior e o efeito
renda exceder o efeito substituição oposto.
Assinale a alternativa que preenche corretamente
a sequência:
a) V, V, V
b) V, F, V
c) V, F, F

c) F, V, V
d) F, F, V
e) F, F, F
23. Julgue as sentenças a
Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

seguir

como

( ) Com relação às preferências do consumidor,
a premissa de que as preferências são completas
implica que é possível ordenar todas as cestas de
bens disponíveis no mercado.
( ) Quanto menor for o número de substitutos
para um produto, maior será a elasticidade-preço
da demanda.
( ) Com respeito à Teoria da Demanda, as
perdas sociais associadas às políticas de preços
mínimos para produtos agrícolas são minoradas
quando as curvas de demanda por produtos
agrícolas são inelásticas em seus segmentos
relevantes.

d) F, V, V

Assinale a alternativa que preenche corretamente
a sequência:

e) F, F, V

a) V, F, F
b) V, V, F

22. Em relação à Teoria da Firma, julgue as
sentenças como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):
( ) Uma empresa que atua num setor
competitivo e tem uma função de Custo Total:
CT = 8q 2 + 120q + 112 , onde CT é o Custo
Total e q é a quantidade produzida. Ao preço de
mercado dado de R$ 600,00, se a empresa
produzir 25 unidades estará maximizando seu
lucro.
( ) Considerando os três estágios de produção,
os estágios I e III caracterizam-se pela presença
de produtividade negativa.
( ) Em uma indústria em equilíbrio de
concorrência perfeita, a longo prazo não pode
existir lucro econômico.
Assinale a alternativa que preenche corretamente
a sequência:

c) V, F, V
d) F, F, V
e) F, V, V
24. Julgue as sentenças a
Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

seguir

como

( ) A curva de procura por um determinado bem
1.000
é expressa pela função Qd =
. A partir da
P2
função pode-se afirmar que, se o preço de
mercado aumentar, os consumidores gastarão
mais renda na aquisição desse produto.
( ) Dadas
a
equação de
demanda:
Qd x = 400 − 10 Px e a equação de oferta:
Qo x = 22 + 4 Px do bem X em um mercado de
Concorrência Perfeita. Então, se o Governo
impusesse um imposto específico de R$5,00 por

unidade vendida, o consumidor pagaria R$5,00 a
mais pelo bem X.
( ) Dada a disponibilidade de fatores Capital
( K ) = 81 e Trabalho ( L ) = 36 e a função de
produção Y = 10 K 0,5 L0,5 , onde Y representa o
produto total. Então, é correto afirmar que se
ambos os fatores, ou seja, Capital e Trabalho
(mão-de-obra) forem plenamente empregados, a
produtividade da mão-de-obra será igual a 15.
Assinale a alternativa que preenche corretamente
a sequência:
a) V, F, F

b) Quando 3 unidades do insumo variável
estiverem sendo empregadas, o produto marginal
é máximo.
c) Os rendimentos marginais decrescentes do
insumo variável ocorrem apenas no Estágio II de
produção.
d) A elasticidade de produção quando 4,5
unidades do insumo variável estiverem sendo
empregadas é igual a 1 (um).
e) Para que o produto médio esteja crescendo, é
necessário que o produto marginal seja maior que
o produto médio.

b) F, F, F
27. Dada a função de demanda do bem
D X = 40 − 0,4 p X − 2 pY + 0,2 R , onde: p X
preço do bem X ; pY o preço do bem Y ;
renda do consumidor. Com base em
informações assinale a alternativa correta.

c) F, V, F
d) F, V, V
e) F, F, V
25. Em relação às
INCORRETO afirmar:

curvas

de

custo

é

X:
é o
R a
tais

a) Os bens X e Y são bens complementares e X
é um bem normal.

a) O custo marginal de uma empresa é o custo
variável adicional associado a cada unidade
adicional do produto.

b) Um aumento na renda do consumidor (R), tudo
o mais mantido constante, provoca uma redução
na demanda do bem X .

b) A curva de custo médio no longo prazo
corresponde à envolvente das curvas de custo
médio no curto prazo da empresa, refletindo
assim a presença ou ausência de rendimentos de
escala.

c) O bem X é um bem de Giffen.

c) A curva de custo médio é decrescente,
enquanto o custo marginal é menor que o custo
médio.
d) A curva de custo marginal é mínima no ponto
onde este é igual ao custo médio.
e) A curva de custo variável médio fica sempre
abaixo da curva de custo médio.
26. O processo de produção de uma determinada
empresa é caracterizado pela seguinte função de
produção de curto prazo: Q = 9 X 2 − X 3 , onde Q
é a produção e X é o insumo variável. Com base
em tais informações é INCORRETO afirmar:
a) Quando 4,5 unidades do insumo variável
estiverem sendo empregadas, o produto médio é
máximo.

d) Um aumento do preço do bem Y ( pY ) , tudo o
mais mantido constante, provoca um aumento na
demanda do bem X .

e) Os bens X e Y são bens substitutos.
28. Em relação às estruturas de mercado, assinale
a alternativa FALSA.
a) O lucro de uma firma é máximo quando a
receita marginal é igual ao custo marginal, seja
em competição perfeita ou não.
b) A relação entre o preço praticado pelo
monopolista e o seu custo marginal depende da
elasticidade da demanda.
c) Para mercados em concorrência perfeita, no
equilíbrio de longo prazo, informação perfeita e
livre entrada de agentes no mercado não
permitem a existência de lucros positivos.
d) Um monopólio natural é uma empresa que
pode arcar com toda a produção para o mercado,
com um custo inferior ao que existiria caso

houvesse outras empresas. Se uma empresa
possui monopólio natural, é mais eficiente deixar
que sirva ao mercado sozinha do que ter várias
empresas competindo.
e) No equilíbrio de longo prazo para mercados
em concorrência monopolística, o preço é igual
ao custo médio, e este último é mínimo.
29. Em relação à Economia Brasileira, julgue as
sentenças a seguir como Verdadeiras (V) ou
Falsas (F):
( ) No período compreendido entre 1946 e 1964
da história brasileira, o crescimento industrial não
se restringiu ao setor de bens de consumo nãoduráveis e as taxas de crescimento da agricultura
foram, em média, inferiores às da indústria.
( ) Em relação à política econômica do Brasil da
primeira metade da década de 1960, pode-se
assinalar que houve tentativas de políticas de
estabilização, inclusive com a adoção de políticas
monetárias restritivas, com vistas ao combate à
inflação.
( ) A condução da política econômica no
Governo de Juscelino Kubitschek representou
uma mudança em relação aos períodos anteriores
na medida em que optou por uma estratégia
desenvolvimentista desde o início.
Assinale a alternativa que preenche corretamente
a sequência:
a) V, V, V
b) V, F, V
c) V, V, F
d) F, F, V
e) F, V, V
30. Os investimentos estrangeiros no Brasil
tiveram motivações diferentes ao longo do tempo.
Julgue as sentenças a seguir como Verdadeiras
(V) ou Falsas:
( ) Antes da Segunda Guerra Mundial, a grande
atração eram os lucros convidativos de uma
economia voltada primordialmente para as
exportações.

( ) Durante o chamado Processo de Substituição
das Importações (PSI), a motivação era o amplo e
protegido mercado interno.
( ) A década de noventa foi resultado de uma
combinação de fatores: a volta da estabilidade
econômica geral, as políticas neoliberais do
governo favoráveis ao mercado, o esforço
prodigioso em direção às privatizações e as
promessas de um ampliado mercado comum
latino-americano, o MERCOSUL.
Assinale a alternativa que preenche corretamente
a sequência:
a) F, V, V
b) F, F, V
c) V, V, V
d) V, F, V
e) V, V, F
31. Julgue as sentenças a
Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

seguir

como

( ) A elasticidade-preço da demanda de produtos
agrícolas é, em geral, bastante elevada.
( ) A política de preços mínimos visa dar
garantia de renda aos agricultores. O governo
anuncia, antes da época de plantio, um preço
mínimo pelo qual garante a compra da safra após
a colheita. Se o preço de mercado for maior que o
preço mínimo, o agricultor vende no mercado; se
o preço de mercado for menor que o preço
mínimo garantido, o agricultor vende ao governo.
( ) Supondo que a função de demanda de carne
bovina
seja
dada
por:
DX
DX = 30 − 0,3 p X + 0,7 pY + 1,3R , onde
representa a demanda de carne bovina; p X o
preço da carne bovina; pY preço da carne de
frango; e R a renda dos consumidores. Sendo
assim, é correto afirmar que X e Y são bens
complementares, e X é um bem normal.
Assinale a alternativa que preenche corretamente
a sequência:
a) V, V, F
b) V, F, F
c) F, V, V
d) F, V, F
e) F, F, F

32. Em relação ao mercado agrícola, julgue as
sentenças a seguir como Verdadeiras (V) ou
Falsas (F):
( ) Algumas características da concorrência pura
(principalmente grande número de compradores e
vendedores e produto homogêneo) são típicas do
mercado agrícola, o que faz com que um
agricultor, individualmente, possa vender tudo o
que produz ao preço determinado pelo mercado,
pois sua decisão individual não tem nenhuma
influência sobre a formação de preço no mercado.
É por essa razão que se diz que o produtor
agrícola é um tomador de preço e, assim, sua
receita marginal é exatamente igual ao preço de
mercado. Como o agricultor não pode influenciar
diretamente o nível de preço do mercado, ele
decide produzir em uma situação em que seu
custo marginal se iguala ao preço do produto.
( ) De modo geral, os produtos agrícolas são
inelásticos a preços, ou seja, as variações
percentuais na quantidade são menores do que as
mudanças percentuais no preço do produto. Isso
significa que os aumentos de produção, em
determinado ano, podem contribuir para reduzir
renda do produtor.
( ) A procura por produtos que têm maior
participação nos gastos dos consumidores
apresenta maior elasticidade, como ocorre com as
carnes bovina e suína.
Assinale a alternativa que preenche corretamente
a sequência:
a) V, V, V
b) V, V, F
c) V, F, V
d) F, F, V
e) F, V, V
33. O governo estabelece um imposto específico
sobre as vendas de um determinado produto X.
Supondo que esse mercado seja competitivo,
julgue as sentenças a seguir como Verdadeiras
(V) ou Falsas (F):
( ) Os vendedores transferem todo o imposto
para os consumidores, via aumento de preço.
( ) A incidência do imposto sobre vendas efetuase, mais fortemente, sobre os consumidores se a

elasticidade-preço da demanda for menor que a
elasticidade-preço da oferta.
( ) O imposto será distribuído entre vendedores
e consumidores, dependendo da sensibilidade das
curvas de oferta e demanda às variações de preço.
Assinale a alternativa que preenche corretamente
a sequência:
a) V, V, V
b) V, F, F
c) V, V, F
d) V, F, V
e) F, V, V
34. Em relação à política agrícola brasileira,
julgue as sentenças a seguir como Verdadeiras
(V) ou Falsas (F):
( ) Apesar da crise econômica dos anos 80, o
volume de crédito disponibilizado através do
Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR)
manteve-se inalterado ao longo dos anos 80.
( ) A modernização da produção agrícola teve a
sua origem na destruição dos antigos complexos
rurais e na segmentação das atividades
econômicas, que ocorre a partir dos anos 30. Com
a constituição do Sistema Nacional de Crédito
Rural (SNCR), em 1965, a modernização da
agricultura tornou-se compulsória, integrando
cada vez mais a atividade rural à dinâmica
colocada pela indústria e pelo setor de serviços.
( ) O Sistema Nacional de Crédito Rural
(SNCR), implantado em 1965, privilegiou
grandes produtores, as regiões do Centro-Sul do
país e produtos exportáveis.
Assinale a alternativa que preenche corretamente
a sequência:
a) V, V, V
b) V, F, V
c) F, V, V
d) F, F, V
e) F, V, F

35. Em relação à Política Agrícola Brasileira,
julgue as sentenças a seguir como Verdadeiras
(V) ou Falsas (F):
( ) Os segmentos privados ocupam cada vez
menos espaço no financiamento da agropecuária
nacional.
( ) Até meados dos anos 80, houve uma
contínua intervenção governamental; a partir de
então, a agricultura deixou de ter uma política
geral de apoio e o governo deixou de intervir
também na constituição de políticas setoriais.
( ) O aparecimento de novos instrumentos de
financiamento de produção agropecuária,
sobretudo aqueles relacionados aos lançamentos
de títulos e mobilização de recursos através de
bolsa, corroboram para o estreitamento da
atividade rural à instabilidade financeira.

taxa nominal de juros it abaixo do valor de sua
meta, i*. Essa taxa de juros aumentará o
desemprego, e esse aumento do desemprego
levará a uma diminuição da inflação.
d) Se a inflação fosse maior que a meta de
inflação (πt > π*), o Banco Central deveria fixar a
taxa nominal de juros it igual ao valor de sua
meta, i*. Essa taxa de juros aumentará o
desemprego, e esse aumento do desemprego
levará a uma diminuição da inflação.
e) Se o desemprego fosse maior que a taxa
natural de desemprego (ut0 > un), o Banco
Central deveria aumentar a taxa nominal de juros.
A nova taxa nominal de juros aumentaria o
produto, levando a uma diminuição do
desemprego.

Assinale a alternativa que preenche corretamente
a sequência:

37. Em relação às contas
INCORRETO afirmar que:

a) V, V, V

a) Em uma economia aberta e com governo, a
soma da formação bruta de capital fixo com a
variação de estoques é igual à soma da poupança
interna bruta com a poupança importada do
exterior.

b) V, F, F
c) V, F, V
d) F, V, V

nacionais,

é

e) F, F, V

b) O produto interno bruto a custo de fatores é
igual à renda nacional líquida mais a depreciação
e mais a renda líquida enviada ao exterior.

36. A regra de Taylor foi sugerida por John
Taylor a fim de orientar o Banco Central sobre
como ajustar a taxa nominal de juros em resposta
a desvios, tanto da inflação em relação à sua
meta, quanto da taxa de desemprego em relação à
sua taxa natural. A regra é expressa da seguinte
forma: it = i* + a(πt - π*) – b(ut – un), onde a e b
são coeficientes positivos. Qual das afirmativas
abaixo representa o que a regra de Taylor diz?

c) O produto interno bruto é igual à remuneração
dos empregados mais o excedente operacional
bruto (inclusive o rendimento dos autônomos),
mais imposto sobre a produção e a importação
(líquidos de subsídios).

a) Se a inflação fosse igual à meta de inflação (πt
= π*) e a taxa de desemprego fosse igual à taxa
natural de desemprego (ut = un), então o Banco
Central deveria fixar a taxa nominal de juros it,
acima do valor de sua meta, i*.
b) Se a inflação fosse igual à meta de inflação (πt
= π*) e a taxa de desemprego fosse igual à taxa
natural de desemprego (ut = un), então o Banco
Central deveria fixar a taxa nominal de juros it,
igual ao valor de sua meta, i*.
c) Se a inflação fosse maior que a meta de
inflação (πt > π*), o Banco Central deveria fixar a

d) A despesa interna bruta é igual ao produto
nacional bruto a custo de fatores mais os
impostos indiretos, menos os subsídios e menos a
renda líquida enviada ao exterior.
e) Em uma economia fechada e sem governo, a
soma da depreciação com o total das
remunerações pagas aos fatores de produção é
igual à diferença entre o valor bruto da produção
e o valor dos bens intermediários produzidos.
38. Observando o Modelo Keynesiano, pode-se
afirmar que:
a) Em uma economia fechada com governo, onde
o consumo é dado pela expressão C= 50 + 0,8YD
e que I=70, enquanto a política fiscal se resume

por G=200, TR = 100 e t = 0,20, onde C=
consumo, YD=renda disponível, G= gastos
autônomos,
TR=tributos
autônomos,
I=
investimento autônomo, e t=propensão marginal a
tributar, o nível de equilíbrio da renda neste
modelo será Y=1000.
b) Em uma economia fechada com governo, onde
o consumo é dado pela expressão C= 100 +
0,8YD e que I=50, enquanto a política fiscal se
resume por G=200, TR = 62,5 e t = 0,25, onde C
= consumo, YD = renda disponível, G = gastos
autônomos, TR=tributos autônomos, I =
investimento autônomo, e t=propensão marginal a
tributar, o multiplicador será 0,8.
c) Segundo a abordagem keynesiana, o nível de
procura agregada depende da renda porque a
procura varia em função dos preços e estes são
acompanhados pela renda nacional.
d) Em uma economia fechada sem governo, se I =
I0 e que C = C0 + cY, onde C0 é uma constante,
a função poupança pode ser expressa por S = C0
+Y(1-c) onde, I=investimento, C=consumo, S=
poupança, Y=renda e c=propensão marginal a
consumir.
e) Em uma economia fechada com governo, a
condição de equilíbrio para o mercado de bens
pode ser expressa pela equação Y0 = [1/ 1-c(1t)](G+cTR +I), onde G(gastos), TR(tributos) e
I(investimentos) são considerados autônomos, c é
a propensão marginal a consumir, t a propensão
marginal a tributar e Y0 é a renda de equilíbrio.
39. Com relação ao modelo IS-LM-BP e
partindo-se do pressuposto de que os mercados de
bens e monetários e o setor externo estão em
equilíbrio, indique qual alternativa está
INCORRETA:
a) A expansão fiscal através do aumento dos
gastos do governo, em uma economia com taxas
de câmbio fixas e baixa mobilidade de capital,
provoca o deslocamento da IS para a direita, a
LM para a esquerda, elevando o nível de renda,
os juros se elevam e o balanço de pagamentos
sofre efeitos positivos.
b) A expansão monetária através da compra de
títulos no mercado aberto, em uma economia com
taxas de câmbio fixas e grande mobilidade de
capital, provoca redução nos juros, o que afeta de
forma negativa o movimento de capitais, a taxa

de câmbio tende a depreciar e o Banco Central
perde reservas ao sustentar a taxa de câmbio.
c) O efeito de uma expansão fiscal através do
aumento dos gastos do governo, levando em
consideração uma economia com taxas de câmbio
flexíveis e grande mobilidade de capital, provoca
o deslocamento da IS para a direita, a LM para a
esquerda, elevando o nível de renda, os juros se
elevam e o balanço de pagamentos sofre efeitos
positivos.
d) O aumento da oferta monetária em uma
economia com taxas de câmbio flexíveis e grande
mobilidade de capital, em um primeiro momento,
resulta em deslocamento da LM para a direita, a
taxa de juros diminui provocando a saída de
capitais, e as importações aumentam, resultado da
elevação da renda.
e) O efeito da desvalorização cambial em uma
economia com grande mobilidade de capital, de
imediato provoca o encarecimento das
importações e o barateamento das exportações.
Como consequência tem-se deslocamento da
Função BP para a direita. A curva IS se desloca
para a direita devido ao aumento da
produtividade doméstica. Com o superávit
externo, há entrada líquida de divisas, e como
resultado a LM também se desloca para a direita.
40. A teoria quantitativa da moeda pode ser
expressa pela relação P = [(M x V) /Q], onde:
P=índice geral de preços, M= quantidade de
moeda, V=velocidade de circulação da moeda,
Q=quantidade de mercadorias transacionadas.
Suponha que Q cresça, em determinado ano, à
taxa equivalente a 5%, M cresça a 31% e V se
mantenha constante. Qual será, nessa versão
estrita da equação quantitativa do valor da moeda,
a taxa de crescimento do nível de preços P?
a) 24,76%
b) 26,00%
c) 31,00%
d) 31,43%
e) 33,20%

41. Quanto à taxa de Câmbio, assinale a opção
INCORRETA:

salários aumentam mais quando mais baixa for a
taxa esperada de inflação.

a) Uma desvalorização real da taxa de câmbio
eleva os encargos da dívida externa, em moeda
nacional, numa proporção maior que a inflação
do período, da mesma forma que estimula as
exportações e dificulta as importações.

e) A curva de Philips mostra que os salários
aumentam mais rapidamente quando mais baixo é
o nível de desemprego.

b) Na ausência de intervenção da autoridade
monetária, a ocorrência de um superávit no
balanço de pagamentos tende a reduzir o preço da
moeda estrangeira em termos da moeda nacional.
c) Em um regime de taxas fixas de câmbio,
supondo-se que a oferta e a demanda de divisas
estão inicialmente em equilíbrio, a demanda de
divisas estrangeiras supera a oferta de divisas se a
inflação interna for maior que a externa e não
houver variação de taxa de câmbio.
d) Quando as taxas reais de juros internas
aumentam em relação às externas, há tendência a
um aumento no fluxo de capitais financeiros
internacionais para o país, aumentando a
demanda por divisas estrangeiras e promovendo
uma queda na taxa de câmbio.
e) Quando as taxas reais de juros internas
aumentam em relação às externas, há tendência a
um aumento no fluxo de capitais financeiros
internacionais para o país, aumentando a oferta de
divisas estrangeiras e promovendo uma queda na
taxa de câmbio.
42. Um dos instrumentos analíticos encontrados
nas exposições das teorias do controle da inflação
é a curva de Philips. Qual das alternativas abaixo
corresponde a esse instrumento?
a) A curva de Philips corresponde a uma relação
direta entre a taxa de variações dos salários
nominais e a taxa de desemprego.
b) A curva de Philips, no longo prazo, descreve a
relação entre a inflação e a produção, quando a
inflação real e a esperada são iguais.

43. Entre as afirmações a seguir, umas são
verdadeiras, outras falsas. Examine-as com
atenção e marque a alternativa que corresponda à
sua interpretação.
( ) Um determinado país registra déficit em
transações correntes quando suas receitas
cambiais são superiores às suas despesas
cambiais com exportações de mercadorias e
serviços, desde que o movimento líquido das
transferências unilaterais seja igual a zero.
( ) O endividamento externo de um país decorre,
diretamente, do ingresso líquido de capitais sobre
a forma de investimentos estrangeiros de risco.
( ) Dada uma situação de equilíbrio em
transações correntes, a obtenção de equilíbrio no
balanço de pagamentos tanto pode ser realizada
via ingresso de capitais autônomos, como por
movimentos induzidos de capital.
( ) Supondo-se superávit na balança comercial,
ocorrem, necessariamente, tensões inflacionárias
internas, desde que a economia esteja operando a
níveis bem inferiores aos de pleno emprego dos
fatores.
( ) Os superávits do Balanço Internacional de
Pagamentos implicam acumulação de haveres
financeiros externos; de um lado, eles podem
exercer efeitos internos perversos, geralmente de
conteúdo inflacionário, desde que a acumulação
de reservas cambiais se transforme em fator de
expansão da base monetária; de outro lado,
quando resultantes de saldos positivos em
transações correntes, implicam desacumulação
externa líquida.
A sequência correta é:

c) A curva de Philips mostra que quanto mais alta
a taxa esperada de inflação, mais alta será a taxa
de inflação correspondente para um dado nível de
produção.

a) F, V, V, F, V

d) A curva de Philips, ampliada ou ajustada para
considerar a inflação esperada, mostra que os

d) V, F, V, V, F

b) F, F, F, V, V
c) F, F, V, F, V
e) V, F, V, F, F

44. Considerando-se a importância na Gestão
Rural de se observarem indicadores, fenômenos e
fatos conjunturais, que envolvem o setor do
agronegócio, para a tomada de decisões pelos
agentes envolvidos, percebe-se a importância de
alguns números apresentados pelos principais
órgãos de pesquisa nacional, como FGV, IBGE,
CNA/CEPEA-USP, MAPA, que projetam o
Brasil para o possível primeiro lugar em
agronegócio
no
comércio
internacional.
Visualiza-se um potencial de crescimento
enorme, porém alguns desafios deverão ser
superados. Quais das assertivas a seguir se
caracterizam como desafios a serem superados?
I- Redução do Custo Brasil.
II- Maior agroindustrialização, visando à
exportação de produtos acabados em substituição
aos produtos matérias-primas.
III- Maior agregação de valor aos produtos.
IV- Maior e melhor representação do país nas
questões mundiais, relacionadas ao comércio.
V- Melhoria da infraestrutura de estradas,
armazéns e portos.
Marque dentre as alternativas abaixo a que
corresponde à resposta da questão:
a) Todas as assertivas.
b) As assertivas I e V.
c) As assertivas II, III e IV.

c) A utilização de agricultura de precisão, o uso
de mapas digitalizados e satélites permitem a
redução de custos e a racionalização do uso da
terra com melhor proteção ao meio ambiente,
tornando-se estratégias de destaque aos
empreendimentos rurais de pequeno porte.
d) Em empreendimentos rurais de grande porte,
algumas alternativas viáveis são direcionar os
esforços para produção de produtos diferenciados
com maior valor agregado e desenvolvimento de
ações coletivas.
e) Estratégias de redução de custos, através da
escala de produção e adoção de alta tecnologia
são alternativas importantes para os pequenos
produtores rurais.
46. As integrações produtivas são iniciativas
institucionais geradas a partir da intenção dos
agentes para assegurar compromissos mais
duradouros e consistentes entre agentes,
pertencentes a uma ou mais cadeia produtiva.
Qual das alternativas abaixo melhor define as
modalidades de integração?
a) Assegurar suprimentos futuros, garantir
padrões de qualidade, reduzir custos e
desperdícios, baixar nível de estoques, promover
a permuta de experiências e maximizar a curva de
aprendizagem são benefícios decorrentes de
integrações horizontais.

45. Qual das alternativas abaixo pode ser
considerada como possíveis estratégias para os
empreendimentos rurais?

b) As integrações horizontais são formas de
cooperação pelas quais as cooperações se dão em
níveis semelhantes entre agentes econômicos que
atuam em uma mesma cadeia, bem como em
cadeias distintas, compartilhando tecnologias,
habilidades e infraestrutura para proporcionar
benefícios mútuos obtidos através de vantagens
comparativas.

a) Ação coletiva, a agregação de valor aos
produtos e o desenvolvimento de atividades
produtivas diferenciadas são algumas das
estratégias importantes para os empreendimentos
rurais de grande porte.

c) As integrações horizontais são cooperações
que se dão em níveis diferentes da mesma cadeia,
compartilhando
informações,
tecnologias,
habilidades e infraestrutura, que permitam
padrões de qualidade e especificações definidas.

b) Para os empreendimentos rurais de pequeno
porte, algumas das alternativas viáveis são
direcionar os esforços para produção de produtos
diferenciados com maior valor agregado e
desenvolvimento de ações coletivas.

d) As integrações verticais são formas de
cooperação pelas quais as cooperações se dão em
níveis semelhantes entre agentes econômicos que
atuam em uma mesma cadeia, bem como em
cadeias distintas, compartilhando tecnologias,
habilidades e infraestrutura para proporcionar

d) As assertivas II e III.
e) Somente a assertiva IV.

benefícios mútuos obtidos através de vantagens
comparativas.
e) Compartilhamento de assistências técnicas,
alternativas comerciais para produtos e serviços,
geração
de
rendas
adicionais,
maior
especialização de competências são benefícios
importantes decorrentes de integrações verticais.
47. Baseado na Nova Economia Institucional,
onde se discute que as transações se diferem em
termos da incerteza, frequência, estrutura de
informação e especificidade dos investimentos
envolvidos, visualiza-se a necessidade de
mecanismos adequados para a comercialização
dos produtos agropecuários e, entre os principais
mecanismos, podemos destacar o Mercado de
Futuros. Qual das alternativas abaixo corresponde
a esse mecanismo de comercialização?
a) O contrato “soja verde” é um exemplo de
mecanismo de comercialização no mercado de
futuros por se tratar de um contrato em que as
partes se comprometem com obrigações futuras.
Trata-se de um contrato para entrega futura de um
produto ainda em processo de produção.
b) No mercado de futuros, os contratos podem
diferir entre si, dependendo do objetivo que
venham a atender. Os contratos também poderão
diferir pelo grau de formalização e pelo uso que
possam fazer do sistema judiciário para garantir a
sua execução.
c) O mercado de futuros apresenta grande
flexibilidade, podendo acomodar o interesse das
partes. Por esse motivo, os exemplos desse tipo
de mecanismo são muito variados, contemplando
preços preestabelecidos ou preços variáveis,
pagamento antecipado ou realizado no momento
da entrega do produto.
d) O mercado de futuros refere-se às transações
que ocorrem e se resolvem em um único instante
do tempo, mostrando-se um mecanismo adequado
para
diversos
tipos
de
transações,
particularmente, quando a estabilidade do
suprimento e dos preços é necessária.
e) No mercado de futuros, as transações são
padronizadas e simplificadas, não permitindo a
inclusão de idiossincrasias, mesmo que o
comprador e vendedor assim desejem. Somente
commodities são objeto de contratos de futuros,
sendo
a
quantidade
comercializada

necessariamente um múltiplo inteiro de um lotepadrão.
48. Observando a importância da gestão de custos
nas atividades empresariais de produção, e
considerando que um sistema para controle e
análise de custos, eficiente e confiável, é
ferramenta indispensável para o apoio à decisão
gerencial na Gestão Rural, pode-se afirmar que:
a) Os custos indiretos são aqueles que podem ser
diretamente apropriados aos objetos de custeio,
bastando uma medida de consumo, obedecendo
aos princípios da materialidade.
b) Os custos fixos são aqueles que independem
das variações ocorridas no volume de produção
de determinado período, ou seja, não variam no
curto prazo.
c) Os custos diretos são aqueles que são
estimados através de bases de rateio, devido à
impossibilidade de medida direta de utilização de
determinados recursos na produção.
d) Os custos variáveis são aqueles que variam em
“patamares”, de acordo com a atividade
produtiva, no médio e longo prazo.
e) O custo total médio pode ser expresso através
da seguinte expressão: CTMe= dCT/dQ.
49. “Um sistema de informação é um sistema
integrado entre máquina e usuário que fornece
informações para o apoio de funções de análise e
de tomada de decisões na empresa, que ocorrem
em qualquer nível hierárquico de uma empresa”.
(LAUDON apud BATALHA et al., 2007)
Existem diversos tipos e ferramentas de sistemas
de informações que podem ser usados na Gestão
Rural, alguns estão descritos abaixo com uma
possível caracterização ou definição. Dentre os
citados, qual corresponde à caracterização ou
definição apresentada?
a) Customer Relationship Management (CRM)
corresponde a um conjunto de ferramentas que
tem por finalidade controlar a empresa como um
todo, de forma integrada. Entre suas funções
estão: administração de material e controle de
estoques, orçamento e planejamento, vendas e
distribuição.

b) O Balanced Scorecard é uma ferramenta típica
de sistemas de informação para executivos,
porém esse método considera apenas indicadores
financeiros.
c) A redução ou eliminação no uso e
armazenamento de papéis, possibilidade de
acesso remoto aos documentos de processos de
empresa, aumento da produtividade na execução
dos processos são vantagens na adoção de
sistemas Enterprise Resource Planning (ERP).
d) Workflow corresponde a um conjunto de
ferramentas que tem por finalidade controlar a
empresa como um todo, de forma integrada.
Entre suas funções estão: administração de
material e controle de estoques, orçamento e
planejamento, vendas e distribuição.
e) Os sistemas de Business Intelligence têm como
algumas características: extrair e integrar dados
de múltiplas fontes e transformar os registros
obtidos em informação útil para o conhecimento
empresarial.
50. Uma empresa rural, para disponibilizar
produtos no mercado, necessita visualizar as
possibilidades de retorno técnico-econômicofinanceiro desses produtos; para isso, desenvolve
o projeto do produto. Sobre projeto do produto,
analise as sentenças abaixo:
I- O projeto de um novo produto ou
aprimoramento de um existente envolve quase
todos os departamentos da empresa e engloba
fatores tecnológicos, econômicos, humanos e
ambientais.
II- As atividades do projeto do produto
representam a reunião de informações de vários
setores internos e externos à empresa, além de
uma intensa pesquisa acerca do desenvolvimento
tecnológico e das condições do mercado que
receberá o produto.
III- A análise da demanda tem o objetivo de
determinar como os consumidores percebem uma
necessidade não atendida pelos produtos
existentes.
Quais das sentenças acima são corretas em
relação ao projeto do produto?
a) Todas as sentenças.
b) Nenhuma das sentenças.

c) Apenas as sentenças I e II.
d) Apenas as sentenças I e III.
e) Apenas as sentenças II e III.

