Companhia
Energética de
São Paulo

SECRETARIA DE
SANEAMENTO E ENERGIA

CONCURSO PÚBLICO

6. PROVA OBJETIVA

TÉCNICO ECONÔMICO FINANCEIRO

INSTRUÇÕES


VOCÊ



PREENCHA



LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.



RESPONDA



RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO

50

QUESTÕES OBJETIVAS.

COM SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO OS ESPAÇOS RESERVADOS NA CAPA DESTE CADERNO.

A TODAS AS QUESTÕES.

MARQUE, NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS, QUE SE ENCONTRA NO VERSO DESTA PÁGINA, A LETRA CORRESPONDENTE À ALTERNATIVA
QUE VOCÊ ESCOLHEU.



TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA, TODAS AS RESPOSTAS ANOTADAS NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS.



A

DURAÇÃO DA PROVA É DE



A

SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA OBJETIVA.



3

HORAS.

AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO, PODENDO DESTACAR ESTA CAPA PARA FUTURA CONFERÊNCIA
COM O GABARITO A SER DIVULGADO.

AGUARDE

A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

29.11.2009

Companhia
Energética de
São Paulo

SECRETARIA DE
SANEAMENTO E ENERGIA

FOLHA INTERMEDIÁRIA
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DE

RESPOSTAS

02. Considere os trechos do 3.º parágrafo.
Portanto, ter alguém com quem conversar...
... entretanto é um porto seguro para enfrentar...

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto para responder às questões de números 01 a 03.

As expressões em destaque estabelecem entre as orações,
correta e respectivamente, as relações de

Com ajuda dos meus amigos

(A) causa e advertência.

A necessidade atávica do ser humano de ter amigos prova
que a amizade pode ser uma das mais poderosas forças de transformação de uma sociedade. Ela é capaz de mudar trajetórias,
encorajar decisões e iluminar pensamentos. É com os amigos que
se espera comemorar o sucesso ou lamentar um fracasso. É com
eles que valores, experiências e interesses são compartilhados sem
cobrança ou obrigação. Com o apoio dos amigos, diz-se, tudo dá
certo. O que sempre inspirou escritores, pensadores e filósofos
passou a ser medido por estatísticas. Dezenas de estudos dos
mais respeitados centros de pesquisa do mundo constatam que
a amizade influencia, de maneira ainda mais decisiva do que se
supunha, a vida pessoal e profissional de cada um. Está provado
que um sólido círculo social é capaz de evitar doenças, amenizar
o sofrimento, prolongar a vida, catapultar carreiras e até mesmo
melhorar a forma física.
Um dos maiores levantamentos já feitos sobre o efeito das
amizades na vida prática é o do pesquisador americano Tom
Rath, coordenador de pesquisas da Gallup Organization, um dos
maiores institutos de pesquisas do mundo. Segundo ele, quem
tem um grande amigo no trabalho é sete vezes mais produtivo,
mais criativo e mais engajado nas propostas da empresa do que
aquele funcionário que não consegue se relacionar com os colegas.
A maioria das pessoas passa no trabalho 70% do tempo em
que estão acordadas. Quem trabalha fora costuma conviver mais
com os colegas e com o chefe do que com a própria família.
Portanto, ter alguém com quem conversar, trocar confidências,
pedir conselhos ou mesmo partilhar um olhar de cumplicidade
faz toda a diferença. O amigo pode até desconhecer detalhes da
vida íntima do outro, entretanto é um porto seguro para enfrentar
intempéries da carreira.
Em qualquer idade, a amizade é tida como coisa seriíssima.
Cerca de 60% das pessoas respondem que ter amigos é mais
importante do que carreira, dinheiro ou família. Ainda assim,
amizades verdadeiras estão cada vez mais difíceis. Como dizia
Santo Agostinho, “quando uma amizade é verdadeira, nada mais
santo e vantajoso se pode desejar no mundo”.

(B) conclusão e condição.
(C) consequência e concessão.
(D) conclusão e oposição.
(E) causa e condição.
03. Considere os trechos e as circunstâncias adverbiais que as
palavras em destaque estabelecem nesses trechos.
I. É com os amigos que se espera comemorar... (companhia)
(1.º parágrafo)
II. ... são compartilhados sem cobrança ou obrigação.
(modo) (1.º parágrafo)
III. O que sempre inspirou escritores, pensadores e filósofos...
(tempo) (1.º parágrafo)
IV. ... é sete vezes mais produtivo, mais criativo... (intensidade) (3.º parágrafo)
Está correto o que se afirma em
(A) I, apenas.
(B) III, apenas.
(C) II, III e IV, apenas.
(D) I, II e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.
Considere os textos para responder à questão de número 04.
TEXTO I
Há três amigos fiéis: uma velha esposa, um velho cão e
dinheiro na mão.
(Benjamin Franklin, séc. XVIII)

TEXTO II
Falar sobre dinheiro parece simples. Afinal, tudo gira em torno
dele, é o que usamos para comprar as coisas que queremos e de
que precisamos. Somos pagos por nossos empregos e usamos esse
dinheiro para pagar contas, comprar comida, nos divertir. Lionel
Trilling, crítico literário, já dizia: “Nós inventamos o dinheiro e
o usamos, porém não podemos entender suas leis nem controlar
suas ações. Ele tem vida própria”.

(Daniela Pinheiro, Veja, 27.12.2006. Adaptado)

01. De acordo com o texto, é correto afirmar que
(A) passamos a maior parte do tempo com amigos do trabalho, pois é difícil encontrarmos verdadeiras amizades
entre os familiares.

(Valdomiro Nenevê, Veja, 23.09.2009)

(B) os funcionários que não conseguem se relacionar com os
colegas são indivíduos que preferem a família à empresa.

04. As opiniões de Franklin e Trilling apresentam ideias
(A) opostas, pois Trilling critica o poder do dinheiro, enquanto
Franklin aprecia esse poder.

(C) embora pesquisas sobre o poder da amizade tenham
sido feitas por instituições de pouca visibilidade, há um
consenso de que a amizade é essencial.

(B) opostas, pois Trilling afirma que não sabe acumular
dinheiro, enquanto Franklin sabe fazê-lo.

(D) as empresas têm se responsabilizado pelo fortalecimento
da amizade entre funcionários, pois assim obtêm mais
produtividade e lucro.

(C) semelhantes, pois os autores admitem que o dinheiro é
um valor importante para a sociedade.
(D) semelhantes, pois os autores reconhecem que o dinheiro
garante status e prestígio social.

(E) se tem comprovado que amizades sólidas são um porto
seguro que minimiza situações adversas vividas pelo
indivíduo.

(E) semelhantes, pois os autores afirmam que gostam muito
de falar sobre dinheiro.
3
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05. Na frase – O dinheiro tem controlado as pessoas, e o ser humano não consegue entender as leis desse poderoso instrumento.

08. Assinale a alternativa correta quanto às regras de concordância
verbal e nominal.

Assinale a alternativa em que os pronomes substituem corretamente as expressões em destaque e obedecem às regras
de colocação pronominal.

(A) Sempre havia discussões inúteis nesse grupo, por isso
laços de amizade eram raros.

(A) as tem controlado; lhes entender.

(B) Por causa do apego ao dinheiro, ocorre várias inimizades.

(B) lhes tem controlado; as entender.

(C) Devem fazer meses que não encontramos uns amigos
para jantar fora.

(C) as tem controlado; entendê-las.
(D) A coordenadora do grupo ficou meia decepcionada com
a atitude de alguns integrantes.

(D) tem controlado-as; entendê-las.
(E) lhes tem controlado; entender-lhes.

(E) 70% do tempo sno trabalho equivalem a menas horas no
ambiente familiar.

Considere as frases para responder à questão de número 06.
09. Assinale a alternativa em que a frase está correta de acordo
com a norma padrão.

Faço com meus amigos o que faço com meus livros: guardo-os
onde os posso encontrar, mas uso-os raramente. (Emerson, séc. XIX)
De vez em quando a gente precisa sacudir a árvore das amizades para caírem as podres. (Mário da Silva Brito, séc. XX)

(A) Durante a viajem, conquistamos vários amigos novos.
(B) Desejamos ganhar dinheiro por que parte dele gastamos
em diversão.

06. Interpretando o pensamento dos dois autores, conclui-se que
ambos utilizaram a ideia de

(C) Todos se questionam por que o dinheiro é tão poderoso.

(A) simultaneidade: desprezam-se alguns frutos e livros,
assim como se desprezam alguns amigos.

(D) Já havia colegas esperando para abraçá-lo pelo aniversário, mau ele chegou à empresa.

(B) comparação: os verdadeiros amigos correspondem aos
bons frutos e aos bons livros.

(E) O funcionário agiu mau ao distorcer os fatos que envolviam seu colega de departamento.

(C) condição: se não houver bons frutos e bons livros, o
indivíduo terá uma vida solitária.
(D) advertência: achar uma amizade verdadeira é tão difícil
como encontrar bons frutos e bons livros.

10. Assinale a alternativa cujas palavras preenchem, correta e
respectivamente, as lacunas do texto.

(E) temporalidade: adquirir verdadeiros amigos demora tanto
como adquirir bons frutos e bons livros.

Embora 60% das pessoas
que quem possui amigos
apenas dinheiro
é mais feliz do que aqueles que
algo
e sucesso na carreira, verdadeiras amizades
amigos ao longo da
raro de se fazer. Mas quem
vida, com certeza, estará amparado diante das dificuldades
que surgirão.

07. Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente,
as lacunas do texto quanto ao emprego ou não do acento
indicativo de crase.

(A) digam … têm … são … mantiver

Se passamos 70% do tempo no trabalho, devemos levar
sério as relações que se constroem nesse ambiente. É imporcada um que está
nossa
tante dar o devido valor
toa.
volta, pois não se encontram verdadeiras amizades

(B) digam … tem … são … manter
(C) digam … tem … é … mantiver

(A) à … a … à … à

(D) dizem … têm … é … manter

(B) à … à … a … a

(E) dizem … tem … são … mantiver

(C) à … a … à … à
(D) a … a … à … à
(E) a … à … a … à
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15. Um certo capital aplicado a juros simples de 5% ao ano duplicará seu valor em

MATEMÁTICA
11. Em uma estação são tratados 30 000 litros de água por segundo
e, na fase da sedimentação com coagulação, utiliza-se o sulfato
de alumínio cuja concentração máxima não deve exceder 15
miligramas por litro de água. A quantidade máxima desse
coagulante, que pode ser utilizada no volume de água tratada
em uma hora, é

(A) 25 anos.
(B) 20 anos.
(C) 18 anos.
(D) 15 anos.

(A) 270 kg.

(E) 12 anos.

(B) 810 kg.
(C) 1 240 kg.

16. Pelos valores obtidos em uma balança digital, verificou-se
que José pesa mais do que Maria. Observou-se também que
o produto dessas leituras é 3 000 e a soma é 110. A metade
da leitura correspondente ao peso de Maria é

(D) 1 450 kg.
(E) 1 620 kg.

(A) 25.

12. Três representantes de indústrias farmacêuticas visitam
regularmente clínicas médicas. O primeiro retorna a uma
determinada clínica a cada 40 dias; o segundo, a cada 50
dias, e o terceiro, a cada 60 dias. Se os três representantes se
encontrarem nessa clínica num certo dia, então eles irão se
encontrar novamente na mesma clínica a cada

(B) 24.
(C) 23.
(D) 22.

(A) 630 dias.

(E) 20.

(B) 600 dias.
(C) 540 dias.
17. Para verificar o nível de aprovação de um prefeito, foram entrevistadas 1 000 pessoas que opinaram sobre a administração
da cidade, escolhendo uma e apenas uma, dentre as seguintes
possíveis respostas: ótima, boa, regular, ruim e indiferente.

(D) 360 dias.
(E) 300 dias.
13. Na construção de um grande conjunto habitacional, trabalhando 8 horas por dia, trinta operários constroem 36 casas, em
6 meses. Para manter o mesmo ritmo (mesma produtividade)
ao construir 25 casas, em 5 meses, vinte operários precisariam
trabalhar, por dia,
(A) 6 horas.
(B) 8 horas.
(C) 9 horas.

De acordo com o gráfico, que mostra o resultado da pesquisa,
e calculando-se o percentual de pessoas que consideram a
administração ótima ou boa e o percentual de pessoas que
consideram a administração regular ou ruim, pode-se afirmar
que a diferença entre esses dois percentuais é de

(D) 10 horas.
(E) 11 horas.
14. No processo seletivo de ingresso de uma universidade, para
classificar os vestibulandos, é utilizada a média ponderada
entre o número de pontos obtidos no próprio vestibular com
peso 4 e o número de pontos no Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM) com peso 1. Se um vestibulando faz 50 pontos
no vestibular e 60 pontos no ENEM, então a sua média é

(A) 18%.
(B) 24%.
(C) 32%.
(D) 38%.

(A) 57,5.

(E) 65%.

(B) 55,0.
(C) 52,0.
(D) 51,5.
(E) 50,5.
5
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18. As dimensões internas de um salão foram obtidas em unidades
não muito usuais: 0,007 km de largura, 80 dm de comprimento
e 400 cm de altura. Para pintar apenas o teto e as paredes internas, descontando-se o vão de uma porta de 5,0 m2 de área
e o vão de uma janela de 3,0 m2 de área, vai se utilizar uma
tinta cujo rendimento é tal que 1 litro pinta 0,06 dam2. Para
essa pintura, são necessários exatamente

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Assinale a alternativa que contém a fórmula do índice de
Liquidez Seca.
(A) (Contas a Receber – Estoques) ÷ Contas a Pagar.
(B) (Ativo Circulante – Estoques) ÷ Passivo Circulante.
(C) Estoques ÷ Contas a Pagar.

(A) 18 litros.

(D) (Disponível – Estoques) ÷ Passivo Circulante.

(B) 21 litros.

(E) (Ativo Circulante – Estoques) ÷ Exigível.

(C) 24 litros.
(D) 28 litros.

22. No que diz respeito às contas do Imobilizado (Ativo Permanente), é correto afirmar que

(E) 36 litros.

(A) o valor da depreciação dos estoques é lançado como
Custo dos Produtos Vendidos.
(B) o valor da depreciação dos estoques é lançado como
Custo dos Serviços Prestados.

19. O piloto de um avião que voa horizontalmente e em linha
reta localiza, por meio de seu radar, um objeto no solo por
um ângulo de 45o. Voando a 900 km/h, depois de 2 minutos,
observa que está exatamente sobre o objeto. A distância do
avião ao objeto, quando da sua primeira observação, é
(A) 60

km.

(B) 45

km.

(C) 30

km.

(D) 20

km.

(E) 15

km.

(C) os estoques dos bens patrimoniais são depreciados em
virtude do risco de obsolescência.
(D) o valor contábil dos bens patrimoniais é o mesmo que o
valor do Patrimônio Líquido.
(E) os valores dos bens patrimoniais são reduzidos periodicamente nos montantes correspondentes às respectivas
depreciações.
23. Na gestão do Contas a Receber, assinale a alternativa que
define uma postura recomendável.
(A) Devem ser concedidos descontos a clientes, para eventuais
antecipações de pagamentos, em valores inferiores ao
custo de oportunidade do capital no período considerado.
(B) Não devem ser concedidos descontos para antecipações
de pagamentos, em nenhuma hipótese.

20. Uma pessoa pretende comprar um apartamento e um automóvel. Se comprar apenas o automóvel ficará com R$ 60.000,00,
mas para comprar somente o apartamento precisará de mais
R$ 10.000,00. Se para comprar os dois, essa pessoa precisa
de R$ 50.000,00, então ela possui

(C) Devem ser concedidos descontos a clientes, para eventuais
antecipações de pagamentos, a uma taxa de desconto
sempre inferior à inflação do mês anterior.
(D) Devem ser concedidos descontos a clientes, para eventuais
antecipações de pagamentos, a uma taxa de desconto
sempre superior à inflação do mês anterior.

(A) R$ 100.000,00.
(B) R$ 95.000,00.

(E) Devem ser concedidos descontos a clientes, para eventuais
antecipações de pagamentos, em valores superiores ao
custo de oportunidade do capital no período considerado.

(C) R$ 90.000,00.
(D) R$ 85.000,00.

24. Assinale a alternativa que contém três tipos de títulos de
crédito, passíveis de serem descontados.

(E) R$ 82.500,00.

(A) Nota Fiscal; Fatura; Debênture.
(B) Duplicata; Nota Promissória; Letra de Câmbio.
(C) Certificado de Depósito Bancário (CDB); Recibo de
Depósito Bancário (RDB); Borderô.
(D) Duplicata; Debênture; Borderô.
(E) Nota Promissória; Nota Fiscal Fatura (NFF); RDB.

CESP0901/06-TécEconFinanceiro

6

28. Assinale a alternativa que corresponde a um lançamento
contábil que resulta em aumento do capital social.

25. O que leva algumas empresas a preferirem adquirir equipamentos ou veículos por meio de operação de Arrendamento
Mercantil ao invés do financiamento a longo prazo?

(A) Integralização de Receitas Próprias.

(A) A taxa de juros mais atrativa do Arrendamento Mercantil.

(B) Integralização de valores do Ativo Permanente.

(B) O sistema de amortização mais vantajoso do Arrendamento Mercantil, baseado na Tabela Price.

(C) Integralização de valores do Ativo Circulante.
(D) Integralização de Contas a Receber.

(C) A possibilidade de lançar como despesas os valores integrais das contraprestações do Arrendamento Mercantil.

(E) Integralização de Lucros.

(D) A possibilidade de acelerar, em até 25%, a depreciação
dos bens adquiridos por meio do Arrendamento Mercantil.
29. Relacione os conceitos (I, II, III, IV) com as respectivas
definições (a, b, c, d), selecionando a alternativa correta.

(E) A possibilidade de descontar do lucro tributável, em uma
única parcela, o valor integral do bem adquirido por meio
do Arrendamento Mercantil.

I.
II.
III.
IV.

26. O Sistema Financeiro Nacional é composto por uma grande
diversidade de instituições, realizando operações de naturezas
diferenciadas, atendendo às mais variadas demandas e aos
mais diferentes mercados. Relacione os tipos de operações
(I, II, III, IV) aos tipos de instituições (a, b, c, d) e escolha a
alternativa correta.
I. Crédito de Curto Prazo

Regime de caixa
Regime de competência
Capital de giro
Fluxo de caixa

a. Receitas e despesas lançadas nos períodos em que ocorrem
os fatos geradores.
b. Parcela do capital aplicada no ciclo operacional.
c. Projeções e registros de receitas e despesas por ciclo
operacional.
d. Coincidência entre registros dos fatos geradores e respectivos pagamentos/recebimentos.

II. Crédito de Médio e Longo Prazo
III. Crédito Habitacional
IV. Intermediação de Títulos e Valores Mobiliários

(A) I-a; II-b; III-c; IV-d.

a. Bolsas de Valores, Bolsas de Mercadorias e Futuros,
Sociedades Corretoras e Distribuidoras

(B) I-b; II-a; III-d; IV-c.

b. Caixas Econômicas, Sociedades de Crédito Imobiliário,
Bancos Múltiplos.

(C) I-d; II-b; III-c; IV-a.

c. Bancos de Investimento e Desenvolvimento, Companhias
de Leasing.

(D) I-c; II-d; III-a; IV-b.
(E) I-d; II-a; III-b; IV-c.

d. Bancos Comerciais, Bancos Múltiplos, Caixas Econômicas, Cooperativas de Crédito.
(A) I-b; II-c; III-a; IV-d.

30. Como devem ser classificados contabilmente os juros pagos
em decorrência de financiamentos para a aquisição de ativos
imobilizados?

(B) I-d; II-c; III-b; IV-a.
(C) I-c; II-b; III-d; IV-a.

(A) Despesas operacionais.

(D) I-a; II-c; III-b; IV-d.

(B) Despesas de depreciação.

(E) I-b; II-d; III-c; IV-a.

(C) Despesas não operacionais.
27. A Lei Complementar n.º 123, de 14.12.2006, que institui o
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte, também conhecido como Simples Nacional, define
microempresa como aquela

(D) Despesas administrativas.
(E) Despesas de amortização.

(A) cujo capital seja igual ou inferior a R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais).

31. Assinale a alternativa que contém o tipo de ativo negociado
em Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F).

(B) que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou
inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).

(A) Opções.
(B) Ações.

(C) que participe do capital de outra pessoa jurídica e
que possua capital próprio equivalente ou inferior a
R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).

(C) Estoques.
(D) Contratos de financiamento hipotecário.

(D) que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual
ou inferior a R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil
reais).

(E) Títulos Públicos.

(E) constituída sob a forma de cooperativa, salvo de consumo.
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36. Assinale a alternativa que relaciona três das atividades típicas
da função de Tesouraria e Caixa.

32. As operações mais usuais realizadas pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) são voltadas
para

(A) Fechar câmbio, contratar financiamentos e pagar fornecedores.

(A) financiamentos de estoques.

(B) Cobrar clientes em atraso, negociar prazos de pagamento
com fornecedores e controlar movimentações bancárias.

(B) pagamentos de dívidas.
(C) aquisição de ativos fixos.

(C) Elaborar fluxos de caixa, cobrar clientes em atraso e
pagar fornecedores.

(D) aquisição de matérias primas.

(D) Realizar aplicações e resgates financeiros, administrar
os estoques de ativos físicos e contratar financiamentos.

(E) contratação de serviços correntes.

(E) Receber de clientes, controlar movimentações bancárias
e realizar aplicações e resgates financeiros.

33. Um dos maiores desafios da gestão do Contas a Pagar
consiste em negociar com fornecedores
(A) antecipações de prazos de pagamento, com ágio.

37. Na contabilidade de custos, alguns valores referentes a itens
de custos são distribuídos proporcionalmente entre as diversas
unidades da organização. Esse procedimento é conhecido
como

(B) antecipações de prazos de pagamento, sem ágio ou deságio.
(C) dilações de prazos de pagamento, com ágio.

(A) estimativa de custos fixos ou indiretos.

(D) dilações de prazos de pagamento, sem ágio.

(B) lançamento de custos variáveis ou diretos.

(E) manutenção de prazos de pagamento, sem ágio ou deságio.

(C) contabilização de custos administrativos ou gerais.
(D) registro de custos por rateio ou apropriação.

34. Assinale a alternativa que corresponde a um custo da falta de
estoques.

(E) cálculo de custos não operacionais ou extra-operacionais.

(A) Obsolescência de materiais.
38. Os órgãos e unidades da administração pública adotam alguns
procedimentos e instrumentos diferenciados das empresas
para a gestão financeira e orçamentária. Um desses instrumentos é a Nota de Empenho, que pode ser definida como
sendo o documento utilizado para

(B) Perda de clientes.
(C) Depreciação de ativos.
(D) Deterioração de instalações.

(A) autorizar um fornecedor a prestar um serviço ou entregar
um produto adquirido.

(E) Perda de fornecedores.

(B) iniciar os procedimentos internos para a aquisição de um
bem ou a contratação de um serviço.

35. Em que circunstância é utilizada a curva ABC na gestão de
estoques?

(C) contabilizar a despesa a ser posteriormente liquidada
mediante o pagamento ao credor.

(A) Para classificar os itens pela ordem de importância.

(D) efetuar a homologação dos resultados do processo licitatório.

(B) Para definir as ordens de entrada, de permanência e de
saída.

(E) conferir a procedência e a adequação dos produtos e
serviços fornecidos com os objetos licitados.

(C) Para calcular os custos de armazenagem, da busca e da
colocação.
(D) Para calcular o valor do Lote Econômico de Compra –
LEC.
(E) Para as decisões sobre o uso de sistemas de controle
de estoques: Reposição Contínua; Revisão Periódica;
Compra Única.
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(A) a estrutura formal da organização, a disposição e a hierarquia das diferentes unidades internas.

41. Estruturas organizacionais são os diferentes formatos e modelos pelos quais as organizações agrupam as suas equipes
e recursos, visando ao desempenho das suas funções e ao
alcance dos seus objetivos. Embora exista uma grande diversidade de formatos estruturais particulares, três conceitos
se consolidam como definidores de modelos e culturas organizacionais paradigmáticos: o de estruturas funcionais, o de
estruturas por projetos e o de estruturas matriciais. Assinale
a alternativa que define o conceito de estrutura matricial.

(B) os prazos e as datas para a execução das diferentes atividades organizacionais a serem executadas durante um
período projetado.

(A) Estrutura que agrupa as pessoas e equipes em conformidade com as suas respectivas especializações de
formação e profissionais.

39. As organizações, empresariais e públicas, adotam um grande
número de instrumentos de apoio à gestão das suas atividades.
Entre esses instrumentos, têm destaque os organogramas, os
fluxogramas, os cronogramas, os diagramas e outros esquemas analíticos similares. Assinale a alternativa que define o
que seja um organograma, como sendo um esquema visual
que representa

(C) os prazos e as datas previstos para a realização dos pagamentos dos diferentes encargos organizacionais.

(B) Estrutura composta por unidades e equipes especializadas
na prestação de serviços de uma dada natureza ou na
produção de famílias de produtos homogêneos.

(D) o sequenciamento das atividades previstas para o desenvolvimento dos processos organizacionais.

(C) Estrutura distribuída territorialmente, visando ao suprimento de demandas e o aproveitamento de oportunidades
regionais.

(E) as possibilidades resultantes das combinações de diferentes atividades organizacionais.

(D) Estrutura composta por equipes multidisciplinares, em
que os profissionais têm dupla subordinação e realizam
atividades finitas.

40. O gerenciamento das atividades organizacionais é uma tarefa
complexa, estruturada em torno de múltiplas funções, sistematizadas por Henri Fayol, no início do século passado, em
cinco componentes: planejamento, organização, comando,
coordenação e controle. Leia atentamente cada uma das
definições (a, b, c, d, e) e selecione a alternativa que as
relaciona corretamente às respectivas funções gerenciais
(I, II, III, IV, V).
I.
II.
III.
IV.
V.

(E) Estruturas flexíveis, compostas por equipes efêmeras, de
profissionais temporários, alocados a tarefas específicas
e de duração delimitada.

Planejamento
Organização
Comando
Coordenação
Controle

42. A grande turbulência do mundo contemporâneo vem impondo
às organizações, públicas e empresariais, a necessidade da
adoção de mudanças profundas, não apenas em seus formatos
organizacionais, como também na própria cultura organizacional. Uma dessas mudanças ocorre no estilo gerencial, que
vem transitando, progressivamente, do tipo de autoridade
de “chefia” para o de “liderança”. Aponte a alternativa que
sintetiza algumas das principais características da liderança.

a. Manter as pessoas em atividade, para o alcance dos objetivos organizacionais.
b. Reunir, unificar e harmonizar toda a atividade e esforço.
c. Examinar o futuro e traçar um plano de ação a médio e
longo prazo.
d. Cuidar para que tudo se realize de acordo com os planos,
assegurando os ajustes necessários.
e. Montar uma estrutura humana e material para realizar as
atividades.

(A) Autoridade recebida por disposição legal.
(B) Transmite aos subordinados as ordens recebidas da alta
administração.
(C) Assegura o cumprimento de seu plano pelo controle
rigoroso das horas trabalhadas dos seus subordinados.

(A) V-a; IV-b; III-c; II-d; I-e.

(D) Planeja, orça, estabelece objetivos e cursos de ação e
determina o que os subordinados devem fazer.

(B) III-a; IV-b; I-c; V-d; II-e.
(C) II-a; V-b; I-c; IV-d; III-e.

(E) Trabalha com a visão de futuro e aponta a estratégia para
alcançar as mudanças.

(D) IV-a; III-b; I-c; II-D; V-e.
(E) I-a; II-b; V-c; III-d; IV-e.
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46. O mercado financeiro, no qual são realizadas operações das
mais variadas naturezas com a mercadoria “dinheiro”, pode
ser decomposto em pelo menos quatro segmentos, cada qual
desempenhando funções particulares. Relacione as finalidades
(a, b, c, d) aos respectivos segmentos (I, II, III, IV) e escolha
a alternativa correta.

43. Assinale a alternativa que contém as três etapas do processo
de controle.
(A) Implantação de sistemas de informação; implantação
de sistemas de monitoramento e acompanhamento das
atividades de todo o pessoal; implantação de sistemas de
medição das tarefas executadas.

I. Monetário

(B) Mensuração do desempenho real; comparação do desempenho real em relação a um padrão; tomada de decisões
para corrigir desvios ou padrões inadequados.

II. Crédito
III. Câmbio
IV. Capitais

(C) Implantação de sistemas de informação; mensuração
do desempenho real; adoção de sanções corretivas aos
desvios verificados.

a. Financiamento do consumo e capital de giro das empresas.
b. Financiamento de investimentos, de giro e especiais.

(D) Implantação de sistemas de monitoramento e acompanhamento das atividades de todo o pessoal; comparação
do desempenho real em relação a um padrão; adoção de
sanções corretivas aos desvios verificados.

c. Controle da liquidez monetária da economia, suprimentos
momentâneos de caixa.
d. Conversão de valores em moedas estrangeiras e nacional.
(A) I-a; II-b; III-d; IV-c.

(E) Implantação de sistemas de medição das tarefas executadas; realização de reuniões com a equipe para comparar
os desempenhos de cada membro; criação de círculos de
controle das atividades.

(B) I-b; II-a; III-d; IV-c.
(C) I-c; II-a; III-d; IV-b.
(D) I-c; II-b; III-d; IV-a.

44. A maior parte dos esforços de controle nas organizações são
concentradas nas seguintes áreas: comportamento humano,
finanças, operações e informações. Identifique a alternativa
que contém um conjunto de instrumentos e mecanismos
típicos para o controle do comportamento das pessoas.

(E) I-a; II-b; III-c; IV-d.

47. A Lei Federal n.º 9.249, de 26.12.1995, que dispõe sobre a
legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas, fixou a
alíquota desse imposto em

(A) Programação; gráfico de Gini; folha de pagamento;
relatórios gerenciais.

(A) dez por cento.

(B) Orçamento de pessoal; rede PERT; sistema de informação
gerencial; índices de evasão.

(B) vinte por cento.
(C) vinte e cinco por cento.

(C) Seleção; desenho de cargo; supervisão; treinamento.

(D) quinze por cento.

(D) Avaliação de desempenho; índices financeiros; recompensas; gráfico de Gantt.

(E) doze e meio por cento.

(E) Regulamentos formais; fluxograma CPM; metas; relatórios de acompanhamento.

48. De acordo com o disposto na Lei Federal n.º 6.385/1976,
é competência do Conselho Monetário Nacional definir a
política a ser observada na organização e no funcionamento

45. Assinale a alternativa que define o papel da Controladoria em
uma empresa.

(A) do mercado de valores mobiliários.

(A) Controlar a qualidade dos produtos finais e serviços prestados, provendo as correções necessárias ou suprimindo
os defeitos.

(B) do mercado de cambiais.

(B) Controlar o sequenciamento das ordens de serviço e
produção, assegurando o cumprimento das entregas a
clientes.

(D) do mercado de títulos do Governo Federal.

(C) do mercado de crédito imobiliário.

(E) da sistemática de emissão de moeda.

(C) Controlar os registros e as movimentações dos bens do
ativo permanente, assegurando o seu uso adequado.
(D) Controlar as movimentações dos estoques de insumos,
identificando necessidades de reposição.
(E) Controlar os assuntos econômico-financeiros, apontando
os desvios detectados e as necessidades de ajustes.
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49. O Decreto n.º 2.335, de 06.10.1997, que Constitui a Agência
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, estipula, em seu artigo
12.º, que a ação regulatória da ANEEL visará primordialmente à
(A) manutenção do monopólio estatal no mercado de energia
elétrica.
(B) manutenção da livre competição no mercado de energia
elétrica.
(C) concessão preferencial da exploração dos serviços a
empresas de capital nacional.
(D) limitação da participação de empresas de capital estrangeiro a, no máximo, 30% do mercado de energia elétrica.
(E) limitação do surgimento de cartéis privados que venham
a dominar o mercado de energia elétrica.
50. A Lei n.º 6.404, de 15.12.1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, estipula, em seu artigo 80, o cumprimento
de requisitos preliminares para que uma companhia seja
constituída. Assinale a alternativa que apresenta um desses
requisitos.
(A) Subscrição, pelo proprietário do capital, da totalidade
das ações preferenciais.
(B) Divisão equitativa, entre os proprietários do capital, da
totalidade das ações ordinárias.
(C) Distribuição, entre os acionistas subscritores do capital,
em parcelas iguais, da totalidade das ações nominativas.
(D) Emissão, como entrada, de 50% (cinquenta por cento),
no mínimo, de ações preferenciais, em relação ao capital
registrado.
(E) Subscrição, pelo menos por 2 (duas) pessoas, de todas as
ações em que se divide o capital social fixado no estatuto.
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