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Concurso Público Federal
Edital 38/2018
PROVA
QUESTÕES OBJETIVAS

Administração/Finanças

Legislação
Conhecimentos Específicos

01 a 10
11 a 40

Nome do candidato:_________________________________ Nº de Inscrição: _________________

INSTRUÇÕES
1) Verifique se este caderno corresponde à sua
opção de cargo e se contém 40 questões, numeradas
de 1 a 40. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala
outro caderno. Não serão aceitas reclamações
posteriores.

7) O candidato poderá levar consigo o caderno de
provas após decorridos 120min (cento e vinte
minutos) do início da prova. Não será oferecido
outro momento para a retirada do mesmo.

8) É proibido fazer anotação de informações
2) A prova é composta por 40 questões objetivas, de relativas às suas respostas no comprovante de
múltipla escolha, sendo apenas uma resposta a inscrição ou em qualquer outro meio, que não os
correta.
permitidos, assim como recusar-se a entregar o
material da prova ao término do tempo destinado
3) O tempo de duração da prova é de 3h30min(três
para a sua realização.
horas e trinta minutos).
9) O candidato deverá preencher a caneta a Folha
4) Não é permitida consulta a qualquer material e os
de Respostas, preenchendo totalmente a célula
candidatos não poderão conversar entre si, nem
correspondente à alternativa escolhida, sendo
manter contato de espécie alguma.
desconsiderada a resposta se não for atendido o
5) Os telefones celulares e similares não podem ser referido critério de preenchimento. O candidato
manipulados e devem permanecer desligados deverá responder a todas as questões. Os
durante o período em que o candidato se encontrar rascunhos não serão considerados em nenhuma
na sala, e devem permanecer em local designado hipótese.
pelo fiscal. Os pertences não utilizados para a prova 10) Não haverá substituição da Folha de
deverão estar embaixo da carteira, ficando Respostas em caso de erro do candidato.
automaticamente excluído
o candidato
que
11) É proibida a divulgação ou impressão parcial
descumprir essas orientações.
ou total da presente prova. Direitos Reservados.
6) O candidato só poderá deixar o local após 90min
(noventa minutos) do início da prova, exceto os três
últimos candidatos, os quais só poderão deixar o
local quando todos terminarem a prova.
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2. Tendo como base a Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime
jurídico dos servidores públicos civis da União,
das autarquias e fundações públicas federais,
analise as afirmações abaixo, assinalando, a
seguir a alternativa CORRETA:

LEGISLAÇÃO
1. Luiz Antonio é Doutor em Filosofia e
Professor do quadro de pessoal ativo
permanente do IFRS, posicionado na Classe D III
da Carreira do Magistério do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico, contando com 6 (seis)
anos de efetivo exercício na Instituição. A par das
informações, com base na Lei de criação dos
Institutos Federais nº 11.892/2008, assinale a
alternativa CORRETA:

( ) Servidor lotado e em exercício no Campus
Rio Grande do IFRS pretende, por diversas
razões, passar a ser lotado e ter exercício no
Campus Caxias do Sul, também do IFRS.
Deverá, então, requerer a sua remoção.

a) Considerando que ainda não alcançou a Classe
DIV da Carreira do Magistério do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico, Luiz Antonio não está
apto a candidatar-se ao cargo de Reitor.

( ) Servidor lotado e em exercício no Campus
Sertão do IFRS pretende, por diversas razões,
passar a ser lotado e ter exercício no Campus
Taguatinga do Instituto Federal Brasília. Deverá,
nessa situação, requerer a sua redistribuição.

b) Luiz Antonio preenche o(s) requisito(s) legal(is)
para candidatar-se ao cargo de Reitor do IFRS.

( ) Determinada servidora do Campus Ibirubá
do IFRS foi nomeada para exercer Cargo de
Direção na Reitoria do IFRS. Assim, fará jus ao
pagamento de ajuda de custo, que será paga
mensalmente enquanto não retornar à sua
Unidade de origem.

c) Luiz Antonio não poderá candidatar-se ao cargo
em razão de ainda não ter alcançado a Classe
DV da Carreira do Magistério do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico.
d) Muito embora atenda aos requisitos de titulação e
posicionamento na carreira, Luiz Antonio ainda
não possui o tempo mínimo de efetivo exercício
necessário à candidatura.

( ) Caso um servidor trabalhe em horário
considerado pela lei como noturno, terá direito ao
pagamento
do
respectivo
adicional,
correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o
valor-hora.

e) Para candidatar-se ao cargo de Reitor, Luiz
Antonio deverá atender cumulativamente a dois
requisitos: possuir o título de Doutor e estar
posicionado na Classe DIV da Carreira do
Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico.

( ) Caso um servidor do IFRS venha
desempenhar mandato eletivo municipal nas
próximas eleições, seu afastamento do cargo na
autarquia será considerado como efetivo
exercício.
a) F – F – F – V – V.
b) V – F – V – F – F.
c) V – V – V – F – F.
d) V – V – F – F – V.
e) F – V – F – V – V.
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3. Renato,
professor
contratado
temporariamente pelo IFRS, retirou de sua
repartição, sem autorização, um notebook e
diversos livros, para utilizar em outra instituição
de ensino onde ministra aulas. Analisando tal
conduta à luz do Código de Ética do Servidor
Público Federal, considere as assertivas a seguir:
I.

Tendo em vista Renato não ostentar
condição de servidor público em razão
possuir
contrato
temporário
com
Administração, não estará sujeito
disposições do Código de Ética.

4. Em relação ao benefício de pensão por morte,
previsto na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, analise as afirmativas abaixo.

a
de
a
às

II.

Renato praticou conduta antiética ao retirar os
bens da repartição pública sem autorização
legal.

III.

A conduta praticada por Renato é punível
com a penalidade de suspensão, com
possibilidade de conversão em multa, quando
houver conveniência para o serviço.

IV.

A pena aplicável à Renato pela Comissão de
Ética é a de censura.

Assinale a alternativa que contém a(s) afirmativa(s)
CORRETA(S):

I.

Tícia era divorciada de um Servidor Público
Federal e dele recebia pensão alimentícia
fixada judicialmente. Com o falecimento
desse Servidor, Tícia será considerada como
beneficiária da pensão por morte.

II.

Determinado Servidor Público Federal faleceu
em janeiro de 2018. Seu filho, que, na data do
óbito tinha 10 (dez) anos de idade e não é
inválido, não tem deficiência grave e não tem
deficiência intelectual ou mental, receberá
pensão por morte até os 24 (vinte e quatro)
anos de idade.

III.

Mévio era Servidor Público Federal há dez
anos e, nas suas férias, em março de 2018,
veio a falecer. Mévio estava casado há um
ano e tinha 40 (quarenta) anos de idade.
Assim, a viúva, que, na data do óbito do
marido também tinha 40 (quarenta) anos de
idade, terá direito a receber a pensão por
morte vitalícia.

IV.

Determinada Servidora Pública Federal
convivia em união estável, devidamente
registrada, tinha dois filhos menores de idade,
e, ainda, sustentava seus pais, ambos com
80 (oitenta) anos de idade. Tendo ocorrido o
falecimento dessa servidora, os pais, embora
dependentes economicamente da filha, não
terão direito ao benefício de pensão por
morte.

V.

Havendo o falecimento de um servidor
público federal, os beneficiários terão o prazo
de até 5 (cinco) anos, contado da data do
óbito, para requerer a concessão de pensão
por morte, sob pena de perda desse direito.

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

Assinale a alternativa que contém as afirmativas
CORRETAS:
a) Apenas I e IV.
b) Apenas III e IV.
c) Apenas I, II e IV.
d) Apenas I, III e V.
e) Apenas II, III e V.
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5. Considerando as disposições contidas no
Estatuto do IFRS sobre o Conselho Superior,
assinale a alternativa que apresenta a afirmação
CORRETA:

7. Analise abaixo as assertivas relacionadas à
Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/1996,
assinalando, a seguir, a alternativa que contém a
sequência CORRETA de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo:

a) Os Pró-reitores fazem parte da composição do
Conselho Superior.

( ) É incumbência da União baixar normas
gerais sobre cursos de graduação e pósgraduação.

b) Os mandatos dos membros do Conselho terão
duração de 3 (anos) anos, permitida uma
recondução para o período imediatamente
subsequente.

( ) Os currículos do ensino médio incluirão,
obrigatoriamente, o estudo da língua inglesa e
poderão ofertar outras línguas estrangeiras, em
caráter optativo, preferencialmente o espanhol,
de acordo com a disponibilidade de oferta, locais
e horários definidos pelos sistemas de ensino.

c) Os membros que compõe o Conselho na
condição de representantes da sociedade civil
serão designados por ato do Reitor.
d) O Conselho Superior não possui competência
legal para deliberar sobre taxas, emolumentos e
contribuições por prestação de serviços em geral
a serem cobrados pelo IFRS.

( ) Além dos seus cursos regulares, as
instituições
de
educação
profissional
e
tecnológica oferecerão cursos especiais, abertos
à comunidade, ficando a matrícula condicionada
ao nível de escolaridade do cidadão.

e) Dentre as competências atribuídas pelo Estatuto
ao Conselho Superior está a de autorizar a
criação, alteração curricular e extinção de cursos
no âmbito do Instituto Federal, bem como o
registro de diplomas.

( ) A formação docente, exceto para a
educação superior, incluirá prática de ensino de,
no mínimo, trezentas horas.
( ) Qualquer cidadão habilitado com a titulação
própria poderá exigir a abertura de concurso
público de provas e títulos para cargo de docente
de instituição pública de ensino que estiver sendo
ocupado por professor não concursado, por mais
de 4 (quatro) anos.

__________________________________________
6. Com base na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de
1999, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal,
assinale abaixo a alternativa CORRETA:
a) Considera-se entidade a unidade de atuação
integrante da estrutura da Administração direta e
da estrutura da Administração indireta.

a) F – F – F – F – V.

b) Havendo a necessidade de manifestação do
órgão consultivo, o parecer deverá ser emitido no
prazo máximo de dez dias, salvo norma especial
ou comprovada necessidade de maior prazo.

c) V – V – V – F – F.

b) V – V – F – V – F.
d) V – F – F – F – F.
e) V – F – V – V – V.

c) Os atos que apresentem defeitos sanáveis
podem ser objeto de convalidação pela própria
Administração, desde que não acarretem lesão
ao interesse público, nem prejuízo a terceiros.
d) Os maiores de 65 (sessenta e cinco) anos terão
prioridade na tramitação, em qualquer órgão ou
instância, nos procedimentos administrativos em
que figure como partes ou interessados.
e) Os atos de delegação de competência são
irrevogáveis.
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8. Com relação aos Cursos Técnicos de Nível
Médio elencados na Organização Didática do
IFRS, assinale abaixo a alternativa que contém a
sequência CORRETA de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo:

9. Em relação ao regime de trabalho do Plano
de Carreiras e Cargos de Magistério Federal,
previsto na Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de
2012, assinale a alternativa INCORRETA:

4. Cursos Técnicos Concomitantes

a) As Instituições Federais de Ensino poderão, de
forma excepcional, e desde que aprovado pelo
órgão colegiado superior competente, admitir a
adoção do regime de 40 (quarenta) horas
semanais de trabalho, em tempo integral,
observando-se dois turnos diários completos,
sem dedicação exclusiva, para áreas com
características específicas.

( ) Destinados aos estudantes que estão
cursando o Ensino Médio, podendo ser
oferecidos na modalidade presencial ou de
educação a distância.

b) No regime de dedicação exclusiva, será admitida,
observadas as condições da regulamentação
própria de cada Instituição Federal de Ensino, a
percepção de remuneração de cargos de direção
ou funções de confiança.

( ) Destinados aos portadores de certificado de
conclusão do Ensino Fundamental, com idade
mínima de 18 (dezoito) anos e oferecidos
somente na modalidade presencial.

c) Os professores, em especial aqueles submetidos
ao regime de dedicação exclusiva, não poderão
ocupar cargo de dirigente máximo de fundação
de apoio.

( ) Destinados aos portadores de certificado de
conclusão do Ensino Fundamental e oferecidos
somente na modalidade presencial.

d) Se um professor tiver se afastado sem prejuízo
de sua remuneração, eventual solicitação de
alteração de regime de trabalho somente será
autorizada após o decurso de prazo igual ao do
afastamento concedido.

1. Cursos Técnicos Integrados
2. Cursos Técnicos Integrados à Educação
Profissional na modalidade de Educação de
Jovens e Adultos (EJA)
3. Cursos Técnicos Subsequentes

( ) Destinados aos portadores de certificado de
conclusão do Ensino Médio, podendo ser
oferecidos na modalidade presencial ou de
educação a distância.

e) O professor de uma Instituição Federal de
Ensino, ocupante de cargo efetivo do Plano de
Carreiras e Cargos de Magistério Federal, poderá
ser submetido ao regime de tempo parcial de 20
(vinte) horas semanais de trabalho.

a) 4 – 2 – 1 – 3.

__________________________________________
10. De acordo com as disposições do Regimento
Geral do IFRS, NÃO é competência do Diretorgeral de Campus:

b) 4 – 2 – 3 – 1.
c) 3 – 4 – 2 – 1.
d) 3 – 1 – 4 – 2.
e) 2 – 4 – 3 – 1.

a) Autorizar viagens a serviço no território nacional
de servidores sob sua direção.
b) Ordenar despesas e praticar todos os atos de
gestão orçamentária e financeira, no âmbito de
suas respectivas unidades.
c) Promover ações com vistas à captação de
recursos para o financiamento de projetos, com
recursos orçamentários próprios regulamentados
internamente e junto a entidades e organizações
públicas e privadas.
d) Presidir o Conselho do Campus, incluindo a
posse dos seus membros, convocação e
presidência das sessões, com direito a voto de
qualidade, além do voto comum.
e) Planejar, executar, coordenar e supervisionar as
políticas de ensino, pesquisa, extensão e
administração do campus, em articulação com as
Pró-reitorias.
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13. Assinale a alternativa CORRETA
relação à estrutura organizacional:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. Analise as afirmativas identificando com
“V” as VERDADEIRAS e com “F” as FALSAS
assinalando a seguir a alternativa CORRETA, na
sequência de cima para baixo:

com

a) Amplitude administrativa significa o número de
níveis hierárquicos que estão abaixo de cada
nível de gestão.

( ) Administração
Científica
de
Taylor
preconizava a organização racional do trabalho,
que tinha como pilares o estudo dos tempos e
movimentos, o estudo da fadiga humana, a
unidade de comando, a análise das condições
ambientais e sociais de trabalho e a
padronização.

b) A organização linha-staff combina estrutura de
organização linear e funcional, separando órgãos
de linha e de apoio; o staff compreende funções
como serviços, planejamento e controle,
atividades especializadas e consultoria.
c) Entre as tendências identificadas para as novas
organizações estão: cadeias de comando mais
longas, maior unidade de comando, menor
amplitude de controle e maior participação das
equipes.

( ) A Teoria Neoclássica se caracteriza pela
reafirmação dos postulados clássicos, pela
ênfase nos aspectos da prática da administração
e nos resultados, uma de suas principais
propostas é a Administração por Objetivos.

d) Existem diversos tipos de departamentalização, a
mais comum é a departamentalização funcional
que agrupa as atividades de acordo com o
resultado da organização, ou seja, pelo produto
ou serviço realizado.

( ) A preocupação com a construção de
modelos abertos que pautem a interação da
organização com o ambiente surge a partir da
Teoria Estruturalista, abordando os processos de
interação entre as partes da organização, assim
como da organização com o ambiente.

e) Um dos princípios da hierarquia é que a
autoridade é alocada em pessoas e não em
posições organizacionais.

( ) A Abordagem Comportamental tem raízes
na Teoria das Relações Humanas e amplia a
abordagem do comportamento social para o
comportamento organizacional, uma de suas
principais expressões é o movimento do
Desenvolvimento Organizacional.

__________________________________________
14. As funções administrativas propostas por
Fayol envolvem os elementos da administração,
isto é, as funções do administrador, a saber:

( ) Uma das características que diferencia a
Teoria da Contingência é que ela não propõe um
modelo padrão para estrutura e organização, mas
que
as
organizações
precisam
ser
sistematicamente
ajustadas
às
condições
ambientais.

a) Investigar,
Prever,
Planejar,
Coordenar, Comandar e Controlar.

Organizar,

b) Planejar, Organizar, Dirigir e Controlar.
c) Planejar, Fazer, Controlar e Agir.
d) Planejar, Preparar, Controlar e Executar.
e) Prever, Organizar,
Controlar.

a) V – V – F – V – V.
b) V – F – V – F – F.
c) V – V – V – F – F.
d) F – V – F – V – V.
e) F – F – V – V – F.
__________________________________________
12. Dentre os princípios citados a seguir,
assinale aquele que NÃO representa um dos 14
princípios de Fayol.
a) Autoridade e responsabilidade.
b) Disciplina.
c) Igualdade.
d) Unidade de comando.
e) Unidade de direção.
6
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15. Trata-se da mudança que tem por objetivo
ampliar o sistema decisório da organização até o
menor nível possível na pirâmide organizacional,
permitindo que os grupos de trabalho tenham
poder e autonomia de “como” realizam suas
tarefas, reforçando-os com credibilidade e
encorajando sua criatividade. Este conceito
refere-se a(o):

18. Com relação às escolas de formação da
estratégia, assinale a sequência que ilustra o
preenchimento correto dos parênteses, de cima
para baixo:
1. Escola do Design
2. Escola de Posicionamento
3. Escola de Aprendizado

a) Aprendizagem organizacional.

4. Escola de Poder

b) Campos de força da mudança.

5. Escola Cultural

c) Empowerment.
( ) considera que a formulação da estratégia,
apesar de atraente, não corresponde ao que
acontece nas organizações e que as estratégias
emergem a partir das experiências das pessoas,
individual ou coletivamente.

d) Liderança situacional.
e) Trabalho em equipe.
__________________________________________
16. A/O ________________ é um método
utilizado para o planejamento estratégico
baseado no estabelecimento de indicadores e
medidas que atuem como um desdobramento
dos objetivos, traduzindo a estratégia em termos
operacionais e auxiliando no alinhamento
estratégico da organização.

( ) propõe um modelo de formação estratégica
que busca a adequação entre as capacidades
internas e possibilidades externas; é a visão de
formação estratégica mais difundida.
( ) coloca a formação estratégica como uma
perspectiva enraizada em intenções coletivas,
que tende a perpetuar a estratégia existente.

Assinale a alternativa que apresenta a palavra que
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

( ) aborda a formulação de estratégia como um
processo aberto de influência para negociação de
estratégias favoráveis, no qual a linha entre
metas econômicas e intenção política é sutil.

a) Balanced Scorecard (BSC)

( ) entende a formação da estratégia como um
processo analítico, que parte da observação das
opções, em um mercado competitivo, para a
decisão da empresa de como se colocar; tem
foco no conteúdo da estratégia.

b) Cadeia de Valor
c) Gestão da Qualidade Total (TQM)
d) Matriz SWOT
e) Six-Sigma
__________________________________________
17. Sobre estratégia competitiva, assinale a
alternativa CORRETA:

a) 3 – 1 – 5 – 4 – 2.
b) 3 – 4 – 1 – 5 – 2.
c) 2 – 5 – 4 – 1 – 3.

a) A estratégia do “enfoque” consiste em abordar o
produto ou serviço da empresa, criando algo que
seja considerado único em toda a indústria.

d) 5 – 1 – 4 – 2 – 3.
e) 5 – 2 – 3 – 4 – 1.

b) A estratégia de “liderança no custo total” exige
construção de instalações eficientes e um rígido
controle de custos e despesas gerais, de modo a
manter custo baixo em relação aos concorrentes.
c) Estratégia competitiva compreende apenas ações
de defesa para consolidar uma posição em uma
indústria.
d) Michael Porter define 5 estratégias competitivas
genéricas para enfrentar as 5 forças competitivas.
e) Na estratégia de “diferenciação”, a ideia central é
aumentar a gama de produtos e serviços
oferecidos
aos
clientes,
trabalhando
prioritariamente com o mix de marketing.
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19.

Assinale a alternativa INCORRETA:

21. Sobre matemática financeira, é INCORRETO
afirmar:

a) As habilidades requeridas de um empreendedor
podem ser classificadas em: técnicas, gerenciais
e pessoais.

a) A convenção linear admite juros compostos para
a parte inteira do prazo e juros simples para a
parte fracionária.

b) Apesar da decisão de empreender ser atribuída
ao acaso, diversos autores trabalham o conceito
de “processo empreendedor”, cujo evento inicial
pode ser influenciado por fatores pessoais,
sociológicos, organizacionais ou pelo ambiente.

b) A convenção exponencial é mais comum na
prática, sendo tecnicamente mais correto por
utilizar unicamente juros compostos e taxas
equivalentes para os períodos não inteiros.

c) Por se tratar apenas de modelos de negócios
prontos e estruturados, o participante do sistema
de franchising como franqueado não é
considerado empreendedor.

c) No regime de capitalização contínua os valores
monetários fluem contínua e uniformemente ao
longo do tempo segundo uma função
matemática.

d) Os empreendedores inatos continuam existindo,
mas diversas iniciativas atuais de educação
empreendedora mostram que muitos podem ser
capacitados para o processo empreendedor.

d) O processo de capitalização consiste no cálculo
do montante ou no valor futuro de um capital,
enquanto o processo de desconto consiste em
calcular o valor atual de um montante futuro.

e) O Plano de Negócio é um documento que
descreve e estrutura um modelo de negócio e
pode ser usado como ferramenta de captação de
recursos,
vendas,
comunicação
ou
gerenciamento.

e) Se mudarmos a data focal, a equivalência dos
capitais será mantida.
__________________________________________
22. Sob restrição de capital, ou seja, o capital
está limitado a $30, determine a(s) alternativa(s)
independente(s) de investimento a ser(em)
selecionada(s). Assuma um custo de capital de
10%.

__________________________________________
20. Com relação aos sistemas de Informações,
assinale a alternativa CORRETA
a) E-government se refere à aplicação da internet e
das tecnologias de rede para digitalizar relações
entre governo, órgãos públicos e empresas, não
abrangendo os cidadãos de um modo mais
amplo.

Alternativa
A
B
C
D

b) O data mining é um tipo de consulta a banco de
dados
que
busca
identificar
padrões,
relacionamentos ou tendências, ao mesmo tempo
que pode trabalhar também em profundidade,
trazendo detalhamento dos dados.

Fluxo de
Caixa –
Ano 0
- $30
- $15
- $15
- $35

Fluxo de
Caixa –
Ano 1

Fluxo de
Caixa –
Ano 2

$90
$15
$15
$40

$15
$60
$45
$120

a) A alternativa A, pois se trata da alternativa
possível com maior VPL.

c) O principal objetivo das empresas ao investir em
sistemas de informações são operacionais, como
confiabilidade nas transações, produtividade ou
eficiência.

b) A alternativa A, pois apresenta o maior índice de
rentabilidade possível.
c) As alternativas B, pois apresenta o maior VPL.

d) Os SPTs são os Sistemas de Provisão e
Transporte, voltados às atividades e transações
de inventário e logística.

d) As alternativas B e C, pois representam a
combinação possível de projetos com maior valor
presente global.

e) Os sistemas integrados coletam dados de vários
processos de negócio, tornando mais fácil as
operações, um dos mais populares é o CRM, que
integra a cadeia de suprimentos e tem como
objetivo principal o gerenciamento e otimização
do estoque ao longo da cadeia.

e) A alternativa D, pois apresenta o maior VPL.
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23. Considere as afirmações sobre Finanças
Corporativas a seguir:
I.

II.
III.

IV.

V.

24. Quanto a taxas de juros e avaliação de
títulos de dívida, considere as seguintes
afirmativas:

O objetivo da administração financeira é
maximizar o valor unitário das ações
correntes.

I.

Acionistas de uma empresa são proprietários
residuais.

O efeito Fischer ilustra a relação entre
retornos nominais, os retornos reais e a
inflação.

II.

Em 2002 o Congresso dos Estados Unidos
promulgou a lei Sarbanes-Oxley com o
objetivo de proteger os investidores norteamericanos dos abusos corporativos.

Quando as taxas de curto prazo são mais
altas do que as taxas de longo prazo,
dizemos que a estrutura a termo da taxa de
juros tem inclinação ascendente.

III.

No Brasil os custos de agência são derivados
principalmente da possível convergência
entre acionistas controladores e acionistas
não controladores.

A estrutura a termo da taxa de juros reflete o
efeito combinado da taxa de juros real, do
prêmio pela inflação e do prêmio pelo risco de
taxa de juros.

IV.

Mantidas as demais variáveis, quanto maior o
prazo até o vencimento, maior será o risco da
taxa de juros.

V.

Mantidas as demais variáveis, quanto maior a
taxa do cupom, maior será o risco da taxa de
juros.

Entre as regras do Novo Mercado da
BM&FBovespa (atual B3) relacionadas à
estrutura de governança e aos direitos dos
acionistas estão o tag along de 100%, free
float mínimo de 25% e a emissão exclusiva
de ações preferenciais com direito a voto.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas
estão CORRETAS:

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas
estão CORRETAS:

a) Apenas I e II.
a) Apenas III e IV.

b) Apenas III e IV.

b) Apenas I, II e III.

c) Apenas IV e V.

c) Apenas I, II e IV.

d) Apenas I, II, IV e V.

d) Apenas I, II e V.

e) Apenas I, III, IV e V.

e) Apenas II, III e V.
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25. Analise as afirmativas, identificando com
“V” as VERDADEIRAS e com “F” as FALSAS,
assinalando a seguir a alternativa CORRETA, na
sequência de cima para baixo:
( ) As classificações de risco de dívidas (rating)
são uma avaliação da qualidade de crédito da
empresa emitente, o que indica garantia de que
não ocorrerá inadimplência na operação de
crédito.
( ) Debênture
é
um
título
mobiliário
representativo de dívida de médio e longo prazo
de uma empresa e que assegura a seus
detentores direito de crédito contra o emissor.
( ) Debênture
quirografária
não
fornece
qualquer tipo de privilégio sobre os ativos da
emissora; os debenturistas concorrem em
igualdade de condições com os demais credores
quirografários em caso de falência da companhia.
( ) Debênture subordinada, na hipótese de
liquidação da companhia, oferecem preferência
de pagamento tão somente sobre o crédito de
seus acionistas.

26. Sobre administração financeira do curto
prazo, é INCORRETO afirmar:
a) Ciclo financeiro mais curto exige menores
investimentos em ativos circulantes operacionais,
demandando, pela maior rotação de seus
elementos, menor necessidade de investimento
em capital de giro.
b) Determinação da duração (duration) dos ativos e
passivos de curto prazo é uma opção de
avaliação da liquidez.
c) O ciclo econômico considera os reflexos de caixa
verificados em cada fase operacional.
d) Overtrading refere-se a uma forte expansão no
volume de atividade de uma empresa sem o
devido lastro de recursos financeiros disponíveis
para financiar as necessidades adicionais de giro.
e) Quanto maior a participação de fontes de
recursos de longo prazo e, consequentemente,
de Capital Circulante Líquido, menos arriscada se
apresenta a política de capital de giro da
empresa.

( ) Um exemplo de cláusula protetora
(covenant) negativa é a empresa ter de manter
seu capital de giro igual ou acima de um nível
mínimo especificado.
a) F – V – V – V – F.
b) V – F – V – V – V.
c) V – F – F – V – V.
d) F – V – V – F – F.
e) F – V – F – F – V.
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27. Com base nos dados financeiros, assinale a
alternativa em que (todas) a(s) afirmativa(s)
está(ão) CORRETA(S):

Vendas
Necessidade de
Investimento em
Capital de Giro (NIG)
Capital Circulante
Líquido (CCL)
I.

II.

III.

ANO 1
$1.000

ANO 2
$2.000

ANO 3
$4.000

$400

$800

$1.600

$500

$800

$1.400

Há uma piora gradual na situação financeira
da empresa devido à redução relativa do
volume de CCL.
De uma posição de folga financeira verificada
no ano 1, passa-se para certo equilíbrio no
ano seguinte pelo uso de toda a reserva
financeira, e para uma situação incapaz
financiar adequadamente o aumento da NIG
nesta última situação.
Caracteriza uma situação de efeito tesoura,
em que o crescimento expressivo das vendas
não vem acompanhado do adequado suporte
de recursos para cobrir a maior necessidade
de capital de giro. A empresa passa a se
utilizar de créditos onerosos de curto prazo
para financiar sua NIG, tornando seus
negócios dependentes da manutenção destes
passivos.

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

28. Admita uma empresa que tenha vendas
$10.000/mês com um prazo de recebimento de 30
dias e está estudando a concessão de um
desconto
de
10%.
Como
resultado,
a
administração espera que as vendas aumentem
para $12.000/mês, sendo 80% à vista. A provisão
de devedores duvidosos é de 1% e a taxa de
juros é de 10% a.m. Uma forma de decidir se o
desconto concedido será vantajoso é através da
comparação entre os fluxos de caixa da situação
com desconto e a situação sem desconto. Logo,
o resultado em valor presente é o seguinte:
a) - $75,43, rejeita-se a concessão do desconto.
b) $75,43, aceita-se a concessão do desconto.
c) $1.664,00, rejeita-se a concessão do desconto.
d) $2.235,43, aceita-se a concessão do desconto.
e) $2.571,42, aceita-se a concessão do desconto.
__________________________________________
29. Sobre as formas jurídicas mais comuns de
organização de empresas, é INCORRETO afirmar:
a) A
sociedade
por
ações
regulamentação mais intensa.

sujeita-se

à

b) A sociedade por ações tem acesso mais fácil a
financiamento em relação às demais formas
jurídicas.
c) A sociedade
participações
transferíveis.

por ações permite que as
(ações)
sejam
facilmente

d) Na firma individual, a capacidade limitada de
captação de recursos tende a restringir o
crescimento.
e) Na sociedade por ações os proprietários têm
responsabilidade ilimitada.
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30. Quanto à taxas de juros e avaliação de
obrigações, é INCORRETO afirmar:

31. Quanto à avaliações de ações, considere as
seguintes afirmativas:

a) Cláusula de conversibilidade permite aos titulares
das obrigações converter cada obrigação em um
número determinado de ações ordinárias.

I.

Ações em tesouraria tratam-se das ações
emitidas que foram recompradas pela
empresa.

b) Curva de rendimento representa a relação entre o
prazo restante até o vencimento da dívida e seu
rendimento até o vencimento.

II.

Recibos de depósito norte-americano (ADRs
– American Depositary Receipts) são direitos
emitidos por bancos dos Estados Unidos a
investidores desse país, representando a
propriedade de ações de uma empresa
estrangeira mantida em depósito pelo banco
norte-americano no mercado estrangeiro.

III.

O subscritor (underwriter) é responsável pela
promoção da ação e por agenciar a venda
das ações na oferta pública inicial (IPO –
Initial Public Offering).

IV.

Sob a hipótese de mercado eficiente, num
mercado perfeito os títulos não refletem todas
as informações de domínio público a respeito
da empresa e seus títulos, e esses preços
não
reagem
rapidamente
a
novas
informações.

V.

Se o retorno esperado estiver acima do
retorno requerido, os investidores compram o
ativo, elevando o preço e reduzindo o retorno
esperado até o ponto em que iguala o retorno
requerido.

c) Quando o retorno requerido é maior do que o
cupom, o valor da obrigação será maior do que
seu valor de face.
d) Rendimento até o vencimento (yield to maturity) é
a taxa de retorno que os investidores auferem se
comprarem uma obrigação a um preço específico
e a mantiverem até o vencimento.
e) A teoria das expectativas sugere que a curva de
taxa de juros reflete as expectativas dos
investidores quanto às taxas futuras de juros e
inflação.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas
estão CORRETAS:
a) Apenas I e III.
b) Apenas II e III.
c) Apenas I, II e V.
d) Apenas II, III e IV.
e) Apenas I, II, III e V.
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32.

Dadas as informações a seguir:

Retorno requerido = 15%

34. Analise as afirmativas, identificando com
“V” as VERDADEIRAS e com “F” as FALSAS,
assinalando a seguir a alternativa CORRETA, na
sequência de cima para baixo:

Prêmio pelo risco de mercado = 4%
( ) A reta do mercado de títulos (SML – Security
Market Line) reflete o retorno exigido no mercado
para cada nível de risco não diversificável.

Retorno de mercado = 13%
Qual é o coeficiente beta do ativo usando o modelo
de formação de preços de ativos (CAPM):

( ) A posição e a inclinação da SML são
afetadas pelas expectativas de inflação e aversão
ao risco.

a) 0,85

( ) O modelo de formação de preços de ativos
CAPM baseia-se na hipótese de um mercado
eficiente.

b) 1,15
c) 1,5

( ) O CAPM é um arcabouço lógico e útil –
tanto conceitualmente quanto operacionalmente –
para relacionar risco diversificável e retorno
esperado.

d) 1,75
e) 2,0
__________________________________________
33. Sobre risco e retorno, é INCORRETO
afirmar:

( ) Dentre as características de um mercado
eficiente estão: muitos investidores pequenos,
todos possuindo as mesmas informações e
expectativas em relação aos títulos; não há
restrições a investimentos, nem impostos ou
custos de transação; os investidores são
racionais.

a) O coeficiente de variação é uma medida de
dispersão relativa útil na comparação dos riscos
de ativos com diferentes retornos esperados.
b) O retorno de uma carteira é dado pela média
ponderada dos retornos dos ativos que a
compõem.

a) V – V – V – F – V.

c) O beta da carteira é dado pela média ponderada
dos betas dos ativos que a compõem.

b) F – F – V – F – V.

d) Risco sistemático representa a parcela do risco
de um ativo que está associada a causas
aleatórias que podem ser eliminadas por meio da
diversificação.

d) F – V – F – V – F.

c) V – F – V – F – V.
e) V – F – V – V – F.

e) Um administrador avesso ao risco exige um
aumento do retorno para um dado aumento do
risco.
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35. A empresa BIT está analisando uma
proposta de investimento e quer determinar o
investimento inicial necessário para substituir um
equipamento em uso por um modelo novo. O
equipamento novo tem preço de aquisição de
$150.000 e necessidade de instalação com custo
adicional de $10.000. O equipamento novo será
depreciado linearmente ao longo de dez anos,
assim como estava sendo o existente (antigo),
comprado há 6 anos a um custo de $70.000. A
empresa estima que conseguirá vender o
equipamento antigo por $30.000. Adicionalmente,
a empresa estima as seguintes variações nos
seus ativos e passivos circulantes decorrentes
da substituição do equipamento.

36. Quanto ao custo de capital, analise cada
uma das afirmações a seguir:
I.

Modelo de avaliação com crescimento
constante e o modelo de formação de preços
de ativos (CAPM) são usados para medir o
custo das ações ordinárias.

II.

O modelo de avaliação com crescimento
constante difere do CAPM por considerar
diretamente o risco da empresa, sob a forma
do beta, na determinação do custo do capital
próprio.

III.

O CAPM é mais facilmente ajustado aos
custos de lançamento do que o modelo de
avaliação com crescimento constante para
encontrar o custo de capital próprio.

IV.

Underpricing ocorre quando a ação é vendida
a um preço inferior a seu atual preço de
mercado.

V.

A aplicação do valor econômico agregado
(EVA – economic value added) exige uso do
custo médio ponderado de capital.

Variação do capital de giro líquido:
Conta circulante

Variação do saldo

Contas a receber

+ $5.000

Estoques

- $1.500

Fornecedores
Contas a pagar

+ $10.000
+$1.000

A empresa é tributada à alíquota de 30% sobre
ganho de capital.
O valor do investimento inicial necessário para
substituir o equipamento antigo pelo novo é:

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas
estão CORRETAS:
a) Apenas III e IV.
b) Apenas IV e V.
c) Apenas I, IV e V.

a) $121.500

d) Apenas II, IV e V.

b) $123.100

e) Apenas I, III, IV e V.

c) $145.100
d) $152.500
e) $160.000
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37. Com relação à estrutura de custos e
alavancagem, analise cada uma das afirmações a
seguir:
I.

38. Analise as afirmativas, identificando com
“V” as VERDADEIRAS e com “F” as FALSAS,
assinalando a seguir a alternativa CORRETA, na
sequência de cima para baixo:

A análise do ponto de equilíbrio (breakeven
analysis) é usada para determinar o nível de
operações necessário para cobrir a totalidade
dos custos e avaliar a lucratividade associada
a diferentes níveis de vendas.

( ) Em 1958, Franco Modigliani e Merton H.
Miller demonstraram que, admitindo mercados
perfeitos, a estrutura de capital escolhida por uma
empresa não afeta seu valor.

II.

O ponto de equilíbrio operacional de uma
empresa é sensível ao custo operacional fixo
unitário, custo operacional variável total e
preço unitário de venda.

( ) No contexto de problemas de agência,
credores impõem determinadas técnicas de
monitoramento aos tomadores, o que implica em
custos de agência.

III.

A alavancagem operacional resulta da
existência de custos operacionais fixos na
estrutura de resultados da empresa.

IV.

A alavancagem financeira decorre da
existência de custos financeiros variáveis na
estrutura de resultado da empresa.

( ) A conhecida ordem de preferência (pecking
order) sugere uma hierarquia no uso de fontes de
financiamento que começa pelo lucro retido,
seguida pela dívida e, finalmente emissão de
ações.

V.

( ) No contexto de informação assimétrica, o
financiamento com capital de terceiros é um sinal
positivo que sugere que a administração acredita
que a ação está superavaliada.

A alavancagem total reflete o impacto
combinado da alavancagem operacional e
financeira por meio de uma relação aditiva.

( ) A estrutura de capital ótima é aquela que
maximiza o custo médio ponderado de capital.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas
estão CORRETAS:

a) V – V – V – F – F.
a) Apenas I e III.

b) F – V – F – V – F.

b) Apenas I, II e IV.

c) V – V – F – V – V.

c) Apenas I, III e V.

d) V – V – V – V – F.

d) Apenas II, IV e V.

e) F – V – F – V – V.

e) Apenas III, IV e V.
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39. Analise as afirmativas, identificando com
“V” as VERDADEIRAS e com “F” as FALSAS,
assinalando a seguir a alternativa CORRETA, na
sequência de cima para baixo:

40. Certa empresa apresenta os seguintes
indicadores:
Retorno sobre o capital próprio: 30%

( ) Estratégias de hedging são técnicas usadas
para compensar ou proteger contra riscos;
incluem a captação ou a aplicação em moedas
diferentes, abertura de posições em contratos a
termo, futuros e/ou opções e a realização de
operações de swap de ativos/passivos com
outras partes.
( ) Contratos futuro são elaborados sob
medida, representando uma obrigação de
compra/venda entre as partes.
( ) Contratos futuro são oferecidos em bolsas
organizadas.

Retorno sobre o ativo total: 20%
Multiplicador de alavancagem financeira: 1,5
Margem de lucro líquido: 10%
Giro do ativo total: 2
Se a margem de lucro liquido cair para 5% e giro do
ativo total aumentar para 3, qual deve ser o
multiplicador de alavancagem financeira, a fim de se
manter a mesma rentabilidade sobre o capital
próprio?

( ) Opções conferem o direito de comprar ou
vender certo volume de moeda, a um preço
determinado, durante um prazo especificado; tem
custo inicial denominado de prêmio.

a) 0,75

( ) Swaps de taxa de juros permitem que as
empresas alterem a estrutura de taxa de juros de
seus ativos/passivos.

d) 2,0

b) 1,0
c) 1,5
e) 3,0

a) V – V – F – F – F.
b) V – F – F – V – F.
c) F – V – V – V – V.
d) V – F – V – V – V.
e) V – F – V – V – F.
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