ANAC - Agência Nacional de
Aviação Civil

ESAF
Escola de Administração Fazendária

Missão: Desenvolver pessoas para o aperfeiçoamento da gestão
das finanças públicas e a promoção da cidadania.

CONCURSO PÚBLICO
Edital ESAF n. 76, de 04/12/2015

Cargo:

ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DA AVIAÇÃO CIVIL

Prova Objetiva
ÁREA 3
INSTRUÇÕES
1.		Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados.
Nome:

n. de inscrição:

2.		O CARTÃO DE RESPOSTAS tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse CARTÃO DE RESPOSTAS não
poderá ser substituído, portanto não o rasure nem o amasse.
3.
4.

Transcreva a frase abaixo para o local indicado no seu CARTÃO DE RESPOSTAS em letra
posterior exame grafológico:

legível,

para

“O mundo abre passagem para o homem que sabe para onde está indo.”

5.		
DURAÇÃO DA PROVA: 5 horas, incluído o tempo para o preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS.
Na prova há 70 questões de múltipla escolha, com cinco opções: a, b, c, d e e.
6.

No CARTÃO DE RESPOSTAS, as questões estão representadas
pelos seus respectivos números. Preencha, FORTEMENTE,
com caneta esferográfica (tinta azul ou preta) fabricada em
material transparente, toda a área correspondente à opção de
sua escolha, sem ultrapassar as bordas.

7.		Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma
opção. Evite deixar questão sem resposta.
8.		Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois nenhuma reclamação
sobre o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova.
9.		Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco
será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.).
10.		Por motivo de segurança, somente durante os 30 (trinta) minutos que antecederem o término da prova poderão ser
copiados seus assinalamentos feitos no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme subitem 10.7 do edital regulador
do concurso.
11.		A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 1 (uma) hora do início da prova. A não observância
dessa exigência acarretará sua exclusão do concurso.
Ao sair da sala, entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala.
12.		

Boa prova!

CONTABILIDADE

3- Segundo o modelo CAPM (Capital Asset Pricing Method),
temos as seguintes definições:

1- O Comitê de Pronunciamentos Contábeis, criado por
meio da Resolução CFC n. 1.055, de 7 de outubro de
2005, possui como atribuições, entre outras, a de estudar,
pesquisar, discutir, elaborar e deliberar sobre o conteúdo
e a redação de Pronunciamentos Técnicos, podendo
ainda emitir Interpretações, Orientações, Comunicados
e Boletins.

Ke - Taxa de Retorno requerida
Rm - Risco de Mercado
Rf - Investimento livre de risco
B - "beta" ou "risco sistemático"
A equação que define taxa de retorno requerida é:
Ke = Rf + B. (Rm - Rf)

São entidades-membro do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis, exceto:

Analise as seguintes opções à luz do definido no Modelo
CAPM e assinale a correta.

a) Instituto dos Auditores Independentes do Brasil
(IBRACON).

a) Quanto maior for a taxa livre de risco (Rf), menor será
a taxa de retorno requerida (Ke), para valores de "B"
(beta) positivos.

b) Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
c) Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais
e Financeiras (FIPECAFI).
d) Associação Brasileira
(ABRASCA).

das Companhias Abertas

b) Quanto maior o módulo do valor de "B" (beta), menos
volátil é o ativo.

e)

Mercadorias

c) Não podem existir ativos com valores de "B" (beta)
negativos.

Bolsa de Valores,
(BM&FBOVESPA S.A).

e

Futuros

d) O valor da taxa SELIC, que remunera títulos públicos,
descontada do percentual aplicável a título de Imposto
de Renda, mostra-se como uma boa referência de
Investimento livre de risco (Rf).

2- Analise a seguinte situação: "o proprietário de um
pequeno negócio, ao verificar que uma conta de energia
elétrica referente à sua residência iria vencer naquele dia,
retirou do caixa da empresa uma determinada quantia
para poder quitar sua despesa de caráter pessoal."

e) O Modelo de CAPM somente se aplica a ativos
mobiliários.
4- Leia o seguinte texto:

Considerando o texto acima e o definido na Resolução
CFC n. 750/1993 e alterações posteriores, indique, entre
as opções abaixo, o Princípio Contábil ofendido pela
ação do empresário.

			
"... operações comerciais ou financeiras realizadas
entre partes relacionadas, sediadas em diferentes
jurisdições tributárias, ou quando uma destas se encontra
sediada em denominados paraísos fiscais, ... Devem ser
evitadas perdas de receitas fiscais, resultantes de alocação
artificial de receitas e despesas nas operações com venda
de bens, direitos ou serviços..."

a) Conservadorismo.
b) Competência.
c) Prudência.
d) Entidade.
e) Oportunidade.

Indique, entre as opções abaixo, aquela em que o conceito
se enquadra no texto acima.
a) "dumping tributário"
b) "preço de transferência"
c) "arbitragem de preços"
d) "custo-base"
e) "draw-back"

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada
a reprodução total ou parcial desta prova, por
qualquer meio ou processo. A violação de direitos
autorais é punível como crime, com pena de
prisão e multa (art. 184 e parágrafos do Código
Penal), conjuntamente com busca e apreensão e
indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei nº
9.610, de 19/02/98 – Lei dos Direitos Autorais).
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8- Por Economic Value Added (EVA), ou lucro econômico,
entende-se a diferença entre o lucro operacional após
o Imposto de Renda e o custo total do capital de uma
empresa. Se positivo, o EVA informa que essa empresa
agregou valor econômico a seus sócios. Considere o texto
abaixo:

5- Ao se proceder à análise das demonstrações contábeis de
uma determinada empresa, verificou-se que:
I.

a participação de recursos de terceiros correspondia a
25% do Patrimônio Líquido.

II. o Ativo Circulante correspondia a 20% do Ativo Total.
III. o Passivo Circulante correspondia a 50% do Passivo
Total da empresa.

"Um grupo de investidores identificou uma empresa do
ramo de alimentação (catering) que possuía a seguinte
estrutura de capital:

Considerando-se as informações acima, podemos afirmar
que o índice de Liquidez Corrente da empresa era de:

─ Capital total: $ 1.000.000,00

a) 1,0.

─ Capital de terceiros: $ 250.000,00

b) 1,5.

O custo médio de captação de recursos de terceiros era
de 20% ao ano. A taxa de retorno sobre o capital próprio
desejada para empresas deste ramo de negócios é de
25% ao ano."

c) 2,0.
d) 2,5.
e) 1,8.
6- Sobre o Custeio Baseado em Atividades (Activity Based
Costing), podemos afirmar que:

Sabendo-se que, ao final do exercício, o lucro operacional
após o Imposto de Renda foi de $ 337.500,00, o valor
calculado para o EVA é de:

a) é aceito pelo Fisco para apuração do lucro real.
b) sua aplicação é economicamente viável para qualquer
tipo de organização.

a) $ 100.000,00.

c) considera que os produtos e serviços é que consomem
os recursos.

c) $ 137.500,00.

b) $ 150.000,00.
d) $ 112.500,00.

d) não utiliza direcionadores de custos.

e) $ 87.500,00.

e) gera informações para a tomada de decisões
gerenciais.

9- Sobre o método de "Custeio por Absorção", avalie as
proposições abaixo.

7- Analise a seguinte situação hipotética.

I.

			
"Uma empresa aérea adquiriu uma concorrente que
se encontrava em frágil situação econômico-financeira.
Foi pago pela transação um valor superior ao valor contábil
da empresa adquirida. A adquirente informou nas Notas
Explicativas que os softwares adquiridos foram registrados
por seu custo, menos a amortização acumulada e análise
de realização (impairment)."

Não diferencia "custos" de "despesas".

II. Classifica os custos como "fixos" e "variáveis".
III. Adota critérios de rateio para a alocação de custos fixos.
IV. O volume de produção não afeta o custo unitário.
Estão corretas as proposições:
a) I e II, apenas.
b) II e III, apenas.

Em relação à situação informada, analise as opções abaixo
à luz da Lei n. 6.404/1976 e modificações posteriores,
indicando a correta.

c) III e IV, apenas
d) I e IV, apenas.
e) Todas as proposições estão corretas.

a) Apesar de sua natureza incorpórea, os direitos de
uso de softwares da natureza informada devem ser
contabilizados como ativo imobilizado.
b) A diferença entre o valor contábil e o valor pago não
deveria ser reconhecida.
c) Não é possível realizar testes de impairment em bens
imateriais.
d) No Balanço Patrimonial da adquirente, o goodwill (ágio
por expectativa de rentabilidade futura) é classificado
como Ativo Circulante ─ Investimentos.
e) A empresa adquirente não deveria ter evidenciado a
operação em suas Notas Explicativas.
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13- Analise as proposições abaixo no que se refere ao cálculo
do grau de imobilização do Patrimônio Líquido.

10- Considerando um investimento de $36.000,00, uma
empresa prospectou cinco oportunidades de negócios
que oferecem possibilidades de retorno diferenciadas, ao
longo de seis períodos iguais e sucessivos. A taxa mínima
de atratividade definida pela empresa para cada período
era de 1% (um porcento). Indique, entre as opções a
seguir, aquela em que o fluxo de caixa oferece a maior
Taxa Interna de Retorno (TIR).

I.

Quanto maior o índice, maior é o Capital de Giro da
empresa.

II. É calculado multiplicando-se a razão entre o Ativo
Circulante, como numerador, e o Capital de Terceiros
(como denominador), multiplicando-se o resultado por
100 (cem).

a) $10.000,00 - zero - zero - zero - $10.000,00 $40.000,00.

III. Indica quanto em recursos a empresa destinou
ao Ativo não Circulante, em comparação com o
Patrimônio Líquido.

b) $10.000,00 - $10.000,00 - $10.000,00 - $10.000,00 $10.000,00 - $10.000,00.
c) $30.000,00 - $20.000,00 - zero - zero - zero $10.000,00.

Assinale a opção correta.

d) zero - zero - $30.000,00 - $10.000,00 - $10.000,00 $10.000,00.

b) Apenas a III está correta.

a) I e II estão corretas.
c) I e III estão corretas.

e) $10.000,00 - zero - $30.000,00 - $10.000,00 - zero $10.000,00.

d) Apenas a II está correta.
e) Todas as proposições estão erradas.

11- Classifique as contas abaixo como bens, direitos ou
obrigações, de acordo com o definido na Lei n. 6.404/1976
e alterações posteriores.
I.

14- A Interpretação Técnica ICPC 01 (R1), que trata de
Contratos de Concessão, aplica-se à infraestrutura
construída ou adquirida juntamente a terceiros pelo
concessionário para cumprir o contrato de prestação de
serviços, bem como à infraestrutura já existente, que o
concedente repassa ─ durante o prazo contratual ─ ao
concessionário.

Adiantamento a Fornecedores.

II. Adiantamento de Clientes.
III. Adiantamento de Salários.
Após procedida a classificação, é correto afirmar que:

Nos termos da Interpretação Técnica informada, é correto
afirmar que:

a) todas as contas se referem a bens.
b) todas as contas se referem a direitos.

a) a infraestrutura oferecida pelo concedente ao
concessionário deve ser registrada transitoriamente
no Ativo Imobilizado deste último, até o término do
contrato de concessão.

c) todas as contas se referem a obrigações.
d) a conta referente ao item II trata de uma obrigação.
e) as contas referentes aos itens I e III se referem a bens.

b) os custos dos empréstimos atribuíveis para a
execução do contrato de concessão devem ser
abatidos integralmente dos valores futuros a serem
repassados ao concedente.

12- De acordo com o definido na Resolução CFC n. 750/1993,
é correto afirmar que:
a) o Princípio da Oportunidade exige tempestividade
e integralidade nos lançamentos das variações
ocorridas no patrimônio de uma entidade, ainda que
pairem dúvidas acerca do valor correto envolvido.

c) ela também trata da forma de contabilização dos
contratos de concessão por parte dos concedentes.
d) os concessionários não devem reconhecer ativos
intangíveis.

b) o Princípio da Continuidade pressupõe que a entidade
continuará operando indefinidamente, ainda que a
previsão de encerramento de suas atividades esteja
definida em seu estatuto ou contrato social.

e) não especifica como contabilizar a infraestrutura
detida e registrada como ativo imobilizado pelo
concessionário antes da celebração do contrato de
prestação de serviços.

c) o Princípio do Registro pelo Valor Original impõe que
os componentes do patrimônio sejam inicialmente
registrados nos valores originais, respeitando-se a
manutenção das moedas adotadas.
d) a criação de contas retificadoras do ativo deve
respeitar o Princípio do Conservadorismo.
e) o Princípio da Competência vincula-se somente a
contas do ativo.
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15- Entre as formas adotadas para a análise das
demonstrações financeiras, a denominada "Análise
Vertical" permite identificar a importância de cada
conta contábil em relação às outras contas e dentro da
demonstração analisada. Quando da realização de uma
análise vertical das contas do Ativo e do Passivo de uma
determinada empresa de serviços, verificou-se o que se
segue:
I.

17- A Orientação OCPC 05 foi editada com a finalidade de
esclarecer dúvidas acerca da adoção da Interpretação
Técnica ICPC 01 - Contratos de Concessão. Sobre a
Orientação informada, avalie as proposições abaixo.
I.

Os estoques de material de consumo representavam
15% do total do Ativo.

Ela se restringe a abordar somente aspectos contábeis
da adoção da ICPC 01, não incluindo discussão
sobre aspectos tributários decorrentes da adoção da
Interpretação Técnica.

II. Ao explicar o reconhecimento contábil do direito de
outorga tratado na ICPC 01, explica que o contrato
de concessão gera uma forma de direito de uso do
concessionário sobre a infraestrutura utilizada para a
prestação do serviço público objeto da concessão.

II. O total de Caixa e Equivalentes de Caixa correspondia
a apenas 3% do valor total do Ativo.
III. O Ativo Circulante, desconsiderando-se os estoques,
correspondia a apenas 5% do valor total do Ativo.

III. Outra questão relevante tratada na ICPC 01 se
refere à forma de contabilização no que diz respeito
ao reconhecimento contábil do direito de outorga,
no início ou no fim do prazo de concessão, também
tratada pela OCPC 05.

IV. O Passivo Circulante totalizava 20% do total do
Passivo.
V. O Patrimônio Líquido representava 25% do total do
capital de terceiros.

É correto afirmar que está(ão) correta(s):

Em relação às informações oferecidas, é correto afirmar
que a Liquidez Seca de empresa corresponde a:

a) a proposição I, apenas.
b) as proposições II e III estão corretas.

a) zero.

c) as proposições I e II estão corretas.

b) 1/10.

d) todas as proposições estão corretas.

c) 1/5.

e) apenas a proposição II está correta.

d) 1/3.
e) 2/9.

18- O Teste de Recuperabilidade ou impairment test tem por
objetivo principal assegurar que os Ativos da companhia
estejam registrados contabilmente por um valor que
não exceda os seus valores recuperáveis. Avalie as
proposições a seguir, acerca do impairment test.

16- Sobre a "Demonstração do Valor Adicionado" (DVA), é
correto afirmar que:
a) tornou-se obrigatória, por intermédio da Lei n.
11.638/2007 para todas as companhias abertas.

I.

b) como o conceito de "valor adicionado" está intimamente
ligado à formação do Produto Interno Bruto (PIB), da
mesma forma que uma pessoa que realiza serviços
para si mesma não gera incremento no PIB, os ativos
construídos pela própria empresa não devem ser
contabilizados na DVA.

Ativos Fiscais Diferidos não estão sujeitos ao
impairment test.

II. Todos os ativos estão sujeitos ao impairment test.
III. O ativo intangível decorrente do direito de outorga
da concessão de um aeroporto não está sujeito ao
impairment test.

c) o Valor Adicionado Líquido inclui resultados de
equivalência patrimonial.

Assinale a opção correta.

d) o Valor Adicionado Bruto contempla despesas com
depreciação e exaustão.

b) Apenas a proposição II está correta.

a) Apenas a proposição I está correta.
c) As proposições II e III estão corretas.

e) Receitas Financeiras integram o Valor Adicionado Bruto.

d) Todas as proposições estão corretas.
e) Nenhuma proposição está correta.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada
a reprodução total ou parcial desta prova, por
qualquer meio ou processo. A violação de direitos
autorais é punível como crime, com pena de
prisão e multa (art. 184 e parágrafos do Código
Penal), conjuntamente com busca e apreensão e
indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei nº
9.610, de 19/02/98 – Lei dos Direitos Autorais).
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21- Uma empresa do setor varejista de bens de consumo
apresentava os seguintes dados contábeis, referentes a
31 de dezembro de 2015:

19- Dada uma situação hipotética: uma Instrução Normativa,
em vigor, expedida pelo Ministério do Planejamento prevê,
em seu art. 44, a exigência de Capital Circulante Líquido
(ou Capital de Giro) mínimo de 16,66%, do valor estimado
para contratação, tendo por base o balanço patrimonial
e as demonstrações contábeis do último exercício social,
para a contratação de empresas prestadoras de serviços,
no âmbito do Sistema Integrado de Administração de
Serviços Gerais (SIASG). Uma empresa do setor de
serviços que desejava concorrer a um determinado
certame apresentava como índice de Liquidez Corrente o
valor de 2 (dois) à data informada na Instrução Normativa
citada. Considerando que o valor do Passivo Circulante
da citada empresa era para aquela data R$ 200.000,00, é
correto afirmar que esta empresa:

- Estoques............................................... $ 500.000,00
- Total do Ativo ....................................... $ 950.000,00
- Vendas Líquidas ................................. $ 380.000,00
- Custo das Mercadorias Vendidas ...

$ 210.000,00

- Tributos (IRPJ + CSLL) .....................

$ 55.000,00

- Despesas Operacionais ...................

$ 45.000,00

É correto afirmar que a Margem Líquida sobre Vendas da
empresa foi:
a) maior que 20%.

a) possuía um Capital de Giro de R$ 150.000,00.

b) igual a 16,6%.

b) não poderia participar de licitações com valor estimado
para contratação superior a R$ 600.000,00.

c) menor que 15%.

c) possuía um Ativo Circulante no valor de R$ 300.000,00.

e) igual a 15,3%.

d) maior que 18%.

d) não poderia participar de licitações com valor estimado
global para contratação superior a R$ 1.400.000,00.

22- Nos termos do definido no CPC-27 "Ativo Imobilizado",
aprovado pela Comissão de Valores Imobiliários, e na
NBC TG 27, assinale a opção correta.

e) possuía um Ativo Circulante no valor de R$ 350.000,00.
20- A utilização de "Indicadores Operacionais", resultante
do acompanhamento de processos de uma determinada
instituição ou empresa, apresenta-se como forma
complementar de avaliação em relação aos indicadores
puramente financeiros, de origem contábil. Indique, entre
as opções abaixo, aquela que não se encontra entre as
principais características dos Indicadores Operacionais.

a) Os custos para implantação de um Ativo Imobilizado
devem ser lançados a título de despesas operacionais.

a) São de grande relevância como ferramentas
gerenciais, permitindo oportunidades de melhoria na
gestão que não seriam facilmente visualizáveis por
meio de demonstrações de natureza contábil.

d) Os custos decorrentes de paradas programadas,
previstas pelo fabricante para a manutenção
operacional de um Ativo Imobilizado, devem ser
agregados ao seu valor contábil.

b) Ativos Imobilizados não se submetem a teste de
impairment.
c) Custos com mão de obra para manutenção corretiva
de Ativos Imobilizados devem ser agregados ao seu
valor contábil.

b) Sua definição é grandemente beneficiada pela
realização do mapeamento de processos de maior
interesse da instituição, em especial daqueles
que envolvem o relacionamento desta com partes
relacionadas exteriores.

e) O preço de aquisição de um Ativo Imobilizado deve
ser deduzido dos valores correspondentes a impostos
não recuperáveis, que devem ser segregados e
contabilizados na conta "Despesas com Tributos".
23- Sobre o denominado "custo-padrão", é correto afirmar que:

c) Possuem natureza rígida, uma vez definidos, pois há
o risco de perda de comparabilidade com indicadores
desusados.

a) é aceito pela legislação do Imposto de Renda como
referência para cálculo de tributos.

d) Permitem a absorção de outros indicadores em
utilização mesmo de ramos de atividades diferentes,
decorrentes de sua plasticidade na adequação à
realidade institucional a que se pretende vincular.

b) é vinculado ao Custeio Baseado em Atividades
(Activity Based Costing).
c) serve como paradigma de custo.
d) é o mesmo que "margem de contribuição".

e) Não possuem limites definidos por leis e normativos,
pelo que podem ser adaptados a processos já
estabelecidos, como a outros que venham a ser
criados.
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24- O art. 248 da Lei n. 6.404/1976 dispõe que os investimentos
permanentes em participação no capital social de
sociedades coligadas, controladas, controladas em
conjunto e sociedades que estejam sob controle comum
sejam avaliados segundo o Método de Equivalência
Patrimonial.

26- WACC (Weighted Average Cost of Capital), ou custo
médio ponderado de capital, é uma metodologia adotada
para a determinação do custo de capital de uma empresa,
baseando-se na ponderação dos custos de captação,
internos, por meio dos acionistas, e externos, por meio de
captações no mercado.

Considere a seguinte situação: uma empresa "A" possui
40% do capital votante em sua investida, a companhia
"B". A companhia "C" possui 20% do capital votante e 20%
do capital não votante da companhia "B".

Sobre o custo de capital de uma empresa, é correto
afirmar que:
a) não é afetada pelas políticas tributárias.
b) é sensível ao nível de taxas de juros praticadas no
mercado.

Avalie as seguintes proposições, segundo o Método de
Equivalência Patrimonial previsto na lei.
I.

c) é indiferente à política de distribuição de dividendos
da empresa.

A companhia "A" tem direito a receber 40% dos
dividendos que porventura sejam distribuídos pela
companhia "B".

d) deve ser maximizado, para que se maximize a
agregação de valor ao acionista.
e) independe da política de investimentos da empresa.

II. Uma eventual redução do Patrimônio Líquido da
investida, a companhia "B", em 20% refletiria no
Balanço da companhia "A" como uma redução
correspondente a 8% do capital investido.

27- Em relação à Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC),
é correto afirmar que:

III. Uma eventual redução do Patrimônio Líquido da
investida, a companhia "B", em 20% refletiria no
Balanço da companhia "C" como uma redução
correspondente a 4% do capital investido.

b) divide-se obrigatoriamente em dois fluxos: das
operações e dos financiamentos.

a) não é uma demonstração obrigatória.

c) esta deve refletir todas as despesas incorridas pela
empresa, a exemplo de Variações Cambiais Passivas.

Sobre as proposições acima, é correto afirmar que:

d) o pagamento de um empréstimo para aquisição de
maquinário é uma atividade de financiamento.

a) todas estão corretas.
b) nenhuma está correta.

e) a venda de um maquinário obsoleto é uma atividade
operacional.

c) I e II estão corretas, apenas.
d) I e III estão corretas, apenas.

28- Em relação à metodologia de cálculo do Valor Presente
Líquido (VPL), indique a opção incorreta.

e) apenas a III está correta.
25- Foram alterações impostas pela Lei n. 11.941/2009,
exceto:

a) A taxa de desconto aplicada deve ser compatível ao
risco do investimento.
b) Os valores correspondentes ao fluxo calculado
(entradas e saídas) devem ser trazidos a valor
presente, desagiando-as pela taxa de desconto
aplicada.

a) a extinção do Ativo Permanente.
b) a introdução do grupo "Ativo Não Circulante".
c) a extinção de "Resultados de Exercícios Futuros".
d) a incorporação do Passivo Exigível a Longo Prazo ao
Passivo Não Circulante.

c) Se o resultado do VPL for nulo, a taxa de desconto
aplicada denomina-se Taxa Interna de Retorno.

e) a criação do subgrupo "Intangível".

d) Para o cálculo do VPL em perpetuidade, sem
crescimento, basta dividir o valor calculado das
entradas pela taxa de desconto a ser aplicada.
e) Para o cálculo do VPL em perpetuidade, com
crescimento linear, basta dividir o valor do primeiro
fluxo de entrada pela taxa de desconto somada à taxa
de crescimento desejada.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada
a reprodução total ou parcial desta prova, por
qualquer meio ou processo. A violação de direitos
autorais é punível como crime, com pena de
prisão e multa (art. 184 e parágrafos do Código
Penal), conjuntamente com busca e apreensão e
indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei nº
9.610, de 19/02/98 – Lei dos Direitos Autorais).
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29- Define-se como "Valor Justo" o valor pelo qual um ativo
pode ser negociado, ou um passivo liquidado, entre partes
interessadas, conhecedoras do negócio e independentes
entre si, com a ausência de fatores que pressionem para
a liquidação da transação ou que caracterizem uma
transação forçada.
Em relação ao denominado "Valor Justo", indique a opção
incorreta.
a) É o mesmo que "Ajuste a Valor Presente".
b) É afetado por variáveis de mercado.
c) Utiliza-se para avaliar direitos destinados à negociação, ou marcados a mercado.
d) Aplica-se a derivativos.
e) Pode ser aplicado a ativos não financeiros.
30- Avalie as seguintes proposições.
I.

Ativos Intangíveis com vida útil indefinida estão
sujeitos ao teste de recuperabilidade (impairment
test).

II. Ativos Intangíveis com vida útil definida estão sujeitos
ao teste de recuperabilidade (impairment test).
III. O "Goodwill" (ágio derivado da expectativa de
rentabilidade futura) gerado internamente não deve
ser reconhecido como um ativo.
Assinale a opção correta.
a) I e III, apenas.
b) I e II, apenas.
c) II e III, apenas.
d) Todas as proposições estão corretas.
e) Nenhuma proposição está correta.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada
a reprodução total ou parcial desta prova, por
qualquer meio ou processo. A violação de direitos
autorais é punível como crime, com pena de
prisão e multa (art. 184 e parágrafos do Código
Penal), conjuntamente com busca e apreensão e
indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei nº
9.610, de 19/02/98 – Lei dos Direitos Autorais).
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ECONOMIA

34- Admitindo que o governo busque aumentar sua
arrecadação em T unidades monetárias e que as funções
indiferença dos consumidores sejam estritamente
convexas, então, para um conjunto de bens normais,

31- Seja o conjunto (x1, x2) a representação da cesta
de consumo do consumidor em que x1 e x2 são as
quantidades dos bens 1 e 2, respectivamente. Suponha
que os preços desses bens sejam dados por p1 (para o bem
1) e p2 (para o bem 2) e que o orçamento do consumidor
seja dado por R. Com base nessas informações, é correto
afirmar que

a) um tributo sobre a renda mudaria os preços relativos,
mas não alteraria a restrição orçamentária do
consumidor.
b) um tributo sobre a quantidade consumida de um dado
bem deixaria o consumidor em melhor situação, dado
que ele aumentaria o esforço para auferir mais renda.

a) as quantidades demandadas dos bens 1 e 2 dependem
da produtividade marginal dos fatores de produção.

c) um tributo sobre a quantidade consumida deixaria o
consumidor em melhor situação quando comparado
com um tributo sobre a renda.

b) a inclinação da restrição orçamentária depende da
relação entre x1 e x2.
c) a função restrição orçamentária é homogênea de grau
zero em p1, p2 e R.

d) sob condições específicas, o tributo sobre a renda
deixaria o consumidor com um nível de satisfação
maior do que um tributo sobre a quantidade consumida.

d) a quantidade máxima que o consumidor pode adquirir
do bem 2 é dada pela relação R/p1.
e) o conjunto orçamentário é dado pela reta R=p1x1+p2x2.

e) a escolha ótima do consumidor não se altera,
independentemente do tipo de tributo adotado.

32- Suponha que o governo imponha aos consumidores uma
quota de consumo para um dado bem. A partir dessa
quota, cada unidade adicional do bem é taxada em t
unidades monetárias por unidade a mais consumida.
Assim, é correto afirmar que

35- Uma cesta de consumo formada por (x1, x2), em que
x1 e x2 são quantidades demandadas dos bens 1 e
2, respectivamente. Sejam P1 e P2 os preços dos
respectivos bens 1 e 2 e R a renda do consumidor.
Estando o consumidor em equilíbrio, então:

a) a reta de restrição orçamentária sofrerá uma quebra
no limite dessa quota.

a) se o preço do bem 1 caísse, a renda do consumidor
teria de aumentar na mesma proporção da queda do
preço do bem 1 para que este consumidor pudesse
adquirir a mesma cesta de bens do equilíbrio anterior.

b) a reta de restrição orçamentária afastar-se-á da origem.
c) haverá um efeito renda positivo.

b) se o preço do bem 1 caísse, a compensação de renda
teria de ser proporcional à variação do preço do bem
para que o consumidor pudesse adquirir a mesma
cesta de bens do equilíbrio anterior.

d) a inclinação da reta de restrição orçamentária não
sofrerá alteração.
e) o tributo afeta apenas a renda, mantendo os preços
relativos inalterados.

c) dada uma variação no preço do bem 1 e uma
compensação de renda que permitisse ao consumidor
adquirir a mesma cesta do equilíbrio anterior, esse
consumidor necessariamente compraria as mesmas
quantidades dos bens 1 e 2.

33- Em relação ao mercado de bens e serviços, é correto
afirmar que
a) a inclinação da curva IS pode ser entendida como a
sensibilidade do investimento à taxa de juros, mesmo
que suas coordenadas sejam expressas em termos
de taxa de juros e produto.

d) uma variação somente na renda do consumidor
implicaria um novo equilíbrio, com preços relativos
diferentes daqueles observados no equilíbrio anterior.

b) um ponto acima e à direita da curva IS indica que
o mercado de bens está fora do equilíbrio, pois há
excesso de demanda.
c)

e) uma mudança nos preços relativos implicaria um novo
equilíbrio, mas sem alteração na taxa marginal de
substituição.

a queda na taxa de inflação esperada, para uma dada
taxa nominal de juros, provoca um deslocamento da
função IS para cima e para a direita.

36- Em um mercado de ativos em que não há incerteza, é
correto afirmar que

d) a taxa de câmbio real afeta diretamente o Balanço de
Pagamentos, mas não tem relação com a demanda
agregada.

a) o valor futuro de um ativo é dado pela razão entre seu
rendimento e seu valor presente.
b) a ausência de arbitragem garante que o preço de venda
dos ativos seja equivalente ao seu valor presente.

e) uma redução nos tributos autônomos provoca
deslocamento do equilíbrio sobre a função IS.

c) o equilíbrio no mercado de ativos é garantido pela
existência de arbitragem.
d) a arbitragem garante que os serviços oferecidos pelos
ativos sejam equivalentes.
e) o valor do investimento em um ativo tem relação direta
com seu preço.
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40- De acordo com o Teorema do Orçamento Equilibrado, é
correto afirmar que

37- Suponha que o mercado de um dado bem está em
equilíbrio e que o governo adota um tributo sobre a
quantidade desse bem, então:

a) um aumento nos gastos do governo no mesmo
montante do aumento nos tributos terá efeito positivo
sobre a renda, porque a soma do multiplicador dos
gastos do governo e dos tributos é maior que um.

a) o tributo reduz o consumo, mas não afeta o equilíbrio
de mercado.
b) o tributo reduz o excedente do consumidor e amplia o
excedente do produtor.

b) o multiplicador dos gastos do governo é sempre maior
que o multiplicador dos tributos, independentemente
do tamanho da propensão marginal a consumir.

c) o governo anula sua receita ao gerar um “peso morto”
na economia.

c) tanto o multiplicador dos gastos do governo quanto
o dos tributos têm relação inversa com a propensão
marginal a consumir.

d) os valores que o consumidor e o produtor estariam
dispostos a pagar pelo tributo são maiores do que o
governo arrecadaria com sua adoção.

d) o multiplicador dos gastos do governo não apresenta
qualquer relação com a propensão marginal a poupar.

e) o “peso morto” gerado pelo tributo recai somente
sobre o consumidor.

e) o multiplicador dos tributos é diretamente proporcional
à propensão marginal a poupar.

38- Tome o caso de uma empresa que opera dentro de uma
estrutura de um mercado monopolista. Nesse caso,

41- Pelo princípio do acelerador do investimento, é correto
afirmar que

a) a empresa poderá escolher o preço do bem que
produz e a quantidade vendida.

a) o investimento é afetado diretamente pelo nível do
produto, independentemente da taxa de crescimento
deste.

b) o preço praticado pelo monopolista é maior do que o
preço praticado dentro de uma estrutura de mercado
perfeitamente competitivo.

b) o investimento afeta a oferta agregada, mas não tem
efeito sobre a demanda agregada.

c) o monopólio sempre gera lucro econômico positivo.
d) o equilíbrio do monopolista ocorrerá quando o preço
do bem for equivalente ao custo marginal (condição
de primeira ordem para a maximização do lucro total).

c) um aumento no investimento aumenta a renda, que,
por sua vez, leva a um novo aumento no investimento.

e) a existência de lucro econômico positivo permite ao
monopolista operar mesmo quando a receita marginal
for negativa.

d) há uma relação direta entre taxa de investimento e
taxa de juros.

39- O governo, optando pela concessão de serviços de
um único aeroporto em uma dada região, caso busque
eliminar a ineficiência desse monopólio, deveria

42- Por definição, uma externalidade surge quando o bemestar de um consumidor ou a possibilidade de produção
de uma firma são afetados pela ação de outro agente
econômico. Assim,

e) o nível da poupança sempre aumentará.

a) fixar os preços dos serviços no ponto em que a função
demanda intercepta a função custo marginal.

a) pode-se dizer que existe externalidade quando há
conluio entre os produtores que operam em um
mercado oligopolista.

b) fixar os preços dos serviços no ponto em que a função
demanda intercepta a função receita marginal.

b) um aumento no preço das passagens aéreas,
ao provocar a redução da demanda por serviços
aeroportuários, é um sinal da existência de
externalidade negativa.

c) permitir que o mercado atue sem intervenção.
d) observar o comportamento da função oferta de outros
mercados monopolistas.
e) deixar que o monopolista escolha a quantidade
produzida e que os consumidores escolham quanto
pagarão pelos serviços.

c) a existência de externalidade provoca ineficiência no
sentido de Pareto, que pode ser corrigida por meio da
introdução de quotas ou taxas pelo governo.
d) consumidores e firmas agem maximizando utilidade
e lucro, respectivamente, e o mercado atinge o
equilíbrio no ponto ótimo de Pareto, ainda que existam
externalidades no mercado.
e) a presença de externalidade significa que as
preferências dos consumidores são definidas somente
sobre o conjunto de bens que eles decidem consumir
e que a produção da firma depende somente da
quantidade de insumos escolhida por ela.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada
a reprodução total ou parcial desta prova, por
qualquer meio ou processo. A violação de direitos
autorais é punível como crime, com pena de
prisão e multa (art. 184 e parágrafos do Código
Penal), conjuntamente com busca e apreensão e
indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei nº
9.610, de 19/02/98 – Lei dos Direitos Autorais).
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46- Supondo que o conjunto que descreve as preferências do
consumidor seja estritamente convexo, então

43- Em um mercado perfeitamente competitivo:
a) o primeiro Teorema Fundamental do Bem-Estar
garante que uma alocação eficiente no sentido de
Pareto nos “n” mercados também representa o
equilíbrio nos “n-1” mercados (Lei de Walras).

a) o equilíbrio do consumidor pode apresentar uma
solução de canto.
b) uma combinação linear entre duas cestas de consumo,
na mesma curva de indiferença, nunca será preferível
a cada uma delas.

b) a Lei de Walras garante uma solução de equilíbrio
para os mercados.

c) o consumidor prefere especializar-se no consumo de
um dado bem.

c) uma alocação eficiente no sentido de Pareto constitui
um equilíbrio de mercado, independentemente das
preferências dos consumidores.

d) pode-se representar a curva de indiferença do
consumidor por meio de uma reta.

d) o segundo Teorema Fundamental do Bem-Estar não
distingue o problema da escassez relativa do problema
da distribuição dos bens na sociedade.

e) a taxa marginal de substituição é decrescente.
47- Suponha que o investimento seja função da taxa de juros
e a poupança varie em função da renda, então

e) pela Lei de Walras, o excedente de demanda
agregada será igual a zero somente para os preços
de equilíbrio.

a) para o consumidor, um tributo sobre a renda mudaria
os preços relativos, mas não alteraria sua restrição
orçamentária.

44- Assumindo as premissas de um modelo monetarista,
então, é correto afirmar que

b) se o governo aumentasse seus gastos autônomos, o
nível de demanda agregada poderia ser maior, ainda
que a taxa de juros da economia não se alterasse.

a) a taxa de crescimento da renda nominal equivale à
taxa de crescimento da renda real mais a taxa de
crescimento da produção.

c) a propensão marginal a poupar é uma variável que
condiciona o equilíbrio no mercado de moedas.

b) a demanda agregada equivale à oferta monetária mais
a velocidade de circulação da moeda.

d) a inclinação da função IS depende da quantidade
ofertada de moeda.

c) o aumento da produção implica necessariamente
queda nos preços.

e) um aumento na taxa de juros implicaria o aumento do
nível de poupança da economia.

d) se a oferta de moeda e sua velocidade de circulação
permanecerem constantes, os preços da economia
irão aumentar, acompanhando uma variação positiva
na produção.

48- No modelo keynesiano generalizado, tem-se que
a) uma política monetária expansionista provoca um
aumento na quantidade demandada por títulos e,
com isso, uma queda na taxa de juros. Assim, tanto o
produto quanto os investimentos caem.

e) a demanda agregada permanecendo constante,
variações positivas na produção implicam também em
variações positivas nos preços.

b) caso a demanda por moeda seja infinitamente
elástica em relação à taxa de juros, uma política
monetária expansionista poderia aumentar o nível de
investimento e, consequentemente, o produto.

45- Em relação à demanda agregada, é correto afirmar que
a) tem inclinação negativa porque variações positivas
nos preços fazem com que o valor dos ativos flutue
em sentido contrário, e isso, por sua vez, provoca uma
redução no dispêndio real.

c) a política fiscal tem eficiência máxima quando a
economia se encontra em uma situação conhecida na
literatura por “armadilha de liquidez”.

b) o dispêndio e a renda apresentam uma relação
inversa.

d) o mercado de bens está em equilíbrio somente no
ponto em que a curva IS cruza a curva LM.

c) no longo prazo, o equilíbrio da economia ocorre em
um ponto abaixo do pleno emprego.

e) o mercado de moedas está em equilíbrio somente no
ponto em que a curva IS cruza a curva LM.

d) aumentos nos salários levam a economia a produzir
além do pleno emprego.
e) os preços sobem quando a economia opera abaixo do
pleno emprego.
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GESTÃO GOVERNAMENTAL

49- O conjunto das teorias dos ciclos econômicos postula que
as economias alteram períodos de recessão com períodos
de prosperidade. Nesse contexto,

51- A nova gestão pública orientada para resultados
caracteriza-se por atributos que são essenciais ao
alcance dos efeitos
pretendidos. A respeito dessa
abordagem, analise as afirmativas abaixo, classificandoas em verdadeiras (V) e falsas (F) e, em seguida, assinale
a opção que contenha a sequência correta.

a) o modelo apresentado por Samuelson exclui a
possibilidade de amortecimento dos ciclos e sua
possível extinção.
b) o pleno emprego, no modelo de Harrod, seria uma
barreira à possibilidade de a economia entrar em uma
trajetória explosiva de crescimento.

( ) A gestão pública por resultados deve ser dinâmica, no
sentido de não apenas definir os efeitos desejados, mas
alcançá-los, monitorá-los e avaliá-los.

c) Schumpter, em oposição à Teoria Geral de Keynes,
considerava que variações no investimento
apresentavam uma relação direta com variações na
renda.

( ) A nova gestão pública, orientada para os resultados,
busca promover a eficiência, a eficácia e a efetividade
dos processos organizacionais.

d) o modelo de Hawtrey-Wicksell atribui às fases
ascendentes dos ciclos o fato de os bancos praticarem
taxas de juros acima da taxa natural de juros da
economia.

( ) A nova gestão pública, ao preservar o caráter rígido
da administração burocrática, introduz novas práticas
gerenciais, direcionadas à criação de condições para
elevar o controle social sobre o gestor público.

e) na Teoria Monetária dos Ciclos Econômicos, o setor
real não interage com o setor monetário.

a) V, F, V

50- No contexto da Teoria das Expectativas Racionais, é
correto afirmar que

b) F ,V, V

a) os agentes econômicos não consideram racionais as
mudanças de políticas públicas e agem conforme os
acontecimentos observados no passado.

d) F, F, V

c) V, V, F
e) F, V, F
52- Conforme Lima, P.D (2007), o Modelo de Excelência
em Gestão Pública (GESPÚBLICA) tem a missão de
aumentar a competitividade do país, focando a excelência
da prestação dos serviços públicos aos cidadãos. Este
modelo é a principal referência para as organizações
públicas que pretendem aperfeiçoar sua gestão. Os
critérios definidos pelo GESPÚBLICA para a melhoria da
gestão das organizações públicas são:

b) os agentes supõem a existência de um equilíbrio de
Nash, como na Teoria dos Jogos.
c) uma política econômica crível pelos agentes
econômicos é capaz de afetar o produto real, sem
efeitos sobre o nível de preços da economia.
d) os agentes econômicos conhecem o desempenho das
variáveis endógenas e, a partir desse comportamento,
passam a descrever a trajetória das variáveis
exógenas.

a) Liderança; Estratégias e Planos; Cidadãos; Sociedade;
Informação e Conhecimento; Pessoas; Processos e
Resultados.

e) a inércia inflacionária é uma das consequências do
comportamento dos agentes.

b) Economicidade; Publicidade; Impessoalidade; Moralidade
e Eficiência.
c) Excelência dirigida ao cidadão; Gestão participative;
Gestão baseada em processos e informação; Valorização
das pessoas e Controle Social.
d) Liderança; Estratégias e Planos; Informação e
Conhecimento; Pessoas; Processos e Resultados.
e) Planejamento; Pessoas e Processos, Informações e
Resultados.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada
a reprodução total ou parcial desta prova, por
qualquer meio ou processo. A violação de direitos
autorais é punível como crime, com pena de
prisão e multa (art. 184 e parágrafos do Código
Penal), conjuntamente com busca e apreensão e
indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei nº
9.610, de 19/02/98 – Lei dos Direitos Autorais).
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55- A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) é o principal
instrumento regulador das contas públicas do país.
Por esta razão, as organizações públicas apresentam
limitações que não são encontradas nas organizações
privadas comerciais e industriais. Nesse sentido, é correto
afirmar que:

53- Faça uma correlação entre as colunas I e II da tabela
abaixo e, em seguida, assinale a opção que contenha a
sequência correta para a coluna II.
I
1. Elaboração do projeto de
Lei Orçamentária

II
( ) Unidade Orçamentária

2. Análise e aprovação da Lei
de Diretrizes Orçamentárias

( ) Congresso Nacional

3. Execução do orçamento

( ) Órgão Central de
Planejamento

4. Elaboração da Proposta de
Programação Financeira

( ) Órgão Central de
Contabilidade

I.

Não prevê gastos com pessoal, pois são ilimitados.

II. Permite que, no último ano de mandato, sejam
realizados aumentos das despesas estabelecidas
nos planejamentos orçamentários com contratação
de pessoal.
III. É um instrumento importante para o planejamento
governamental, mas não trouxe nenhuma inovação,
mudança institucional ou cultural no trato do gasto
público.

a) 1, 3, 4, 2
c) 3, 1, 2, 4

IV. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para
a responsabilidade na gestão fiscal.

d) 2, 3, 4, 1

Assinale a opção correta.

b) 3, 2, 1, 4

e) 1, 3, 2, 4

a) Todas as afirmações são verdadeiras.

54- A respeito da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO),
pode-se afirmar que:
I.

b) A I é verdadeira, a II, III e IV são falsas.
c) Todas são falsas.
d) A I, II e III são verdadeiras e a IV é falsa.

Inclui as metas e as prioridades da administração
pública federal, a despesa de capital para o exercício
financeiro subsequente, serve para orientar a
elaboração da lei orçamentária anual, dispõe sobre
as alterações na legislação tributária e estabelece a
política de aplicação das agências financeiras oficiais
de fomento.

e) A I, II e III são falsas e a IV é verdadeira.
56- As agências reguladoras federais, como autarquias
especiais, possuem características diferenciadas das
demais autarquias federais. Analise as assertivas abaixo,
escolhendo a opção correta.

II. As emendas destinadas à modificação do projeto de
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) só poderão
ser aprovadas se forem incompatíveis com o plano
plurianual.

I.

III. A elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias é de
iniciativa do Poder Legislativo.

As agências reguladoras são submetidas ao controle
externo do Tribunal de Contas da União (TCU), mas não
são obrigadas à prestação de contas convencional aos
órgãos de controle interno.

II. A ANAC, por ser uma agência reguladora e gozar de
independência administrativa, não se submete ao controle
do Tribunal de Contas da União, especialmente no que se
refere a procedimentos licitatórios no setor de aquisições
e compra de serviços para a aviação civil.

IV. A sessão legislativa não será interrompida sem
a aprovação do Projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
Assinale a opção correta.

III. A independência política das agências reguladoras é
decorrente da nomeação de sua diretoria pelo Poder
Executivo, após aprovação do Senado Federal, para o
exercício de mandatos fixos e não coincidentes.

a) Todas são verdadeiras.
b) A I é verdadeira, a II e III são falsas.
c) A I é falsa, a II e a III são verdadeiras.

a) Todas são verdadeiras.

d) Todas são falsas.

b) Somente a III é verdadeira.

e) A I, a II e a IV são falsas e a III é verdadeira.

c) Todas são falsas.
d) Somente a II e a III são verdadeiras.
e) Somente a I, II e III são verdadeiras.
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57- A respeito da elaboração do planejamento organizacional,
analise as afirmativas abaixo, classificando-as em
verdadeiras (V) e falsas (F), e, em seguida, assinale a
opção que contenha a sequência correta.

60- Assinale a opção que não indica um propósito da
avaliação de programas governamentais.
a) Aperfeiçoamento de programas e organizações.
b) Promoção da accountability.

( ) O Planejamento Estratégico Situacional (PES) propõe a
avaliação da efetividade de um projeto governamental,
analisando sua viabilidade por meio das dimensões de
governabilidade e capacidade de governo.

c) Escolha de alternativas que proporcionem a melhor
rentabilidade financeira.
d) Correção do curso de um programa ou política com
vistas a obter melhorias nos processos de execução.

( ) Existem três tipos de planejamento: o estratégico, o tático
e o operacional.

e) Verificação do alcance dos objetivos com vistas à
continuação, à expansão ou à institucionalização de
um programa-piloto; assim como corte, finalização ou
abandono do programa em execução.

( ) O planejamento estratégico define metas e planos para
todos os níveis gerenciais da organização.
( ) O elemento do planejamento estratégico que define a
razão de ser da organização é denominado missão.
a) V, F, V, F
b) F, V, F, V
c) V, V, F, V
d) F, F, V, V
e) F, V, F, F
58- Para que uma equipe seja bem-sucedida, são necessários
os seguintes elementos, exceto:
a) clareza na definição das metas a serem alcançadas.
b) papéis claramente definidos.
c) procedimentos decisórios a cargo do líder.
d) comunicação clara.
e) uso da abordagem científica.
59- Em relação ao trabalho de equipe, analise as afirmativas
abaixo e assinale a opção correta.
a) Um grupo de pessoas que trabalham juntas, de forma
coordenada e organizada e com objetivos comuns,
constitui uma equipe de trabalho.
b) O desempenho efetivo de uma equipe pouco depende
dos recursos individuais de seus membros. O bom
nível de desempenho da equipe depende mais do
recurso global constituído pelo grupo.
c) Para ser eficaz, uma equipe de trabalho deve ter os
papéis de seus membros preestabelecidos, por meio
de definição clara e objetiva das suas atribuições e
competências, de modo a restringir o campo de
atuação individual de seus membros.
d) Para obter sucesso com sua equipe, o gerente deve
abolir a postura de autoritarismo e agir como parte
integrante da equipe.
e) Para uma boa performance da equipe, é necessário
utilizar a abordagem científica, sem plano de trabalho
definido.
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GESTÃO ESTRATÉGICA E ECONOMIA DA
REGULAÇÃO

63- As formas de regulação da propriedade privada
pelo Estado possuem falhas e benefícios potenciais
associados. Algumas falhas potenciais desses processos
são listadas a seguir. Assinale a opção que é uma falha
potencial do processo de regulação executado por
agência independente.

61- O gerenciamento por projetos requer a utilização de
práticas que direcionem os esforços organizacionais a
resultados de excelência. Assim, a escolha da metodologia
para gerenciamento é parte importante do processo.
Entre as diversas metodologias utilizadas, destaca-se a
Project Management Body Of Knowledge (PMBOK) (em
livre tradução Guia do Conjunto de Conhecimentos em
Gerenciamento de Projetos), desenvolvida pelo Project
Management Institute (Instituto de Gerenciamento
de Projetos), que consiste em um guia das melhores
práticas referentes à gestão de projetos. A respeito desta
metodologia, analise as afirmativas abaixo, classificandoas em verdadeiras (V) e falsas (F), e, em seguida, assinale
a opção que contenha a sequência correta.

a) Monopólio estatal.
b) Captura das empresas públicas por políticos e
sindicatos.
c) Orientação dos gestores públicos por metas ambíguas
e inconsistentes.
d) Coordenação débil entre diferentes empresas públicas.
e) Captura dos reguladores pelas empresas reguladas.
64- Sobre os principais tipos de ação regulatória do Estado
na economia, assinale a opção incorreta.

( ) Para um projeto obter uma boa performance, é
necessária a compreensão de um conjunto de “áreas
de conhecimento”, relacionadas à sua gestão, quais
sejam, tempo, custo, escopo, comunicação, recursos
humanos, riscos, integração, aquisições e qualidade.

a) A regulação por estatização é aquela em que o Estado
é proprietário de empresas ou setores inteiros da
economia.
b) A regulação central é aquela na qual o Estado
centraliza todo o seu poder de autorregulação.

( ) Um projeto é um empreendimento permanente que
objetiva a obtenção de um produto ou serviço.

c) A regulação
que abrange as diversas formas de
autorregulação, através de arranjos corporativistas.

( ) As etapas de um projeto são: iniciação, planejamento,
execução, monitoramento e controle e encerramento.

d) Na regulação direta, o Estado exerce suas atividades
regulatórias por intermédio de órgãos da administração
centralizada, quando atuando em um contexto de
regime de propriedade privada.

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

e) A regulação pública com regime de propriedade
privada, baseada na criação de entidades dotadas de
autonomia, as agências reguladoras.

c) V, V, F
d) F, F, V
e) F, V, F
62- Considerando o processo de planejamento estratégico de
uma organização, analise as assertivas abaixo e defina
qual a opção correta.
I.

A missão é uma orientação atemporal que exprime o
propósito, a razão de ser ou o motivo da existência de
uma organização.

II. A missão é uma orientação temporal que exprime o
propósito, a razão de ser ou o motivo da existência de
uma organização.
III. A missão é uma orientação temporal que determina
aonde a organização deseja chegar.
a) I e II
b) II e III
c) I e III
d) I
e) II
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65- Após um período de mais de quinze anos da criação
da primeira agência reguladora no Brasil, o debate em
torno do exercício da função reguladora do Estado tem
se centrado atualmente no aperfeiçoamento da qualidade
das normas regulatórias editadas. Considerando a
afirmativa anterior, podemos dizer que:
I.

66- O novo sistema regulatório brasileiro, criado a partir
do surgimento das agências reguladoras, durante a
reforma da década de 1990, encontra-se ainda em fase
de consolidação. Questionamentos sobre a legitimidade
das agências reguladoras são frequentes e refletem o
ineditismo desse arranjo para o ajuste de seu desenho
institucional e de sua atuação regulatória. Analise as
assertivas abaixo e assinale a opção incorreta.

O aperfeiçoamento das normas reguladoras objetiva
aumentar a eficiência e a efetividade do processo
regulatório, ao mesmo tempo que se busca o
fortalecimento e a consolidação dos princípios de boa
governança.

a) O surgimento de estruturas autônomas de
administração para os assuntos de regulação da
economia, as agências reguladoras, inaugurou um
novo paradigma de intervenção estatal no domínio
econômico, notadamente em setores de infraestrutura.

II. A criação do Programa de Fortalecimento da
Capacidade Institucional para Gestão em Regulação
(PRO-REG) (Decreto n. 6.062/2007) se constitui em um
esforço do governo brasileiro no sentido de fortalecer
a autonomia, a transparência e o desempenho das
agências reguladoras e desenvolver e aperfeiçoar
os mecanismos para o exercício do controle social e
da transparência no âmbito do processo regulatório
brasileiro.

b) Um problema das agências reguladoras federais é o
seu atual quadro diversificado e não profissionalizado,
sendo comum nas estruturas das agências cargos
comissionados e pessoal contratado por terceirização.
c) A origem da ideia de que a regulação econômica deve
ser exercida por agências com autonomia técnica
e decisória reside na preocupação com o problema
da captura dos entes reguladores pelos agentes
regulados.

III. A transparência, a participação social, a prestação
de contas e a existência de quadro de pessoal
diversificado
(comissionados, terceirizados, etc.)
e não profissionalizado das agências reguladoras
federais brasileiras potencializam o risco de captura
dessas entidades pelo estabelecimento de vínculos e
compromissos com atores externos à agência.

d) A fragmentação da estrutura regulatória do governo
brasileiro foi uma das preocupações consideradas
ao se pensar na criação das agências reguladoras
federais.
e) O surgimento das agências reguladoras, denominado
de “agencificação”, iniciou-se no governo Fernando
Henrique Cardoso, como produto da reforma
regulatória implementada no país a partir das
privatizações ocorridas ao longo da última década do
século passado.

Assinale a opção correta.
a) Todas são verdadeiras.
b) Somente a I é verdadeira.
c) Todas são falsas.
d) Somente a II e a III são verdadeiras.

67- As duas formas de regulação estatal, propriedade pública
e propriedade privada regulada por agência independente,
possuem falhas e benefícios potenciais associados.
As falhas potenciais desses processos são listadas a
seguir. Analise as assertivas abaixo e classifique as
falhas decorrentes do processo de regulação por agência
independente. A seguir, escolha a opção correta.

e) Somente a I e a II são verdadeiras.

I.

Captura das empresas públicas por políticos e
sindicatos.

II. Captura dos reguladores pelas empresas reguladas.
III. Regulação não competitiva.
IV. Orientação dos gestores públicos por metas ambíguas
e inconsistentes.
V. Coordenação
públicas.

débil

entre

diferentes

empresas

São corretos apenas os itens
a) I, III, V.
b) II, III.
c) III, IV, V.
d) I, II, V.
e) I, II, I.
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70- Faça uma correlação entre as colunas I e II da tabela
abaixo e, em seguida, assinale a opção que contenha a
sequência correta para a coluna II.

68- Todo trabalho importante realizado nas empresas faz
parte de um processo (Graham e Le Baron). Não existe
um produto ou um serviço oferecido por uma empresa sem
um processo empresarial. Neste sentido, são conceitos de
processo, exceto:

I

a) qualquer atividade ou conjunto de atividades que toma
um input adiciona valor a ele e fornece um output a um
cliente específico.
b) um grupo de atividades realizadas numa sequência
lógica com o objetivo de produzir um bem ou um
serviço que tem valor específico para um grupo de
clientes.
c) um grupo de atividades que ocorrem ao longo do
tempo.
d) qualquer trabalho que seja recorrente, afete algum
aspecto da capacidade da empresa, possa ser
realizado de várias maneiras, com resultados
diferentes em termos de contribuição que pode gerar
com relação a custo, valor, serviço ou qualidade
e envolva a coordenação de esforços para sua
realização.

II

1. Captura dos
reguladores pelas
empresas reguladas.

( ) Benefício potencial do
processo de regulação para
as empresas reguladas.

2. Amparo legal para
garantir direito do
consumidor.

( ) Falha potencial do
processo de regulação por
agência reguladora.

3. Adoção de medidas
para dificultar a entrada
de produtos substitutos
e complementares.

( ) Benefício potencial do
processo de regulação para a
sociedade.

a) 1, 3, 2
b) 2, 3, 1
c) 3, 1, 2
d) 1, 2, 3
e) 2, 1, 3

e) um conjunto de atividades operacionais e estratégicas
que envolvem diversos níveis organizacionais e a
realização de práticas gerenciais da alta gerência.
69- A respeito da teoria do agente principal, analise as
afirmativas abaixo, classificando-as em verdadeiras (V) e
falsas (F), e, em seguida, assinale a opção que contenha
a sequência correta.
( ) Essa teoria considera a existência de uma relação
entre dois atores, o principal e o agente, sendo o
agente aquele indivíduo que emprega uma ou mais
empresas para atingir seu objetivo.
( ) Na relação agente principal, pode aparecer uma
dificuldade derivada da assimetria de informações,
que surge da incapacidade do principal de monitorar
as atividades realizadas pelos agentes e esses
perseguirem suas próprias metas em vez das metas
do principal.
( ) A teoria do agente principal se aplica entre os órgãos
reguladores e as empresas reguladas, pois os
primeiros precisam de informações dos últimos para
regular o mercado, e isso sempre envolve assimetria
de informação – que pode ser agravada pela evolução
tecnológica.
a) V, F, V
b) F ,V, V
c) V, V, F
d) F, F, V

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada
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qualquer meio ou processo. A violação de direitos
autorais é punível como crime, com pena de
prisão e multa (art. 184 e parágrafos do Código
Penal), conjuntamente com busca e apreensão e
indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei nº
9.610, de 19/02/98 – Lei dos Direitos Autorais).

e) F, V, F
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