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Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações,
use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas respostas.

2 – ECONOMIA E FINANÇAS
QUESTÃO 1

Uma empresa resgatou parte dos recursos que

mantinha em um fundo de investimentos do Banco do Brasil

(BB) para investir em um novo projeto de expansão de suas

unidades comerciais.

Nesse caso, do ponto de vista do projeto que se pretende

iniciar, a remuneração média do fundo de investimentos é

denominada

A isoquanta.

B taxa interna de retorno.

C efeito substituição e renda.

D custo de oportunidade.

E retorno marginal de investimentos.

QUESTÃO 2

O BB contratou novos funcionários para trabalhar

em suas agências, mas não pôde utilizá-los de imediato; eles

precisariam passar por treinamento específico da função a

ser por eles desempenhada. Dois meses depois, terminado

o treinamento, todos os contratados foram enviados para

suas respectivas agências.

Tendo como referência essa situação hipotética e supondo

que todos os demais recursos do banco estejam sendo

integralmente utilizados, assinale a opção que descreve

corretamente as modificações ocorridas no gráfico de

possibilidades de produção do banco, no momento em que

os novos funcionários começaram a trabalhar.

A A curva de possibilidades de produção permaneceu

inalterada e a quantidade de serviços produzida

aumentou.

B A curva de possibilidades de produção foi deslocada

para a direita.

C A curva de possibilidades de produção foi deslocada

para a esquerda.

D A quantidade de serviços produzida deslocou-se para

a esquerda da nova curva de possibilidades de

produção.

E A quantidade de serviços produzida deslocou-se para

a esquerda da curva de possibilidades de produção.

QUESTÃO 3

Com base nos conceitos de oferta, demanda e renda, assinale a opção
correta.

A Saber a quantidade demandada de determinado bem é suficiente
para se definir a sua demanda.

B O fato de que os aumentos recentes no preço do álcool conduzam
à elevação da demanda de gasolina ilustra o efeito substituição na
demanda.

C Para que o efeito renda ocorra, é indispensável que haja variações,
positivas ou negativas, na renda nominal dos consumidores.

D O surgimento de nova tecnologia provoca o deslocamento da
curva de produção para a esquerda.

E Se determinado mercado é formado por um grande número de
compradores e vendedores que não podem influenciar
individualmente os preços, esse mercado é considerado perfeito.

QUESTÃO 4

Considere que o BB ofereça uma modalidade de seguro para veículos
cuja elasticidade-preço da demanda seja igual a 1,2. Assinale a opção
que descreve corretamente as características desse mercado.

A Trata-se de um mercado impossível; a elasticidade-preço da
demanda nunca pode ser superior a 1.

B O seguro descrito tem demanda inelástica.
C O oferecimento pelo BB de modalidade de seguro com

características semelhantes à considerada diminuirá a elasticidade-
preço do produto original.

D Não é possível determinar como a receita total decorrente da
venda desse produto reagirá às variações de preços.

E Se o preço do seguro for reduzido, a receita total aumentará.

QUESTÃO 5

Acerca dos conceitos de sistema de contas nacionais, julgue os itens
seguintes.
I O produto agregado de uma economia é a soma do valor total das

vendas com o valor da compra dos insumos utilizados na
produção.

II O produto líquido é calculado subtraindo-se do produto bruto a
margem de lucro das empresas.

III O conceito de produto nacional abrange as transações realizadas
com o exterior.

IV Os impostos indiretos incidem sobre o preço dos bens e serviços.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item II está certo.
B Apenas o item IV está certo.
C Apenas os itens I e II estão certos.
D Apenas os itens I e III estão certos.
E Apenas os itens III e IV estão certos.
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QUESTÃO 6

Considere que, em determinado ano, as economias do Brasil e
dos Estados Unidos da América (EUA) tenham apresentado os
seguintes dados:
• inflação no Brasil, no período de janeiro a outubro: 8%;
• inflação nos EUA, no período de janeiro a outubro: 12%;
• taxa real de câmbio, para conversão de reais em dólares, em

outubro: 2,00.

Nesse caso, considerando 0,964 como valor aproximado de
27/28, é correto afirmar que, em outubro desse ano, a taxa
nominal de câmbio para conversão de reais em dólares foi

A inferior a 1,70.
B superior a 1,70 e inferior a 1,80.
C superior a 1,80 e inferior a 1,90.
D superior a 1,90 e inferior a 2,0.
E superior a 2,0.

QUESTÃO 7

Em relação aos agregados monetários que podem ser observados
em uma economia nacional, assinale a opção correta.

A O papel moeda emitido corresponde ao papel moeda em
poder do público somado ao caixa dos bancos comerciais.

B A soma dos depósitos à vista nos bancos comerciais não
integra o conceito de meios de pagamento em seu conceito
mais restrito.

C Se o saldo em caixa no Banco Central do Brasil (BACEN)
for maior que zero, então o papel moeda em circulação não
pode ser igual ao papel moeda emitido.

D Para se obter o total de reservas e encaixes dos bancos
comerciais, é suficiente somar as reservas e encaixes de
tesouraria e as reservas e encaixes compulsórios.

E O M4 é o agregado de maior liquidez da economia.

RASCUNHO

QUESTÃO 8

Acerca do BACEN, assinale a opção correta.

A A receita decorrente de resultados operacionais positivos do
BACEN, quando ocorrer, deve ser transferida ao Tesouro
Nacional após a aprovação dos balanços semestrais.

B Ao BACEN cabe cumprir as normas e determinações
relativas à política monetária, que são baixadas pelo
Ministério da Fazenda. 

C A produção e a emissão das cédulas de dinheiro e a
cunhagem de moedas metálicas são realizadas pelo BACEN.

D Nos termos da legislação vigente, a concessão de
empréstimos pelo BACEN aos bancos comerciais e demais
instituições financeiras é expressamente vedada.

E No exercício do controle sobre o funcionamento do sistema
financeiro, o BACEN pode intervir em instituições
financeiras, desde que seja autorizado pelo Senado Federal.

QUESTÃO 9

Uma elevação no índice de preços, que é justificada pela maioria
das empresas pesquisadas a esse respeito como decorrente de
reajuste recente no valor do salário mínimo, caracteriza o
fenômeno denominado inflação

A de demanda.
B de custos.
C inercial.
D estrutural.
E conjuntural.

QUESTÃO 10

Na crise financeira que se abateu sobre o mundo a partir
do final de 2008, o BACEN viu-se diante da necessidade de atuar
no sistema financeiro nacional com o objetivo de evitar que a
economia brasileira entrasse em recessão.

Nessa situação, assinale a opção que apresenta a medida de
política monetária que atende ao objetivo pretendido pelo
BACEN.

A aumento do depósito compulsório ou encaixe legal
B aumento da taxa de juros básica
C aumento da taxa de redesconto bancário
D compra de títulos da dívida pública federal
E redução das diligências de fiscalização das instituições

financeiras

QUESTÃO 11

Em toda economia, o orçamento do setor público retrata, de um
lado, a origem dos recursos utilizados pelo governo e, de outro,
sua alocação nos diversos tipos de gastos. Acerca desse assunto,
assinale a opção correta.

A Os gastos com juros e amortização da dívida devem ser
incluídos no orçamento de capital.

B A receita decorrente da arrecadação de impostos integra,
obrigatoriamente, o orçamento de capital.

C A poupança do governo em conta corrente é considerada
origem de recursos no orçamento de capital.

D O produto da contratação de novas dívidas constitui receita
do orçamento corrente.

E Os gastos com investimentos do governo são considerados
em grupo destacado, que não faz parte do orçamento
corrente nem do orçamento de capital.
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QUESTÃO 12

Se a carteira de câmbio do BB puder realizar suas operações
definindo livremente sua própria taxa de câmbio e se a atuação do
BACEN no mercado de câmbio se restringir a intervenções
esporádicas, independentes de limites, então, nesse caso, o regime
cambial adotado no Brasil é o de taxa de câmbio

A fixa.

B fixa e administrada.

C flutuante, com flutuação suja.

D flutuante, com bandas cambiais.

E currency board. 

QUESTÃO 13

Suponha que a agência do BB em Teófilo Otoni seja responsável
pela implementação da política de financiamento da safra
agrícola do banco na região do Vale do Mucuri, que envolve 23
municípios com rendas per capita e Índices de Desenvolvimento
Humano (IDH) relativamente próximos. Essa situação caracteriza
a jurisdição dessa agência, do ponto de vista econômico, como
uma região econômica

A homogênea.

B polarizada.

C nodal.

D de planejamento.

E metropolitana.

QUESTÃO 14

A Brasilprev, empresa do BB que atua no mercado de
previdência complementar aberta, está sujeita à supervisão do(a)

A Conselho Monetário Nacional.

B Instituto de Resseguros do Brasil.

C Conselho de Gestão da Previdência Complementar.

D Superintendência de Seguros Privados.

E Comissão de Valores Mobiliários.

QUESTÃO 15

Um cliente tem um título para pagar no BB com
previsão de juros de mora 0,5% ao mês, pelo regime de
capitalização simples.

Nesse caso, se o pagamento ocorrer 6 meses após o vencimento
do título e se o cliente pagar R$ 120,00 de juros pelo atraso,
então o valor original do título, em reais, é

A inferior a 2.700.

B superior a 2.700 e inferior a 3.100.

C superior a 3.100 e inferior a 3.500.

D superior a 3.500 e inferior a 3.900.

E superior a 3.900.

QUESTÃO 16

Acerca dos conceitos de finanças, assinale a opção correta.

A Os regimes de capitalização simples e composta devem
produzir o mesmo valor de juros quando aplicados sobre o
mesmo valor presente, durante qualquer período de tempo.

B Duas taxas de juros são consideradas equivalentes quando,
atuando sobre o mesmo valor presente e durante o mesmo
prazo, produzem o mesmo valor futuro.

C Uma taxa de juros de 12% ao ano, aplicada sobre um valor
presente com capitalização mensal, é denominada taxa
efetiva.

D O desconto bancário é um caso particular de desconto
comercial, porque, em seu cálculo, todos os meses têm
exatamente 30 dias.

E No desconto racional, aplica-se a taxa de desconto sobre o
valor futuro do título, para se obter o valor presente.

QUESTÃO 17

Um cliente do BB contratou uma operação de crédito no
valor de R$ 200.000,00, com taxa de juros de 1,2% ao mês e
previsão de pagamento em 12 parcelas mensais, pelo sistema
francês de amortização.

Nesse caso, considerando 11,114 como valor aproximado do
fator do valor presente de tal empréstimo, o valor total, em reais,
que o cliente pagará ao banco ao final do prazo será

A inferior a 214.000.
B superior a 214.000 e inferior a 215.000.
C superior a 215.000 e inferior a 216.000.
D superior a 216.000 e inferior a 217.000.
E superior a 217.000.

RASCUNHO
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QUESTÃO 18

Os gestores de um fundo de investimentos do BB decidiram
realizar uma operação com derivativos que consistia na compra de um
lote de ações incluindo o pagamento de um prêmio que dá ao fundo o
direito de vender esse lote em data futura, predeterminada e por preço
certo.

Nesse caso, a denominação correta dessa operação é mercado 

A futuro.
B de opções.
C swap.
D a termo.
E de renda fixa.

QUESTÃO 19

O mercado de capitais tem por objetivo principal promover a conversão
de ativos líquidos em investimento, por meio da canalização de recursos
dos agentes compradores para as empresas privadas. A fim de atingir
esse objetivo, estão disponíveis várias formas de acesso e vários
produtos do mercado de capitais. A respeito desse assunto, assinale a
opção correta.

A As ações são denominadas preferenciais quando atribuem ao seu
titular o direito de voto em assembleia de acionistas.

B Ações escriturais são representadas por cautelas ou certificados,
que são entregues ao comprador no momento da transferência de
propriedade do título.

C Os bônus de subscrição são o direito de subscrever novas ações em
quantidade proporcional às já possuídas, que não podem ser
transferidos a terceiros.

D As debêntures podem ser papéis de renda fixa ou variável, sendo
vedada a sua conversão em ações da companhia emissora.

E O patrimônio de um fundo de investimento imobiliário pode ser
formado por um ou mais imóveis, parte de imóveis ou direitos a
eles relativos.

QUESTÃO 20

Se determinado fundo de ações do BB apresenta índice

sharpe de 2,5, então, acerca desse fundo, é correto afirmar

que

A a média aritmética dos seus retornos excedentes é

superior ao desvio padrão desses retornos em relação

ao indexador de referência.

B outro fundo que apresentar índice sharpe também

igual a 2,5 oferecerá o mesmo retorno em relação aos

riscos que o fundo de ações considerado.

C sua rentabilidade geral tenderá a diminuir, se o risco

dos títulos que compõem a carteira desse fundo

aumentar.

D o fundo oferece retornos que, na média, são inferiores

ao indexador de risco zero que foi adotado como

referência para cálculo do seu índice sharpe.

E o valor do índice obrigatoriamente será aumentado, se

o prazo que serviu de base para o cálculo do índice

sharpe aumentar.


