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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Com relação aos conceitos básicos da teoria econômica, julgue os

itens subsequentes. 

51 A viabilização econômica das reservas de petróleo encontradas

na camada pré-sal do litoral brasileiro deslocará para cima a

curva de oferta de produtos petrolíferos.

52 Quando o aumento de preços dos pacotes turísticos reduz os

gastos com esses serviços, a demanda de pacotes turísticos é

inelástica.

53 Se o aumento da taxa de juros provocado pela ampliação do

deficit público elevar o custo dos programas de pesquisa e

desenvolvimento das empresas, reduzindo-os, então

ceteris paribus ocorrerá um deslocamento ao longo da curva

de possibilidades de produção da economia.

54 O fato de que aumentos nos salários recebidos pelos

aprendizes podem reduzir o contingente de alunos

matriculados no ensino médio é compatível com a elevação

do custo de oportunidade de se frequentar a escola. 

Considerando que a macroeconomia analisa os grandes agregados

econômicos, julgue os itens a seguir.

55 No longo prazo, quando a produção iguala-se ao produto

potencial da economia, um aumento dos gastos públicos é

consistente com o aumento da demanda agregada da economia

e da inflação. 

56 Os estabilizadores automáticos, como o imposto de renda

progressivo, fazem que as flutuações da renda disponível sejam

menores que aquelas associadas ao produto interno bruto.

57 A queda substancial dos preços das ações da PETROBRAS

entre 2008 e 2010, por reduzir o valor dessa empresa, conduz

a uma redução equivalente tanto do produto interno bruto

como da renda disponível da economia brasileira.

Julgue os próximos itens, relativos ao cenário econômico brasileiro.

58 Para 2011, as expectativas de mercado divulgadas pelo Banco

Central do Brasil indicam uma forte redução da inflação,

medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.

59 Na visão de alguns analistas, a pressão sobre as atividades

agrícolas e industriais, advinda da forte valorização do real

e da elevação do chamado custo Brasil, restringe as

possibilidades de crescimento da economia brasileira nos anos

vindouros. 

Acerca de conceitos básicos da economia de empresas, julgue o

item abaixo.

60 Estratégias bem-sucedidas de diferenciação de preços

permitem a fixação de preços maiores porque o consumidor

permanece fiel aos atributos e características que a firma

incorporou ao seu produto.

Julgue os itens a seguir, relativos ao direito administrativo e ao

direito comercial.

61 O poder de polícia é uma prerrogativa conferida aos agentes

da administração de impor restrições, em determinadas

circunstâncias, aos direitos dos administrados.

62 Na concessão de serviços públicos, procedido de execução

de obra pública, o concessionário não recebe qualquer

contrapartida pecuniária por parte da concedente, mas, sim,

dos usuários do serviço, por meio do pagamento de tarifas.

63 O exercício da atividade empresarial deve ser precedido de

registro da sociedade empresária no registro público de

empresas mercantis. A mesma exigência não se faz ao

empresário individual.

64 Nas sociedades de fato, somente os sócios administradores

respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais.

Os demais sócios respondem até o limite do valor de suas

quotas.

65 O administrador público que atua levando em consideração a

conveniência e oportunidade do ato administrativo exerce um

dos poderes da administração denominado poder regulamentar.

Uma organização pretende preencher um cargo de gerente

de produção, decorrente da dispensa do profissional que ocupava

a função anteriormente. Sabe-se que a saída deveu-se à insatisfação

com a sua avaliação de desempenho. Segundo o profissional

dispensado, ele foi avaliado de forma negativa por conta de

problemas com seu horário de chegada na empresa, tendo todos os

demais quesitos de avaliação sido generalizados em função desse

mesmo aspecto, mesmo aqueles em que notoriamente ele teve um

bom desempenho, como produtividade e criatividade.

Tendo o texto acima como referência, julgue os itens subsecutivos,

a respeito da gestão de recursos humanos.

66 A técnica de avaliação de desempenho denominada escala

gráfica seria indicada para impedir a generalização ocorrida

durante a avaliação de desempenho do referido profissional.

67 Caso se deseje uma seleção realizada apenas com perguntas

padronizadas, sem possíveis alternativas de resposta, deve-se

utilizar a entrevista não diretiva.

68 Caso deseje o preenchimento rápido do cargo, com maior

probabilidade de adaptação do profissional escolhido, a

empresa deve optar pelo recrutamento interno.

69 Inexistindo uma descrição e análise do cargo, caso pretenda

construir esse perfil baseado nos comportamentos julgados

favoráveis e desfavoráveis diante de situações específicas, a

organização deve utilizar a técnica denominada hipótese de

trabalho.
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Considerando que uma organização possua um produto Alfa com

alta participação relativa de mercado, porém em um mercado de

baixo crescimento, julgue os itens seguintes, referentes ao

desenvolvimento de produto e marketing.

70 Uma campanha que apresente o produto Alfa como o mais

aceito pela empresas varejistas adotará uma estratégia de

posicionamento por concorrente.

71 Mesmo que o produto Alfa seja um artigo de necessidade,

demanda ou interesse do mercado, ele deve ser objeto de

estudo do marketing.

72 No que tange ao ciclo de vida do produto, o produto Alfa se

encontra no estágio de maturidade.

73 A estratégia de marketing indicada para a fase em que se

encontra o produto Alfa é o desnatamento rápido.

74 Caso a organização faça uma segmentação na qual divida o

mercado a partir de variáveis como idade, renda, ocupação,

formação educacional, raça e religião, ela estará fazendo uma

segmentação demográfica.

Julgue os itens que se seguem, referentes ao ao planejamento

estratégico.

75 Uma cooperativa, ao desenvolver seu planejamento estratégico

embasado na análise SWOT, considera a qualificação elevada

dos seus cooperados como um exemplo de oportunidade.

76 Uma cooperativa, ao elaborar seu planejamento estratégico

de acordo com pressupostos da escola do planejamento

estratégico proposta por Igor Ansoff, terá como foco a relação

da organização com o ambiente externo.

77 O planejamento estratégico desenvolvido a partir da utilização

do modelo de cinco forças de Porter desconsidera a

possibilidade de negociação da organização, focalizando no

diagnóstico uma postura fatalista do planejamento diante da

rivalidade da concorrência.

78 A missão e a visão desenvolvidas por uma cooperativa são

produtos típicos do processo de planejamento estratégico.

A respeito da Lei Geral da Microempresa e da Lei da Inovação,

julgue os itens seguintes.

79 É permitido às microempresas de base tecnológica, criadas no

ambiente das atividades de pesquisa das ICTs, receberem

tratamento diferenciado e favorecido na aquisição de bens e

serviços pelo poder público.

80 É vedada a exclusão do SIMPLES Nacional após a realização

da opção por parte da microempresa.

81 É vedado o recolhimento dos impostos e contribuições na

forma do SIMPLES Nacional de empresa de pequeno porte

que tenha sócio domiciliado no exterior.

82 As microempresas podem destinar até 50% do valor da receita

bruta a título de incentivo fiscal.

83 É possível ao empreendedor individual ser dispensado de

emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço.

84 É vedado à União participar do capital de empresa privada de

propósito específico que vise ao desenvolvimento de projetos

científicos para obtenção de produto inovadores, podendo

atuar apenas no fomento ou na orientação técnica.

Julgue os próximos itens, relativos à gestão de projetos.

85 O gerente de um projeto, ao realizar a estimativa de duração

das atividades de um projeto por meio de determinação

quantitativa na qual multiplique a quantidade de trabalho a ser

realizado pelo valor da produtividade, realizará uma estimativa

paramétrica.

86 O gerente do projeto que opte por uma estimativa de três

pontos usa a duração real de uma atividade anterior semelhante

do cronograma como base para a estimativa da duração de uma

futura atividade do cronograma, com base em uma série

histórica existente.

87 O gerente de um projeto, ao apresentar para sua equipe os

riscos inerentes à execução das atividades que serão

desenvolvidas, estará descrevendo o escopo do projeto.

Acerca de desenvolvimento sustentável, julgue os itens

subsequentes.

88 O terreno de propriedade de uma cooperativa não poderá ser

considerado como área de proteção ambiental, pois apenas

terras públicas podem receber essa classificação.

89 Uma cooperativa que se proponha a trabalhar na aplicação

do desenvolvimento sustentável dever considerar não só a

proteção ambiental, como também o desenvolvimento

econômico e social.

90 O terreno público utilizado por uma cooperativa pode ser

considerado como unidade de conservação ambiental apenas

pelo poder público, em suas três esferas: federal, estadual e

municipal.
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Considere que, em uma disciplina, foram aplicadas três provas — P1, P2 e P3 —, cada uma delas valendo de 0 a 10 pontos. As provas
P1 e P2 possuem peso três, e a prova P3 possui peso quatro. Aquele aluno que apresentou nota média maior ou igual a 5 foi aprovado na
disciplina; caso contrário, o aluno foi reprovado. A seguir, são apresentadas as notas obtidas pelos 5 alunos da turma.

aluno P1 P2 P3

1 6,0 5,0 4,0
2 9,0 8,0 5,0
3 8,0 7,0 2,0
4 2,0 1,0 6,0
5 4,0 3,0 9,0

Com base nas informações acima, julgue os itens a seguir.

91 O percentual de alunos aprovados foi de 60%.

92 O coeficiente de correlação de Pearson entre as notas das provas P1 e P2 dos 5 alunos é negativo.

Considerando que uma bolsa contenha 5 moedas de R$ 1,00 e 4 moedas de R$ 0,50 e que duas moedas sejam retiradas dessa bolsa, uma
a uma, e sem reposição, julgue os itens seguintes.

93 A probabilidade de se retirarem essas duas moedas e a segunda moeda retirada ser de R$ 0,50 é igual a .

94 A probabilidade de se retirarem essas duas moedas e se obter R$ 1,50 é igual a .

RASCUNHO
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Julgue os itens a seguir, relativos ao Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições (SIMPLES Nacional).

95 As microempresas ou as empresas de pequeno porte
constituídas sob a forma de cooperativas de produção podem
optar pelo SIMPLES Nacional. 

96 Atualmente, mais de 90% das microempresas e das empresas
de pequeno porte exportadoras localizam-se nas regiões Sul e
Sudeste.

97 O SIMPLES Nacional foi criado com o objetivo de unificar a
arrecadação dos tributos e contribuições devidos pelas micro
e pequenas empresas brasileiras, no âmbito do governo federal
e dos governos estaduais e municipais.

98 O modelo de arrecadação criado pelo SIMPLES Nacional
inclui, em seu cálculo, o imposto sobre operações de crédito,
câmbio e seguro ou relativas a títulos ou valores imobiliários.

99 Com o objetivo de baratear e desburocratizar a realização de
empréstimos e financiamentos, as cooperativas de crédito de
micro e pequenas empresas podem emprestar recursos do
fundo de amparo ao trabalhador.

Acerca da realidade das micro e pequenas empresas no Brasil,
julgue os próximos itens.

100 Apesar de apoiar a abertura e a expansão dos pequenos
negócios e, portanto, ser uma entidade de interesse público, por
cobrar pelos seus projetos de consultoria, o Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)
caracteriza-se como uma entidade de caráter privado com fins
lucrativos.

101 O crescimento do número de empresários que constituíram
suas empresas em razão de terem identificado uma
oportunidade de negócio, em vez do simples desejo de serem
donos do próprio negócio, revela a profissionalização da força
empreendedora do Brasil.

102 Entre as políticas públicas que o governo adotou para acelerar
o desenvolvimento das micro e pequenas empresas, inclui-se
a instituição de programas de incentivos fiscais para
exportação.

103 O Exporta Fácil é um programa criado para facilitar o acesso
de microempresas e empresas de pequeno porte ao mercado
externo operacionalizado pela Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos.

Com relação ao cooperativismo, sua evolução histórica, seu
modelo de operação e a legislação a ele pertinente, julgue os
itens de 104 a 112.

104 A Organização das Cooperativas Brasileiras é o órgão máximo
de representação das cooperativas do país e responsável por
promover, fomentar e defender o sistema cooperativista.

105 Apesar de algumas cooperativas prestarem serviços similares
a serviços bancários aos seus cooperados, não é cabível
denominá-las banco.

106 No Brasil, o controle das cooperativas de crédito é realizado
pelo Ministério da Fazenda e se sujeita às intervenções da
Caixa Econômica Federal.

107 De acordo com a Lei n.º 5.764/1971, as cooperativas de

crédito não podem constituir um fundo destinado à prestação

de serviços de assistência aos associados e seus familiares. 

108 A gestão democrática, um dos princípios basilares da

organização cooperativa, garante aos associados igual direito

de voto nas cooperativas singulares. 

109 O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo é

uma organização criada pela Organização das Cooperativas

Brasileiras com o objetivo de apoiar a educação cooperativista

no país.

110 Entre os ramos atuantes do cooperativismo no Brasil, inclui-se

a mineração.

111 O cooperativismo rochdaleano era regido por normas

estatutárias, sendo uma delas o repúdio ao crédito. 

112 Pelo princípio da livre adesão, as cooperativas de primeiro

grau podem admitir pessoas jurídicas como associados, desde

que estas exerçam as mesmas atividades econômicas das

pessoas físicas que a integram.

Julgue os itens subsequentes, relativos a gestão administrativa,

associações, sindicatos e cooperativas.

113 A taxa interna de retorno é muito utilizada na análise de

investimentos, em razão de apresentar a relação dos fluxos de

caixa futuros com o investimento inicial do projeto. 

114 O regime de competência refere-se ao momento de entrada de

recursos no caixa da organização. 

115 Denomina-se arranjo produtivo local uma aglomeração de

agentes econômicos, políticos e sociais, em determinada

região geográfica, em torno de mesma atividade produtiva.

116 Considerando que o índice de endividamento de uma empresa

seja de 0,387, é correto afirmar que essa empresa opera

necessariamente com 61,3% de capital de terceiros. 

117 A diferença básica entre o associativismo e o cooperativismo

relaciona-se à natureza dos dois processos, visto que o

primeiro possui finalidade de promoção social e defesa de

interesses de grupos, e o segundo possui finalidade

essencialmente econômica.

118 Por meio de uma operação de desconto, é possível se obter o

valor presente de uma série de fluxos de caixas futuros.

119 As cooperativas e associações podem distribuir os resultados

financeiros entre os seus cooperados e associados, desde que

respeitem o limite mínimo de aplicação no fundo de reserva e

no fundo de assistência técnica e educacional. 

120 Em face das mudanças no cenário mundial, do aumento da

competitividade e da globalização dos mercados, os arranjos

produtivos locais surgem como peça fundamental para o

desenvolvimento social e econômico de certas regiões.


