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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/PROFª. JUSCENI APARECIDA 

QUESTÃO 01 
A administração pública é o conjunto de organizações e de servidores, mantidos com recursos públicos, cujas 
atividades são realizadas em conformidade com a lei, responsáveis pela tomada de decisão e implementação 
das políticas e normas necessárias ao bem-estar social e das ações necessárias à gestão da coisa pública. À 
mesma evoluiu por meio de três modelos: patrimonialista, burocrático e gerencial. Tendo por base a 
administração pública gerencial, assinale a alternativa correta. 
a)  O surgimento da administração pública gerencial data da metade do século 19, durante o apogeu do Estado 
Liberal, tendo por fundamento o combate à corrupção. 
b) Para a administração pública gerencial, o interesse estatal pode ser confundido com o interesse público, já 
que este é a afirmação do poder do Estado. 
c) A efetividade do controle dos abusos e o poder racional-legal são a essência da administração pública 
gerencial. 
d) A administração pública gerencial inspira-se na administração de empresas e tem por foco o controle dos 
resultados. 
 
QUESTÃO 02 
Em pleno século XVIII, na crítica ao mercantilismo e ao monopólio do comércio que Adam Smith fez por meio 
de sua obra Riqueza das Nações (1776), defendia-se a ideia que a sociedade controlaria a economia, 
balanceando oferta e demanda, sem a presença do controle estatal como nos tempos da expansão marítima 
europeia. Essa seria a base do pensamento da chamada teoria clássica da economia. Esse argumento está 
relacionado? 
a)  A Mão Invisível do Mercado. 
b)  Ao controle do Governo. 
c)  A Governança. 
d)  A Governabilidade. 
 
QUESTÃO 03 
Dentre os aspectos mais relevantes da economia enquanto ciência está a sua capacidade de fomentar 
instrumentos aos Estados e governos para avaliarem a vida econômica das sociedades. Embora o mercado seja 
visto com bons olhos para regular sozinho os movimentos da economia, cabe ao governo, ou melhor, ao Estado, 
buscar a eficiência e a equidade, dois conceitos fundamentais para a promoção do crescimento e 
desenvolvimento econômico. Em linhas gerais, a eficiência estaria ligada? 
a) À questão da otimização da produção, do uso e alocação dos recursos (sejam eles matéria-prima ou capital) e 
do desenvolvimento da capacidade produtiva em termos de desenvolvimento tecnológico. 
b) À redistribuição da renda, à criação de condições para uma boa qualidade de vida, buscando-se condições 
para que todos os indivíduos tenham acesso às condições básicas e necessárias ao bem-estar social. 
c)  À externalidade e aos impactos das ações de alguém sobre o bem-estar dos que estão em sua volta.  
d) À otimização e redistribuição de renda, prevendo que a externalidade causa impactos sobre o bem-estar da 
população. 
 
QUESTÃO 04 
Princípios são a mola mestra do direito, ou seja, são o pilar de sustentação desta ciência, as bases valorativas 
que condicionam o ordenamento jurídico. “Princípios de uma ciência são as proposições básicas, fundamentais, 
típicas que condicionam todas as estruturações subsequentes. Princípios, neste sentido, são os alicerces da 
ciência”. José Cretela Júnior. A Administração Pública possui prerrogativas, privilégios, tendo em vista a 
supremacia do interesse público sobre o privado, mas também tem restrições tendo em vista proteção dos 
direitos individuais. De acordo com o Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da? 
a) Legalidade, impessoalidade, finalidade, motivação e razoabilidade. 
b) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
c)  Proporcionalidade, legalidade, moralidade, eficiência e razoabilidade. 
d) Razoabilidade, legalidade, motivação, finalidade e impessoalidade. 
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TÓPICOS EMERGENTESII/PROFª ALDENI 

QUESTÃO 05 
A pegada ecológica ou Ecological Footprint (EF) é uma metodologia de contabilidade ambiental que avalia a 
pressão do consumo das populações humanas sobre os recursos naturais. Sobre a pegada ecológica é incorreto 
afirmar: 
a) Expressada em hectares globais (gha), permite comparar diferentes padrões de consumo e verificar se estão 
dentro da capacidade ecológica do planeta.  
b) Um hectare global significa um hectare de produtividade média mundial para terras e águas produtivas em 
um ano. 
c) A biocapacidade não deve ser considerada como parâmetro para a pegada ecológica, uma vez que a produção 
dos recursos e resíduos gerados é desprezível. 
d) A Pegada Ecológica foi criada para nos ajudar a perceber o quanto de recursos da natureza utilizamos para 
sustentar nosso estilo de vida. 
 
QUESTÃO 06 
A obsolescência programada, na sua visão mais atual, pode ser considerada como o desejo do consumidor de 
possuir algo mais novo um pouco antes do necessário. Assinale a alternativa que corresponde à sequência 
correta sobre aspectos da obsolescência programada, onde V (verdadeira) e F (falsa). 
I- Gera inovações tecnológicas e novos mercados. 
II- Ocasiona menor produção de resíduos, pois a maioria dos produtos já está sendo fabricados com 
embalagens recicladas. 
III- Ainda não há leis que especifiquem as empresas a especificarem o prazo de vida útil dos bens produzidos. 
a) I- V, II-F e III- F 
b) I- F, II-V e III- F 
c) I- V, II-F e III- V 
d) I- F, II-F e III- F 
 
QUESTÃO 07 
A espécie humana, embora protegida de mudanças ambientais pela cultura e pela tecnologia, depende 
fundamentalmente do fluxo dos serviços dos ecossistemas. Os serviços ecossistêmicos são divididos por 
classes, nesse sentido, assinale a alternativa que faz a correspondência correta da setorização com o respectivo 
exemplo. 
a) serviços de suporte- controle de inundações, serviços de provisão- madeiras e fibras, serviços de regulação-

ciclagem de nutrientes  e serviços culturais- recreativo. 
b) serviços de suporte- controle de inundações, serviços de provisão- controle de doenças, serviços de 

regulação- produção primária e serviços culturais- recreativo.  
c) serviços de suporte- ciclagem de nutrientes, serviços de provisão- estético, serviços de regulação- regulação 

do clima e serviços culturais- espiritual. 
d) serviços de suporte- formação de solo, serviços de provisão- combustível, serviços de regulação- purificação 

da água e serviços culturais- educacional. 
 
QUESTÃO 08 
A Lei nº 13.186, de 11 de novembro de 2015- inciso I do artigo 2° retrata a importância de "incentivar 
mudanças de atitude dos consumidores na escolha de produtos que sejam produzidos com base em processos 
ecologicamente sustentáveis" como forma de estímulo ao consumidor consciente (BRASIL, 2015). Assinale a 
alternativa incorreta sobre os comportamentos indicadores de consumo consciente:  
a) Planeja compra de alimentos e de roupas/calçados. 
b) Usa somente um lado do papel nas impressões. 
c) Separa lixo para reciclagem. 
d) Pede notas fiscais. 
 

MERCADO DE CAPITAIS/PROF. CLEBER VERGILIO 
QUESTÃO 09 
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(CESGRANRIO, 2015) De acordo com a Figura abaixo, observa-se que o mercado financeiro está basicamente 
segmentado em quatro grandes mercados: mercado monetário, mercado de crédito, mercado de câmbio e 
mercado de capitais.  

                                      
Caracteriza um mercado de capitais ser o 
a) mercado em que são negociadas as trocas de moedas estrangeiras por moeda nacional, participando desse 
mercado todos os agentes econômicos que realizam transações com o exterior, ou seja, têm recebimentos ou 
pagamentos a realizar em moeda estrangeira. 
b) segmento do mercado financeiro em que são criadas as condições para que as empresas captem recursos 
diretamente dos investidores, através da emissão de instrumentos financeiros (ações, debêntures, bônus de 
subscrição, etc), com o objetivo principal de financiar suas atividades ou viabilizar projetos de investimentos. 
c) mercado utilizado basicamente para controle da liquidez da economia, no qual o Banco Central intervém 
para condução da Política Monetária. 
d) segmento do mercado financeiro em que as instituições financeiras captam recursos dos agentes 
superavitários e os emprestam às famílias ou empresas, sendo remuneradas pela diferença entre seu custo de 
captação e o que cobram dos tomadores. 
 
QUESTÃO 10 
As ações constituem títulos representativos da menor fração do capital social de uma empresa, podendo ser 
classificadas em ordinárias ou preferenciais. As ações ordinárias atribuem ao seu titular: 
a) prioridade no recebimento de dividendos. 
b) prioridade no reembolso do capital, no caso de dissolução da empresa. 
c) permissão para revenda a qualquer tempo. 
d) direito de voto na assembleia de acionistas.  
 
QUESTÃO 11 
(ENADE, 2018) A crise de 2008 levou a economia mundial, além do colapso financeiro, a um impacto 
generalizado no comércio internacional, com quedas das taxas de exportações e de investimentos externos. Os 
países integrantes do Brics não ficaram excluídos dessas estatísticas. Os resultados mostram que a queda no 
comércio teve a duração de dois anos e as recuperações começaram a surgir após esse choque. BANERJEE, R.; VASHISTH, 

P. The Financial Crisis: impact on BRIC and policy response. Revista Tempo do Mundo, vol. 2, n. 2, 2010, p. 57-80 (adaptado).  

O gráfico a seguir apresenta as variações das exportações de bens e serviços, em relação ao produto interno 
bruto (PIB), dos países integrantes do Brics, durante o período de 2005 a 2015. 
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Com base nesse gráfico, é correto concluir que: 
a) a África do Sul foi uma exceção entre as nações emergentes ao atingir a taxa de 35% do PIB com exportações 
de bens e serviços, demonstrando maior dinamismo comercial que os demais países do Brics. 
b) as exportações dos Brics sofreram rápida queda no ano seguinte ao da crise de 2008, reflexo da 
vulnerabilidade das potências emergentes aos fatores sistêmicos da economia política internacional. 
c) a Rússia, a Índia e a China atingiram índices de exportações de bens e serviços semelhantes entre si em 2013, 
após suas recuperações econômicas influenciadas pelo baixo índice de investimento público. 
d) a crise de 2008 afetou, de forma homogênea, as dinâmicas comerciais dos países, que atingiram o menor 
índice nas taxas de exportação de bens e serviços nesse mesmo ano. 
 
QUESTÃO 12 
Em tempos de economia globalizada, analisar empresas pressupõe analisar em que medida o comportamento e 
as tendências da conjuntura global afetam o desempenho de um setor ou de uma empresa. Como exemplo, 
lembramos como a desaceleração da economia chinesa impactou no desenvolvimento do mercado de minérios 
e petróleo no Brasil. Por outro lado, a decisão deste mesmo país de estimular o consumo interno pode se 
constituir em oportunidades para as empresas brasileiras de vários setores. Logo, conhecer as ferramentas de 
análise de desempenho econômico é imprescindível. Portanto, suponha que o Produto Interno Bruto de um 
determinado país em 2010 foi equivalente a 121 milhões de unidades monetárias, tendo apresentado um 
crescimento nominal de 10% em relação a 2009. O índice geral de preços dessa economia apresentou em 2010 
uma elevação de 5% em relação ao ano anterior. O valor do Produto Interno Bruto desse país em 2009, medido 
com os preços de 2010, foi equivalente, em milhões de unidades monetárias, a: 
a) 110,5 
b) 115,0 
c) 115,5 
d)  105,0 

 
JOGOS EMPRESARIAIS II/PROF. VLADISLAU 

QUESTÃO 13 
Todo gestor tem a obrigação de deixar claro para sua equipe quais são os valores, metas e objetivos da 
empresa. Cada colaborador consegue perceber a sua importância dentro da organização e como o trabalho em 
conjunto permite ganhos maiores. Dessa forma assinale a alternativa correta quanto as formas de ser eficiente 
em um trabalho de equipe. 
a) Comunique-se com clareza, aqui vale falhar pelo excesso, nunca pela falta. 
b) A participação de encontros fora do ambiente de trabalho pode ser prejudicial para um bom desempenho em 
equipe. 
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c) Uma boa maneira de lidar com a dispersão dos membros de equipe é chamar atenção diretamente para o 
objetivo da empresa, o que você como líder deve fazer de maneira abrupta. 
d) Todos os membros das equipes sempre será coesa, criativa e com alta produtividade, logo os cuidados com a 
acomodação de alguns não é problema em uma equipe e sim nos grupos. 
 
QUESTÃO 14 
Considerando as diferenças técnicas entre grupos e equipes, e as características de cada uma delas, assinale a 
alternativa correta. 
a) Os grupos tendem a trabalhar voltados para um mesmo objetivo, com papéis e funções definidos; Cada um 
trabalha por si, a tendência é haver uma “competição” entre os membros; Os líderes encontram-se presentes a 
todo o momento; É impossível as pessoas trocarem informações ou ideias, pois o clima entre os membros do 
grupo, nunca é favorável.  
b) As equipes, os membros estão voltados para os mesmos objetivos com papéis e funções bem definidas; Se 
existem críticas, estas são construtivas; Os conflitos são resolvidos da melhor forma, e vistos como fator de 
crescimento e aprendizado para toda a equipe; Os líderes encontram-se presentes a todo o momento. 
c) Os grupos, os membros estão voltados para os mesmos objetivos com papéis e funções bem definidas; Se 
existem críticas, estas são construtivas; É impossível as pessoas trocarem informações ou ideias, pois o clima 
entre os membros do grupo, nunca é favorável.  
d) As equipes tendem a trabalhar voltadas para um mesmo objetivo, com papéis e funções definidos; Cada um 
trabalha por si, a tendência é haver uma “competição” entre os membros; Os conflitos são resolvidos da melhor 
forma, e vistos como fator de crescimento e aprendizado para toda a equipe; Os líderes encontram-se presentes 
a todo o momento. 
 
QUESTÃO 15 
Uma boa negociação deve promover vantagens para ambas as partes negociantes, uma vez que se uma ou outra 
parte sair prejudicada, este não voltará a fazer negócios com a organização. Assinale a alternativa correta que 
represente os métodos adequados para uma boa negociação. 
a) Manter uma comunicação eficaz; Cuidar do bom relacionamento; Descobrir os interesses da outra parte; 
Elaborar opções incoerentes; Comprovar a legitimidade das opções; Definir alternativas caso não haja acordo; 
Assumir o compromisso com ações definidas. 
b) Manter uma comunicação ineficaz; Cuidar do bom relacionamento; Descobrir os interesses da outra parte; 
Elaborar opções coerentes; Comprovar a legitimidade das opções; Definir alternativas caso não haja acordo; 
Assumir o compromisso com ações definidas. 
c) Manter uma comunicação eficaz; Cuidar do bom relacionamento; Descobrir os interesses da outra parte; 
Elaborar opções coerentes; Comprovar a legitimidade das opções; Definir alternativas caso não haja acordo; 
Assumir o compromisso com ações definidas. 
d) Manter uma comunicação eficaz; Cuidar do bom relacionamento; Descobrir os interesses da outra parte; 
Elaborar opções coerentes; Comprovar a legitimidade das opções; Definir alternativas caso haja acordo; 
Assumir o compromisso com ações definidas. 
 
QUESTÃO 16 
Considerando a busca de informações para tomada de decisões no simulador de jogos praticados durante a 
disciplina assinale a alternativa correta. 
a) Podemos buscar informações de tomada de decisão no portal de noticias, nos relatórios de sites da bolsa de 
valores de São Paulo. 
b) Podemos buscar informações de tomada de decisão somente nos relatórios da empresa que administramos e 
das empresas concorrentes. 
c) Podemos buscar informações de tomada de decisão, nos  portais de noticias, nos relatórios da empresa e nos 
relatórios de mercado fora do ambiente do software, como por exemplo nos portais de noticias da globo. 
d) Podemos buscar informações de tomada de decisão no portal de notícias, nos relatórios da empresa e nos 
relatórios de mercado dentro do software. 

G 
GESTÃO AMBIENTAL/PROFª ALDENI 

QUESTÃO 17 
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O Sistema de Gestão Ambiental (SGA) tem por objetivo conseguir o desenvolvimento sustentável através do 
processo de gestão ambiental nas empresas. Nesse sentido, a empresa também se beneficia. Assinale a 
alternativa que não corresponde a esse benefício empresarial. 
a) Vantagem competitiva por melhorar a sua imagem no mercado. 
b) Atração de novos clientes, os quais buscam empresas que se preocupam com as questões ambientais. 
c) Agravam o controle de custo. 
d) Conserva matérias-primas e energia. 
 
QUESTÃO 18 
A ISSO 14001 dentre os seus diversos aspectos, relaciona o aspecto ambiental com o impacto ambiental. Pode-
se conceituar respectivamente, o aspecto e impacto ambiental da seguinte forma: 
a) Elemento das atividades, produtos e serviços de uma organização, que possam interagir com o meio 

ambiente/ Qualquer mudança no meio ambiente, tanto positiva quanto negativa, total ou parcial, resultado 
das atividades, produto ou serviços da organização. 

b) São ferramentas imprescindíveis para a verificação e fiscalização das empresas e uma avaliação de seus 
sistemas de gestão. 

c) É uma metodologia voluntária de certificação e rotulagem de desempenho ambiental de produtos ou 
serviços, ou “serviços da organização”, 

d) Elemento das atividades, produtos e serviços de uma organização, que não tenham relação com o meio 
ambiente/ Qualquer mudança no meio ambiente, tanto positiva quanto negativa, total ou parcial, resultado 
das atividades, produto ou serviços da organização. 

 
QUESTÃO 19 
O tripé da sustentabilidade ou Triple Bottom Line surgiu na década de 1990 e tournou-se de conhecimento do 
público em 1997 com a publicação do livro Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21 st Century 
Business, de Jonh Elkington. A respeito do Tripé da Sustentabilidade pode-se afirmar que: 
a) As ações referentes a esse tripé de sustentabilidade refletem um conjunto de valores, objetivos e processos 

que uma organização deve focar para criar valor em duas dimensões: econômica e ambiental somente. 
b) As ações referentes a esse tripé de sustentabilidade refletem um conjunto de valores, objetivos e processos 

que uma organização deve focar para criar valor em três dimensões: econômica, social e ambiental. 
c) Esse conceito só pode ser aplicado de maneira macro, uma vez que não faz sentido quando se trata de uma 

microescala. 
d) Tem como sinonímia os 2 Ps, que significa Pessoas e Planeta. 
 
QUESTÃO 20 
O princípio do “poluidor-pagador” é uma das principais normas do direito ambiental e importante instrumento 
de políticas governamentais. Sobre esse principio, julgue os seguintes itens em V (verdadeiro) e F (falso):  
I. O principio torna a organização que contamina responsável pelo pagamento do prejuízo que causou. 
II. Os custos do tratamento eventuais dos danos causados ou de recuperação de áreas poluídas recaem sobre o 

governo. 
III. O principio evolui e incorporou outros conteúdos como a responsabilidade por danos ambientais. 
IV. O poluidor deve arcar com os custos da poluição, com a devida atenção ao interesse público e sem provocar 

distorções no comércio e nos investimentos internacionais. 
Está correto o que se afirma em: 
a) IV 
b) I, III e IV. 
c) I e III. 
d) III e IV. 

 
ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO/PROF. VICTOR ARTIOLI 

QUESTÃO 21 
A Doutrina Associativista rege que a união de pessoas ou de grupos de forma organizada, favorece a 
transformação de um determinado local e a melhoria para àquelas que estão ali inseridas. Analisando esta 
afirmação, assinale a alternativa correta:  
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a) O desenvolvimento social é uma ferramenta de desenvolvimento do associativismo. 
b) O desenvolvimento econômico não é possível diante da prática associativista. 
c) O desenvolvimento sustentável é uma consequência das práticas utilizadas pelo associativismo. 
d) O desenvolvimento democrático é uma consequência importante das práticas associativistas. 
 
QUESTÃO 22 
Em um época onde houveram discussões sobre qual sistema econômico era o mais viável, comparando-se o 
capitalismo com o socialismo, ocorreu um marco histórico que persiste e vem crescendo até os dias atuais, 
colaborando de forma alternativa com o crescimento e o desenvolvimento econômico mundial. Analisando os 
acontecimentos da história, o que pode-se afirmar que aconteceu? 
a) O surgimento do Associativismo Moderno no período da Revolução Industrial, através da criação da 

Sociedade dos Justos Pioneiros de Rochdale, que ficou conhecida como os Artesãos de Rochdale. 
b) O surgimento do Cooperativismo Moderno no período da Revolução Industrial, através da criação da 

Sociedade dos Ingleses de Rochdale, que ficou conhecida como os Artesãos de Rochdale.  
c) A proclamação da República dos Guaranis, através da Sociedade dos Justos Pioneiros de Rochdale, que ficou 

conhecida como os Tecelões de Rochdale.  
d) O surgimento do Cooperativismo Moderno no período da Revolução Industrial, com a criação da Sociedade 

dos Justos Pioneiros de Rochdale, que ficou conhecida como os Tecelões de Rochdale. 
 

QUESTÃO 23 
Quando falamos sobre Associativismo e Cooperativismo, sabemos que ambos tratam-se de doutrinas 
importantes para o desenvolvimento humano de seus integrantes e que o crescimento mútuo é um dos seus 
principais objetivos, portanto, escolha a alternativa correta abaixo: 
a) O Cooperativismo e o Associativismo tem como princípio o alcance do lucro. 
b) A atividade econômica está presente somente no Cooperativismo. 
c) A atividade econômica está presente somente no Associativismo. 
d) A atividade econômica está presente em ambas doutrinas. 

 
QUESTÃO 24 
“É uma associação de pessoas que se unem, voluntariamente, para satisfazer aspirações e necessidades 
econômicas, sociais e culturais comuns, através de uma empresa de propriedade comum e democraticamente 
gerida”. Ao lermos este trecho, podemos afirmar que estamos falando de: 
a) Uma associação. 
b) Uma associação e de uma cooperativa. 
c) Cooperativismo e Associativismo. 
d) Uma cooperativa. 

 

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS/PROF. VICTOR ARTIOLI 
QUESTÃO 25 
O Banco Central do Brasil é o órgão regulamentador e supervisor das atividades das instituições financeiras no 
Brasil. Ele é responsável pela regulamentação, exercício da política monetária e pela orientação e fiscalização 
do sistema financeiro. O Banco Central do Brasil está sediado em Brasília, e possui representações regionais em 
Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. 
São da sua privativa competência, EXCETO: 
a)Emitir papel-moeda e moeda metálica nas condições e limites autorizados pela CMN. 
b)Regular a execução dos serviços de compensação de cheques e outros papéis. 
c)Efetuar operações de compra e venda de títulos públicos federais. 
d)Assegurar o funcionamento eficiente e regular das bolsas de valores e instituições auxiliares que operem 
neste mercado. 
 
QUESTÃO 26 
No Brasil, o modo de investimento mais conhecido é o da Caderneta de Poupança, que também é considerado o 
mais antigo e um dos mais seguros existentes no mercado de investimentos nacional. Ao decorrer da história, 
seu método de remuneração foi na maioria do tempo, sempre o mesmo, porém, com as oscilações do mercado 
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financeiro este método precisou ser modificado e/ou adaptado, então, como podemos definir os métodos atuais 
utilizados para aplicar a remuneração financeira da Caderneta de Poupança? 
a)O Certificado de Depósito Interbancário = CDI. 2. Taxa Referencial – (TR). 
b)A Taxa Referencial (TR) + a remuneração adicional de 0,5% ao mês. 2.  A porcentagem do CDI = Certificado 
de Depósito Interbancário.  
c) A remuneração básica da poupança é dada pela Taxa Referencial (TR). 2. A remuneração adicional é de 0,5% 
ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for superior a 8,5%; ou 70% da meta da taxa Selic ao ano, 
mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for igual 
ou inferior a 8,5% (Lei nº 12.703, de 07 de agosto de 2012). 
d)A remuneração básica da poupança é dada pela Taxa Referencial (TR). 2. A remuneração adicional é de 0,5% 
ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for superior a 6,5%; ou 80% da meta da taxa Selic ao ano, 
mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for igual 
ou inferior a 6,5% (Lei nº 12.703, de 07 de agosto de 2012). 

 
QUESTÃO 27 
Um administrador de empresas possui R$500.000,00 disponíveis para investimentos no SFN e está à procura 
da melhor opção disponível entre os fundos de investimento de renda fixa para longo prazo. Após concluir sua 
pesquisa encontrou um cenário econômico onde a Taxa Selic está 6% ao ano e o CDI está 5,90% a.a.. Dentre as 
opções de investimentos disponíveis, qual a melhor opção para este administrador? 
1) Poupança 
2) CDB 
3) Mercado de Ações 
4) LCA 
PORQUE 
a) A Letra de Crédito do Agronegócio é isenta de I.R. sobre seu rendimento e sua remuneração é mais alta do 

que a das demais opções, porque possui garantia hipotecária da carteira de financiamentos rurais. 
b) O Certificado de Depósito Bancário, porque possui garantia dos financiamentos de imóveis urbanos. 
c) A Caderneta de Poupança é a opção mais segura de todas. 
d) O Mercado de Ações é mais atrativo, pois possui maior rendimento do que as outras opções. 

 
QUESTÃO 28 
Identifique as Instituições, de acordo com a estrutura do Sistema Financeiro Nacional, colocando o identificador 

I, II ou III de acordo com as funções de cada. 

 
Marque a opção CORRETA, na ordem de cima para baixo: 
a) II, II, III, I, I, III, I. 

b) II, III, II, I, III, I, II. 
c) I, I, II, III, I, II, III. 
d) III, III, I, I, II, II, I. 


