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INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 
3. A prova desta fase é composta de 30 questões objetivas de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na 

sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 
4. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de 

prova. 
5. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja 

irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 
6. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite 

do espaço para cada marcação. 
7. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o 

cartão-resposta. 
8. Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do processo de revalidação de diploma o candidato 

que: 

a) recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização; 
b) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, autoridades presentes ou 

outro candidato; 
c) praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova; 
d) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor;  
e) descumprir as instruções contidas no caderno de prova; 
f) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro 

meio de comunicação; 
g) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no processo de revalidação de 

diploma; 
h) não se submeter ao controle de detecção de metal; 
i) não permitir a coleta de sua assinatura; 
j) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação do 

processo de revalidação de diploma; 
k) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova; 
l) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova; 
m) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o item 7.18 do edital (os três últimos candidatos de cada 

turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente). 

9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o 
caderno de prova e o cartão-resposta. 

10. Após sair definitivamente da sala de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob 
pena de ser excluído do processo de revalidação de diploma. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 
 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas 
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RESPOSTAS 
01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 
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01 - Com relação à teoria contingencial, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A estratégia define a estrutura organizacional. 
2. A forma mecanicista de organização é apropriada para condições ambientais estáveis. 
3. A forma orgânica de organização é apropriada para condições ambientais de mudança e inovação. 
4. O ambiente constitui um conjunto de forças gerais que influenciam a geração de estratégias. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
02 - Para a teoria da ecologia organizacional, a mudança numa população de empresas ocorre: 
 

a) em dois estágios: competição e seleção. 
►b) em três estágios: variação, seleção e retenção. 
c) em quatro estágios: seleção, variação, competição e sobrevivência. 
d) em cinco estágios: competição, redução de recursos, seleção, sobrevivência e manutenção das formas ótimas. 
e) em seis estágios: limite de densidade, competição, escassez de recursos, seleção, manutenção das formas ótimas e sobrevivência. 

 
03 - Considerando-se a teoria de sistemas, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) Tem suas origens nos trabalhos do biólogo Ludwig von Bertalanffy. 
b) Pode ser considerada multidisciplinar por envolver conceitos de diversos campos de estudo. 
►c) A organização é vista como um sistema fechado que não possui interação com o meio ambiente. 
d) A organização é um sistema com objetivos múltiplos. 
e) A organização é vista como um sistema constituído de cinco partes: entrada, processo, saída, retroalimentação e ambiente. 

 
04 - Numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda. 
 

1. Processo contínuo de avaliação de produtos, serviços e práticas de 
concorrentes reconhecidos como líderes empresariais. 

2. Representa uma reconstrução e não simplesmente uma reforma parcial da 
empresa. 

3. Tem origem nos círculos de qualidade ou círculos de controle de qualidade. 
4. Procura explicar por que as empresas são responsáveis por sua própria 

produção ou decidem terceirizar esses serviços. 

(   ) Benchmarking.
(   ) Reengenharia. 
(   ) Melhoria contínua. 
(   ) Custos de transação. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo. 
 

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

 
05 - Decidir de que forma os ativos correntes devem ser financiados é 

um aspecto importante da política de capital de giro de uma 
empresa. Dessa decisão, podem derivar seis possíveis estruturas 
financeiras, apresentadas na tabela a seguir. 

 

Com base nas estruturas financeiras listadas na tabela, considere 
as seguintes afirmativas: 

 

1. Organizações que exibem estrutura do tipo I estão em 
excelente situação financeira em razão do elevado nível de 
liquidez praticado, pois têm recursos permanentes aplicados 
no ativo circulante. 

2. Organizações que exibem estrutura do tipo IV estão em situação 
financeira confortável, embora tenham saldo de tesouraria 
negativo em decorrência da necessidade de captação de 
recursos de longo prazo para investimento no CCL. 

3. Organizações que exibem estrutura do tipo V estão em uma 
situação em que recursos de curto prazo financeiros e 
operacionais financiam investimentos de maior prazo, o que 
evidencia uma estrutura inadequada de gestão financeira de 
capital de giro. 

 

É correto o que se afirma em: 
 

a) 2 apenas. 
b) 3 apenas. 
c) 1 e 2 apenas. 
►d) 1 e 3 apenas. 
e) 1, 2 e 3.  

 
 

CCL = Ativo Circulante – Passivo Circulante 
NIG = Ativo Circulante Operacional – Passivo 
Circulante Operacional 
T = Ativo Circulante Financeiro – Passivo Circulante 
Financeiro 
 

ASSAF NETO, A.; TIBÚRCIO SILVA, C. A. Administração do 
capital de giro. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
FLEURIET, M.; KEHDY, R.; BLANC, G. Modelo Fleuriet: a 
dinâmica financeira das empresas brasileiras – um método de 
análise, orçamento e planejamento financeiro. Belo Horizonte: 
Campus, 2003. 
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06 - A análise do ponto de equilíbrio da empresa revela o nível de vendas necessário para cobrir as despesas operacionais. 
Nesse sentido, é possível avaliar a rentabilidade associada aos níveis de vendas da empresa. O ponto de equilíbrio é 
calculado pela fórmula a seguir. 

 
 

Utilizando essa fórmula, o gerente financeiro de uma empresa quer verificar qual será o efeito, sobre o ponto de 
equilíbrio, do aumento ou diminuição, separadamente, do custo operacional fixo, do preço do produto e do custo 
variável unitário, bem como de todas as variáveis ao mesmo tempo. 

 

Considerando essa situação, avalie as afirmações a seguir: 
 

1. Se apenas o custo operacional fixo aumentar, o ponto de equilíbrio da firma será reduzido, pois o custo 
operacional fixo não afeta os meios de produção da empresa. 

2. Se apenas o preço do produto da empresa aumentar, o ponto de equilíbrio da firma será reduzido, porque será 
possível vender uma quantidade menor de produtos para cobrir as despesas operacionais. 

3. Se apenas o custo variável unitário da empresa aumentar, o ponto de equilíbrio da firma aumentará, dado que o 
gasto com insumos será maior na linha de produção. 

4. Se o custo operacional fixo, o preço do produto e o custo variável unitário da empresa aumentarem 
simultaneamente, o ponto de equilíbrio da firma não será alterado. 

 

É correto o que se afirma em: 
 

a) 1 apenas. 
b) 2 apenas. 
c) 1 e 4 apenas. 
►d) 2 e 3 apenas. 
e) 3 e 4 apenas. 

 
07 - Num projeto para a construção de um parque temático, 30% serão financiados com recursos do BNDES, 20% com 

debêntures e 50% com capital dos sócios. O custo do financiamento junto ao BNDES é 10% a.a., a debênture tem um 
custo de 15% a.a., e o custo de capital dos acionistas é 20% a.a. Desprezando-se o efeito de imposto de renda, o retorno 
mínimo que o parque temático deverá ter, para ser interessante aos investidores, é de: 

 

a) 20%. 
►b) 16%. 
c) 15%. 
d) 13%. 
e) 10%. 

 
08 - A Cia. Alonso de Autopeças Ltda. distribui peças para oficinas 

de reparo de automóveis localizadas em uma grande área 
metropolitana. Embora atue em um mercado competitivo, a Cia. 
Alonso gostaria de oferecer níveis de estoque adequados às 
oficinas atendidas, ao mesmo tempo em que deseja maximizar 
seus lucros. Ela é sabedora de que, à medida que aumenta a 
percentagem média de atendimentos aos clientes (nível de 
serviço), maior é seu custo de estoques. 

 

A fim de determinar a influência dos níveis de estoque no 
percentual de atendimento aos clientes, a Alonso fez um 
levantamento dos principais itens de seu estoque nos últimos 
seis meses. A seguinte tabela foi preparada: 

 

A partir dos dados apresentados na tabela, pode-se concluir que o maior lucro ocorrerá quando o nível de serviço for 
equivalente a: 

 

a) 80%. 
b) 85%. 
►c) 90%. 
d) 95%. 
e) 98%. 

 
09 - Um capital de R$ 10.000,00 foi aplicado a uma taxa de juros compostos de 2% a.m., capitalizados anualmente durante 

12 meses. Assinale a alternativa que apresenta o montante acumulado nessa aplicação. 
 

a) R$ 10.126,82. 
b) R$ 10.200,00. 
c) R$ 10.240,00. 
►d) R$ 12.400,00. 
e) R$ 12.682,42. 
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10 - A empresa W, produtora de cabos de computadores, em análise de suas planilhas financeiras detectou que está 
operando com uma margem de segurança de 25%. Esse indicador significa que a empresa: 

 

a) tem um lucro de 25% sobre suas vendas. 
►b) terá prejuízo caso seu volume normal de vendas reduza mais que 25%. 
c) financia 25% de seus investimentos com capital de risco. 
d) tem um retorno 25% acima do esperado em seu setor. 
e) ganha uma margem de lucro de 25% sobre seu custo variável. 

 
11 - O gestor de uma empresa brasileira precisa ampliar o tempo de permanência dos funcionários na empresa, pois o 

turn-over muito alto tem prejudicado a produtividade e a rentabilidade da organização. O parecer de um consultor 
externo é de que atualmente as causas do turn-over são associadas à contratação de funcionários sem o devido 
preparo para assumirem suas funções. Que ação, dentre as apresentadas a seguir, poderia resolver esse problema? 

 

a) Revisão dos sistemas e processos produtivos. 
b) Pesquisa de mercado e melhor segmentação dos públicos-alvo dos produtos da empresa. 
c) Revisão nos indicadores de impacto ambiental da empresa. 
►d) Revisão e aperfeiçoamento do processo de recrutamento e seleção. 
e) Reestruturação organizacional a partir da redução de escala e de escopo das atividades produtivas.  

 
12 - Sobre recrutamento de pessoas, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O mercado de trabalho é condicionado, entre outros fatores, pelo crescimento econômico do país. 
2. O aumento do consumo e da exportação não está relacionado com a expansão dos postos de trabalho associados 

ao setor de serviços. 
3. O mercado de recursos humanos é composto pelo contingente de pessoas que está procurando uma nova 

colocação profissional, mas exclui aqueles que já estão empregados. 
4. As características do mercado de trabalho afetam o comportamento dos candidatos. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
13 - Sobre recrutamento e seleção de pessoas, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O processo seletivo é um sistema de comparação e escolha que deve se apoiar em critérios ou padrão para 
alcançar a validade adequada. 

2. A qualidade dos candidatos selecionados pode ser um parâmetro de acompanhamento da eficácia do processo 
seletivo. 

3. No recrutamento são definidas as provas e testes que o candidato fará para, ao final, a organização poder escolher 
o melhor. 

4. No Brasil temos extensa legislação para cotas de participação feminina, de afrodescendentes e de indígenas na 
seleção de empresas privadas e isso deve ser levado em conta no momento da seleção. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
14 - Remuneração é a soma de tudo que é periodicamente pago ao funcionário por serviços prestados, incluindo: 
 

a) salários somente. 
b) benefícios financeiros somente. 
c) salários e gratificações somente. 
d) gratificações adicionais e benefícios financeiros somente. 
►e) salários, gratificações adicionais e todos os benefícios financeiros. 

 
15 - Sobre “organização de pessoas em operações”, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) Uma estrutura matricial se baseia em um gráfico X-Y que relaciona pessoas com tarefas. 
(   ) A motivação apresenta efeitos mais duradouros do que a recompensa, na realização de um longo trabalho. 
(   ) Uma estrutura funcional avalia o funcionamento individual e filtra as pessoas mais capacitadas para a função. 
(   ) Empowerment é um termo que pode designar a autonomia que o trabalhador possui para decidir seu trabalho. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

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



6/8 
 

16 - Sobre o dimensionamento da capacidade produtiva de um sistema de operações ou produção, assinale a alternativa 
correta. 

 

a) Estratégias para modificar a capacidade são financiamento das vendas e desenvolvimento do produto. 
b) O nível de serviço é uma variável independente em relação ao custo de operação do sistema. 
c) Com o subdimensionamento da capacidade, o produto tende a custar mais barato. 
►d) O nível de serviço de um sistema de operações depende de decisões sobre a capacidade e vice-versa. 
e) Estratégias para modificar a demanda são subcontratação e investimento em treinamento. 

 
17 - A produção de serviços em um salão de cabeleireiro pode ser organizada de diferentes maneiras, segundo estratégias 

distintas. O diagrama volume-variedade é útil para discutir e comparar essas estratégias. Com base nos fundamentos 
desse diagrama, assinale a alternativa correta. 

 

►a) A produção “por projeto” resulta em produtos muito personalizados. 
b) A produção “em massa” permite mais variedade de produto do que a produção “por lote”. 
c) A produção “por lote” exige mão de obra mais qualificada do que a produção “por projeto”. 
d) A produção “por encomenda” permite menos customização do que a produção “em massa”. 
e) A produção “por encomenda” é mais flexível do que a produção “por projeto”. 

 
18 - A respeito do dimensionamento da capacidade de um navio composto pelas seções de granel, contêineres, 

passageiros e veículos, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda. 
 

1. Capacidade antecipa-se à demanda. 
2. Modificação na demanda. 
3. Modificação na capacidade. 
4. Taxa de utilização da capacidade produtiva. 

(   ) Uso de horas extras. 
(   ) Eficiência. 
(   ) Desenvolvimento do produto. 
(   ) Excesso de capacidade. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo. 
 

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

 
19 - Considere os seguintes índices de atratividade de uma empresa: 
 

Prazo médio de estocagem: 22 dias 
Prazo médio de recebimento: 45 dias 
Prazo médio de pagamento: 50 dias 

 

Assinale a alternativa que apresenta o ciclo operacional (CO) e o ciclo financeiro (CF) dessa empresa. 
 

a) CO = 17 dias e CF = 67 dias. 
►b) CO = 67 dias e CF = 17 dias. 
c) CO = 67 dias e CF = 117 dias. 
d) CO = 72 dias e CF = 117 dias. 
e) CO = 117 dias e CF = 17 dias. 

 
20 - Os estoques são responsáveis por grande parte dos custos de uma organização. Para auxiliar na sua gestão, um dos 

modelos existentes é o do ponto de pedido, também chamado de ponto de ressuprimento. Sobre o modelo do ponto 
de pedido, assinale a alternativa correta. 

 

►a) Quanto maior o tempo de ressuprimento, maior o ponto de pedido. 
b) Quanto menor o estoque de segurança, maior o ponto de pedido. 
c) Quanto maior a demanda por unidade de tempo, menor o ponto de pedido. 
d) O ponto de pedido pode ser medido em dias. 
e) O modelo por ponto de pedido está sempre vinculado ao uso do lote econômico. 

 
21 - Projetar, desenvolver, produzir e vender novos produtos faz parte do diferencial competitivo de diversas organizações. 

Nesse contexto, para calcular o lucro ou prejuízo esperado ao longo das vendas, é importante analisar o ciclo de vida 
do produto. Qual das alternativas a seguir representa a sequência das fases do ciclo de vida do produto? 

 

a) Desenvolvimento e projeto → Introdução → Crescimento → Declínio → Maturidade. 
►b) Desenvolvimento e projeto → Introdução → Crescimento → Maturidade → Declínio. 
c) Introdução → Crescimento → Declínio → Maturidade. 
d) Desenvolvimento e projeto → Crescimento → Declínio → Maturidade. 
e) Introdução → Desenvolvimento e projeto → Crescimento → Declínio. 
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22 - O planejamento de vendas e operações utiliza técnicas, métodos e estratégias para obter melhores resultados na 
sincronização dos processos de produção e vendas. Quando a empresa verifica que está com excesso de produção 
(ou estoque), uma das possibilidades para aumentar a demanda é a realização de descontos no preço de venda, 
respeitando a atratividade financeira para a empresa. Considerando-se um produto que tenha margem de contribuição 
de 55%, assinale a alternativa de ação que gera maior resultado financeiro para a empresa. 

 

a) Redução no preço de venda em 40% com aumento de 60% na quantidade vendida. 
b) Redução no preço de venda em 25% com aumento de 30% na quantidade vendida. 
c) Redução no preço de venda em 20% com aumento de 25% na quantidade vendida. 
►d) Redução no preço de venda em 15% com aumento de 20% na quantidade vendida. 
e) Redução no preço de venda em 10% com aumento de 10% na quantidade vendida. 

 
23 - As características sociodemográficas que afetam o comportamento do consumidor são: 
 

►a) fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos. 
b) seleção, motivação e avaliação dos membros do canal. 
c) processamento de pedidos, armazenagem, estoques e transporte. 
d) especificação do produto e análise de desempenho. 
e) processo de venda de produtos e serviços. 

 
24 - A maneira como o produto é definido pelos consumidores em termos de seus atributos importantes, ou, ainda, o lugar 

que um produto ocupa na mente dos consumidores em relação aos produtos concorrentes, é chamado de: 
 

►a) posicionamento de mercado. 
b) identificação do mercado. 
c) segmentação de mercado. 
d) planejamento estratégico. 
e) promoção de produto. 

 
25 - Leia o seguinte texto: 
 

Em 2010, a história do jovem empreendedor que acreditava poder produzir chocolate unindo qualidade e sabor começou a 
chamar a atenção da imprensa e algumas matérias sobre a Choco Gourmet saíram em jornais e revistas de grande circulação. 
A história da pequena empresa que fabricava chocolates finos parecia interessar ao público. 

 

Qual é a ferramenta de comunicação descrita no enunciado? 
 

a) Propaganda. 
b) Marketing direto. 
►c) Publicidade. 
d) Merchandising. 
e) Outdoor. 

 
26 - Em relação ao composto de marketing, assinale a alternativa correta. 
 

a) Um canal de marketing transfere apenas mercadorias dos fabricantes para os consumidores. 
b) O preço é o elemento mais inflexível do composto de marketing. 
c) São fatores que exigem maior orçamento com comunicação mercados de baixa concorrência e introdução de novo produto 

ou marca no mercado. 
►d) Produto é qualquer coisa que pode ser oferecida a um mercado que pode satisfazer um desejo ou uma necessidade. 
e) Um atacado comercializa pequenas quantidades de mercadorias a um consumidor final. 

 
27 - A análise dos investimentos e custos de uma empresa, bem como a projeção da demanda e a avaliação do valor de 

oferta da concorrência são atividades inerentes ao tipo de ação de marketing denominada: 
 

a) definição da comunicação institucional. 
b) posicionamento de mercado. 
►c) determinação de políticas de preços. 
d) escolha de fornecedores no canal de distribuição. 
e) elaboração de pesquisas de mercado. 
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28 - Analise as figuras a seguir: 
 

Figura 1 Figura 2 

 

 

 

Com base nos conhecimentos sobre os métodos de custeio, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) O método de custeio direto, representado pela figura 1, classifica os custos em fixos e variáveis e separa os custos relativos 
aos produtos dos custos da estrutura. 

b) Todos os custos, tanto diretos quanto indiretos, no método de custeio por absorção são atribuídos aos produtos, conforme 
figura 2. 

c) A figura 1 representa a lógica do método de custeio direto, em que os custos fixos, por não fazerem parte do custo do 
produto, são lançados diretamente como redutores do resultado do período. 

d) No método de custeio direto, só os custos variáveis são atribuídos aos produtos. 
►e) O método de custeio direto separa primeiramente os custos diretos dos custos indiretos, para então calcular o custo do 

produto, conforme figura 2. 
 
29 - Referente à teoria de custos de transação (TCT), considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A teoria procura explicar por que as empresas são responsáveis por sua própria produção ou decidem terceirizar 
esses serviços. 

2. Custos de transação podem ser influenciados por variáveis como incerteza, frequência de transação e 
especificidade de ativos. 

3. Quando o risco do país for alto, as empresas multinacionais favorecerão modos de entrada que envolvam 
comprometimento de recursos relativamente baixo. 

4. Quanto maior o componente tácito do know-how específico da empresa, maior a probabilidade de que a empresa 
multinacional favoreça um modo de entrada de alto controle. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
30 - O diretor de operações da Biomais 

Bebidas Ltda. deseja substituir um 
equipamento de controle químico 
mecânico por outro, eletrônico. Existem 
três equipamentos candidatos: X, Y e Z. 
Apesar de o investimento inicial ser o 
mesmo para todos os equipamentos, a 
magnitude e a época de ocorrência dos 
fluxos de caixa intermediários diferem em 
razão dos custos operacionais definidos 
pelas especificações técnicas de cada 
equipamento. O custo médio ponderado 
de capital, tido como a taxa mínima de 
atratividade para a empresa, é de 23% a.a. 
Os perfis de valor presente líquido (VPL) 
que sintetizam os resultados estão representados na figura ao lado. 

 

Considerando os perfis de VPL para as três propostas candidatas, considere as seguintes afirmativas. 
 

1. A análise da dinâmica dos fluxos de caixa líquidos do equipamento Y indica que a taxa interna de retorno desse 
equipamento é de 34% a.a. 

2. A melhor alternativa de investimento para a empresa é a escolha pelo equipamento X, considerando-se a análise 
pelo VPL. 

3. Se a taxa mínima de atratividade fosse para 27% a.a., a escolha pelo equipamento mais viável não deveria ser 
alterada. 

 

É correto o que se afirma em: 
 

a) 2 apenas. 
►b) 3 apenas. 
c) 1 e 2 apenas. 
d) 1 e 3 apenas. 
e) 1, 2 e 3. 


