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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
01

- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) este Caderno, com o enunciado das 5 questões de Conhecimentos Específicos da Prova
Discursiva, valendo 10,0 (dez) pontos cada questão.
b) 1 Caderno de Respostas para o desenvolvimento das questões discursivas, grampeado a um
CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO.

02

- Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que
aparecem no CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.

03

- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO, preferivelmente a
caneta esferográfica de tinta na cor preta.

04

- As questões discursivas deverão ser respondidas, no Caderno de Respostas, utilizando caneta
esferográfica de tinta na cor preta.

05

- Tenha muito cuidado com o CARTÃO, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR.
O CARTÃO SOMENTE poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior ou
inferior - BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓPTICA.

06

- SERÁ ELIMINADO do Processo Seletivo Público o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de
rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou
o CARTÃO grampeado ao Caderno de Respostas.
Obs. Por medida de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 60 (sessenta) minutos
contados a partir do início da prova e só poderá levar o Caderno de Questões da Prova
Discursiva faltando 30 (trinta) minutos para o término das mesmas.

07

- Quando terminar, entregue ao fiscal o CADERNO DE QUESTÕES, ressalvado o disposto na
observação do item 06, e o CARTÃO grampeado ao Caderno de Respostas das questões discursivas
e ASSINE A LISTA DE PRESENÇA.

08

- O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTA PROVA É DE 4 (QUATRO) HORAS.

09

- As questões da Prova Discursiva estarão disponíveis, no dia útil seguinte à sua realização,
nas páginas da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br) e do BNDES
(www.bndes.gov.br).
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2

QUESTÕES DISCURSIVAS
Questão no 1
Apresente cinco características que diferenciam as operações de financiamento direto de um projeto das operações estruturadas
típicas do project finance, contrapondo-as.
(valor: 10,0 pontos)

Questão no 2
Após alcançar a estabilidade da economia brasileira, em termos de inflação, de balanço de pagamentos e de endividamento
público, o governo, através do PAC, adotou uma série de medidas para promover o crescimento do país. Estas medidas
abrangem, por exemplo, a área de estímulo ao crédito e ao financiamento de investimentos. Nessa linha, cite mais duas áreas
através das quais o PAC deve atuar, explicando em que se constitui essa atuação.
(valor: 10,0 pontos)

Questão no 3
A construtora ABC atua no segmento de obras de infra-estrutura, realizando grandes projetos para governos de
diversos países, tais como rodovias e hidrelétricas. Seu executivo principal deseja introduzir uma nova filosofia de
atuação para a companhia. Ele orienta seus diretores a adotarem uma abordagem estratégica de gestão ambiental
empresarial, ainda neste ano. A justificativa para a mudança vem do surgimento de movimentos de pressão da
sociedade, que exigem respostas concretas do mundo dos negócios.
a) Descreva e analise os três grandes conjuntos de forças, que funcionam como pressão da sociedade e influenciam o
crescente envolvimento das empresas, como a construtora ABC, em questões ambientais. Especificamente, explique
como esses grupos interagem entre si.
(valor: 6,0 pontos)
b) Defina a abordagem estratégica de gestão ambiental empresarial e explique como evitar que a construtora ABC incorra no
que os especialistas denominam lavagem verde.
(valor: 4,0 pontos)

Questão no 4
O transporte de cargas é o principal componente dos sistemas logísticos das empresas. No Brasil, discute-se muito o
potencial do modal ferroviário frente aos outros modais utilizados no transporte de cargas e os gargalos ao desenvolvimento
mais acelerado deste setor. Com base nas características do modal ferroviário no Brasil, apresente:
a) quatro aspectos em que o modal ferroviário é mais competitivo do que o modal rodoviário;

(valor: 4,0 pontos)

b) três tipos de gargalos logísticos que impedem o desenvolvimento mais acelerado do setor de transporte de cargas
existente atualmente no Brasil, explicando de que forma a eliminação desses gargalos ajudaria o desenvolvimento do setor.
(valor: 6,0 pontos)

Questão no 5
Em 2006, o montante dos recursos desembolsados pelo BNDES totalizou R$ 51,3 bilhões. Desse total, R$ 8,0 bilhões foram
para o sistema agroindustrial, representando 16% do desembolso total. Esses dados demonstram a importância da agroindústria
na pauta do desenvolvimento brasileiro. Nesse contexto,
a) conceitue sistema agroindustrial;

(valor: 2,0 pontos)

b) enumere os quatro setores por ele englobados e apresente um exemplo de produto ou atividade relativo a cada um deles.
(valor: 8,0 pontos)
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