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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto abaixo e responda às questões de 01 a 06. 
 

O futebol de hoje, sob o puro aspecto 
quantitativo, deixa o de ontem longe. É acompanhado por 
multidões incalculáveis. Tem a televisão a seu serviço, 
essa máquina de criar fenômenos avassaladores. 
Movimenta interesses e quantias estratosféricas. Até no 
Japão e na Coreia – quem imaginaria? - é popular. Uma 
Copa do Mundo, nos dias que correm, é evento planetário 
como nenhum outro. Já sob o ponto de vista da qualidade 
da relação com o torcedor, o futebol atual perde. Havia 
um vínculo afetivo entre o craque e o clube, o craque e o 
torcedor e o torcedor e o clube, que foi comprometido. 
Atentemos, para ter ideia precisa do que se está tentando 
dizer, em duas diferenças fundamentais entre o futebol de 
ontem e o de hoje. 

A primeira diz respeito ao uniforme. Antes, os 
times apresentavam-se sempre com o mesmo. Vá lá: não 
era sempre, era quase sempre. Havia ocasiões - uma em 
cada dez, não mais que isso - em que era preciso trocar de 
uniforme, pois o do adversário era parecido. Trocava-se 
então pelo uniforme reserva, que por sua vez era sempre o 
mesmo, o único e mesmo uniforme reserva. Hoje, o que 
acontece? O mesmo time pode aparecer com a camisa 
branca num jogo, listrada no seguinte, cinza no terceiro 
jogo e com bolinhas e rendas no quarto, isso quando o 
time alvinegro não se traveste de vermelho, o rubro-negro 
de verde e o tricolor de um único e inteiriço amarelo. Vale 
tudo, em favor do contraste que a televisão julgar mais 
conveniente para a transmissão. 

A segunda diferença é que os times, antes, 
permaneciam com as mesmas escalações por anos a fio. 
Podia haver uma modificação pontual aqui e ali, mas no 
geral, na base, no núcleo duro, a escalação permanecia a 
mesma. Pode o jovem leitor imaginar uma coisa dessas? 
Era um tempo de estabilidade e permanência. Os craques 
ficavam longamente, muitas vezes a vida inteira, nos 
mesmos clubes. Em consequência, acabavam se 
identificando com eles. Não se precisa ir muito longe: isso 
acontecia ainda nos anos 80. Zico era do Flamengo. Zico 
era o Flamengo. Roberto Dinamite era do Vasco. Um 
pouco mais para trás, Ademir da Guia, chamado o Divino, 
a quem João Cabral de Melo Neto dedicou um poema que 
lhe descrevia o estilo melhor do que qualquer 
comentarista esportivo (“Ademir impõe com seu jogo / o 
ritmo de chumbo (e o peso) / da lesma, da câmara lenta, / 
do homem dentro do pesadelo”) era do Palmeiras. Era o 
Palmeiras. E Pelé naturalmente era do Santos, assim como 
Garrincha era do Botafogo, apesar das peregrinações por 
outros clubes impostas pelas humilhações de fim de 
carreira. 

Hoje, o que se vê? Tomem-se os craques da 
seleção, os Edilsons e Luizões da vida. Em que time 
jogam? Mais adequado seria perguntar: em que time estão 
jogando neste momento, 3 da tarde? E em qual estarão às 
4? Se há tanta inconstância, não há como firmar vínculo 
com os clubes. Portanto, não há como firmar vínculo com 
o torcedor. Como resultado, eis-nos introduzidos a um 
futebol sem heróis. Ademir da Guia tem uma estátua na 
sede do Palmeiras. Já Romário, quem o homenageará? 

Nestes últimos anos, ele jogou no Vasco e em seu 
contrário, o Flamengo. Tanto para os torcedores de um 
clube como do outro, ele é em parte herói e em parte 
traidor. 

(TOLEDO, Roberto Pompeu de. Rev. Veja, 10 / 04 / 002, p. 110.) 

Questão 01: 
A partir da leitura do texto, pode-se inferir com base nos 
argumentos do autor que: 
 
(A) o futebol de outrora, do ponto de vista qualitativo, era 

superior ao atual; 
(B) tanto quantitativa como qualitativamente, o futebol de 

ontem supera o de hoje; 
(C) o futebol desenvolveu-se qualitativamente em virtude 

da televisão; 
(D) as causas do desenvolvimento quantitativo do futebol 

não são bem determinadas; 
(E) os efeitos da queda na qualidade do futebol se fazem 

ver nos estádios vazios. 
 
Questão 02: 
Duas palavras podem sintetizar o sentimento do autor em 
relação ao futebol de ontem e o de hoje. São elas 
respectivamente: 
 
(A) desprezo e expectativa; 
(B) nostalgia e crítica; 
(C) amor e ódio; 
(D) critica e apologia; 
(E) expectativa e nostalgia. 
 
Questão 03: 
 

“Havia um vínculo afetivo entre o craque e o 
clube, o craque e o torcedor e o torcedor e o clube, que 
foi comprometido. Atentemos, para ter ideia precisa do 
que se está tentando dizer, em duas diferenças 
fundamentais entre o futebol de ontem e o de hoje.” 
 
Em relação ao fragmento, a resposta correta encontra-se 
na alternativa: 
 
(A) o sujeito da primeira oração do primeiro período é 

indeterminado; 
(B) o “que” que introduz a segunda oração do primeiro 

período é um pronome relativo e inicia uma oração 
subordinada substantiva; 

(C) o “que” é um pronome relativo e exerce a função 
sintática de sujeito e retoma a expressão “vínculo 
afetivo”; 

(D) o segundo período é composto por duas orações; 
(E) há no texto uma oração absoluta. 
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Questão 04: 
A mudança na ordem dos termos altera o sentido 
fundamental do enunciado em: 
 
(A) “É acompanhado por multidões incalculáveis.” (linha 

2) / É acompanhado por incalculáveis multidões; 
(B) “Até no Japão e na Coréia - quem imaginaria? – é 

popular.” (linha 5) / No Japão e na Coreia quem 
imaginaria? é até popular; 

(C) “A primeira diz respeito ao uniforme.” (linha 15) / 
Diz respeito a primeira ao uniforme; 

(D) “Vá lá: não era sempre, era quase sempre.” (linhas 
16) / Vá lá: era quase sempre, não era sempre; 

(E) “Antes, os times apresentavam-se sempre com o 
mesmo.” (linha 15) / Os times apresentavam-se, 
antes, sempre com o mesmo. 

 
Questão 05: 
 
“A primeira diz respeito ao uniforme. Antes, os times 
apresentavam-se sempre com o mesmo. Vá lá: não era 
sempre, era quase sempre. Havia ocasiões - uma em cada 
dez, não mais que isso - em que era preciso trocar de 
uniforme, pois o do adversário era parecido.” 
 
Em relação ao fragmento, o correto é afirmar que: 
 
(A) todas as vírgulas são empregadas obedecendo às 

mesmas regras: 
(B) os travessões marcam um juízo de valor; 
(C) “ao uniforme” é objeto indireto; 
(D) todos os verbos apresentam sujeito simples; 
(E) a palavra “adversário” é acentuada por ser uma 

proparoxítona. 
 
Questão 06: 
No segmento “Podia haver modificações pontuais aqui e 
ali, mas no geral, na base, no núcleo duro, a escalação 
permanecia a mesma.”, a forma de reescritura, sem alterar 
o sentido, está correta na alternativa: 
 
(A) Podiam haver umas modificações pontuais aqui e ali, 

mas no geral, na base, no duro, a escalação 
permanecia a mesma; 

(B) Podiam haver modificações pontuais aqui e ali, mas 
no geral, na base, no duro, a escalação permanecia a 
mesma; 

(C) Podia existir modificações pontuais aqui e ali, mas no 
geral, na base, no duro, a escalação permanecia a 
mesma; 

(D) Podiam existir modificações pontuais aqui e ali, mas 
no geral, na base, no duro, a escalação permanecia a 
mesma; 

(E) Podia haver modificações pontuais aqui e ali, mas no 
geral, na base, no duro, a escalação permaneciam a 
mesma. 

 
Leia o texto abaixo e responda às questões a seguir. 
 
 Os primeiros anos do século XX marcaram o 
surgimento, no Rio de Janeiro, de uma grande novidade: o 
foot-ball, esporte de origem inglesa que logo cairia no 

gosto das rodas elegantes da cidade. Aparecendo 
inicialmente nos últimos anos do século XIX por 
iniciativa de estrangeiros, como os sócios do Payssandu 
Cricket Club, o jogo é rapidamente assumido por grupos 
de jovens estudantes que voltavam do Velho Continente 
trazendo as novidades do tão moderno esporte. Era o caso 
dos fundadores do Fluminense Foot-ball Club. Criado em 
1902 por alguns entusiastas do jogo da bola, era o 
primeiro clube do gênero na capital da República. Já nos 
anos seguintes, porém, surgiam outros clubes, como o 
Botafogo, que ajudariam a definir junto com eles uma 
feição de elegância e distinção para o futebol. Embora em 
muitos colégios e em diferentes regiões da cidade os 
jogos com bola já fossem apreciados pelo menos desde a 
década de 1890, os sócios destes clubes - 
autodenominados sportmen - firmavam no Brasil um 
modelo de jogo com regras e termos definidos, adotando 
os padrões do foot-ball association inglês. Definiam com 
isto de forma mais rígida uma ordenação para o esporte, 
ligando-o definitivamente ao modo pelo qual era 
praticado na Europa. 
 Empolgando a rica mocidade carioca, o futebol 
mostrava ter ainda, nos seus primeiros anos na cidade, um 
caráter restrito. Longe de ser um esporte nacional, o jogo 
era praticado majoritariamente por jovens endinheirados 
que iam fazendo dele um misto de diversão e de distinção, 
na formação de clubes privados nos quais pudessem 
reunir-se e praticar o esporte. Os sócios destes clubes 
elegantes não conseguiriam, porém, manter por muito 
tempo o monopólio desta prática esportiva. O futebol, que 
desde os primeiros anos do século vinha se difundindo 
rapidamente pela cidade, alcançava no fim da década de 
1910 uma popularidade ímpar. Segundo uma revista 
esportiva, ele já era em 1919 o esporte “com maior 
número de adeptos” no Rio de Janeiro. Esta grande 
popularidade, que tirava do futebol o caráter de um jogo 
elegante para poucos, impressionava cronistas como 
Paulo Barreto, mais conhecido pelo pseudônimo de João 
do Rio. Se ainda em 1910 Gilberto Amado, sem dar 
importância ao jogo daqueles rapazes elegantes, afirmava 
que o futebol não seria “assunto de intelectuais”, já em 
1916 Paulo Barreto declarava, sem receio, a importância 
do jogo para a cidade - o que faz em uma crônica assinada 
com o pseudônimo de José Antonio José, um de seus 
personagens narradores.(...) 
 Ligando o jogo às festas esportivas da 
Antiguidade, como faria ainda em outras crônicas – nas 
quais afirma explicitamente para ele, pela boca de 
Godofredo de Alencar, uma origem ligada aos jogos 
olímpicos de Delfos (onde se realizavam os jogos em 
honra a Apolo), definindo o futebol como o 
“renascimento de um jogo grego” - Paulo Barreto 
mostrava a grandiosa impressão que a popularização do 
futebol lhe causava. Para ele, já neste momento “a 
alteração geral é o sport, é o match”, o que daria às 
disputas futebolísticas na cidade uma dimensão nunca 
vista. Definitivamente, parecia que algo havia mudado 
nos campos da cidade, e o jogo dos rapazes elegantes 
transformara-se, então, em um grande fenômeno de 
massas. 
(PEREIRA, Leonardo A. de M. O jogo dos sentidos: os literatos e 
popularização do futebol no Rio de Janeiro). 
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Questão 07: 
Substituiu-se, em cada trecho abaixo, a palavra 
sublinhada por outra de igual valor semântico. O item em 
que a substituição resulta em alteração do sentido original 
do texto é: 
 
(A) “...o jogo é rapidamente assumido por grupos de 

jovens estudantes que voltavam do Velho Continente 
trazendo as novidades do tão moderno esporte.” 
(linhas 7-9) / ...o jogo é rapidamente absorvido

(B) “Já nos anos 

 por 
grupos de jovens estudantes que voltavam do Velho 
Continente trazendo as novidades do tão moderno 
esporte. 

seguintes, porém, surgiam outros clubes, 
como o Botafogo...” (linhas 12-14) / Já nos anos 
subsequentes

(C) “...adotando os 

, porém, surgiam outros clubes, como o 
Botafogo... 

padrões do foot-ball association 
inglês.” (linhas 20-21) / ...adotando os modelos

(D) “...o que faz em uma crônica assinada com o 

 do 
foot-ball association inglês. 

pseudônimo de José Antonio José, um de seus 
personagens-narradores.” (linhas 46-48) / ...o que faz 
em uma crônica assinada com o apelido

(E) “...Paulo Barreto 

 de José 
Antonio José, um de seus personagens-narradores. 

mostrava a grandiosa impressão que 
a popularização do futebol lhe causava.” (linhas 55-
56) / ...Paulo Barreto expunha

 

 a grandiosa impressão 
que a popularização do futebol lhe causava. 

Questão 08: 
A frase INCORRETA quanto à concordância verbal, de 
acordo com as normas da língua culta, é: 
 
(A) Gilberto Amado foi um dos cronistas que afirmou não 

ser o futebol um assunto de intelectuais. 
(B) Qual dentre os cronistas da época afirmaram que o 

futebol não era assunto de intelectuais? 
(C) Poderia haver mais de um cronista que afirmasse não 

ser o futebol um assunto de intelectuais. 
(D) Dez por cento da crônica especializada da época 

achavam que futebol não seria assunto de intelectuais. 
(E) Um e outro cronista afirmavam ser o futebol um 

esporte destinado às grandes massas do povo. 
 
Questão 09: 
Marque a alternativa em que todas as palavras são 
acentuadas em obediência às mesmas regras de 
acentuação: 
 
(A) futebolísticas – século – pseudônimo; 
(B) fenômeno – século – sócios; 
(C) século – caráter – prática; 
(D) ímpar – crônicas – importância; 
(E ) José – já – elegância. 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 10: 
Em uma das alternativas o acento grave indicativo de 
crase foi empregado indevidamente. Indique-a: 
 
(A) O povo foi ligando o jogo às festas esportivas; 
(B) A população daria às disputas futebolísticas uma 

dimensão nunca vista; 
(C) Sua torcida era semelhante à do time adversário; 
(D) Assistimos à partidas excelentes durante o campeonato. 
(E) À medida que o futebol ganhava popularidade, as 

torcidas cresciam na cidade. 
 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 11: 
Considere as seguintes premissas: 
A - Todos os meus amigos são engenheiros. 
B - Rui é meu amigo. 
C - Nenhum dos meus vizinhos é engenheiro. 
Podemos concluir então que: 
 
(A) Rui é meu vizinho; 
(B) Rui não é engenheiro; 
(C) Rui não é meu vizinho; 
(D) Rui é meu vizinho e meu amigo; 
(E) Rui não é meu vizinho nem meu amigo. 
 
Questão 12: 
Os conjuntos A e B estão representados na figura abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A relação matemática que descreve a área sombreada da 
figura é: 
 
(A) (A - B) ∩ (B - A) 
(B) (A ∩ B) – (B - A) 
(C) (B – A) – (A U B) 
(D) (B ∩ A) U (A – B) 
(E) (A - B) U (B - A) 
 
Questão 13: 
A posição de um móvel foi registrada num plano 
cartesiano em intervalos regulares de tempo. Para os três 
primeiros registros as posições foram: (0,3), (3,9) e 
(6,15). A posição do 5o registro será: 
 
(A) (9,21) 
(B) (9,23) 
(C) (12,27) 
(D) (15,33) 
(E) (18,39) 
 
 
 
 

A B 
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Questão 14: 
A sequência de números 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13... é 
conhecida como sequência de Fibonacci. O 14o termo 
desta sequência é: 
 
(A) 233 
(B) 273 
(C) 327 
(D) 373 
(E) 377 
 
Questão 15: 
Sendo N o conjunto dos números naturais, Z o conjunto 
dos números inteiros e Q o conjunto dos números 
racionais a afirmativa INCORRETA é: 
 
(A) N ⊂ Z 
(B) 0,333... ∈ Q 
(C) ½ ∉ Z 
(D) Q ⊃ N 
(E) -1 ∈ N 
 
Questão 16: 
A medida externa de uma caixa d’água cúbica é de 1,50 m 
de lado. Sabendo que a espessura das paredes mede 5 cm 
e que a caixa encontra-se 80 % cheia, o volume de água, 
em m3, na caixa é, aproximadamente, de: 
 
(A) 0,86 
(B) 1,12 
(C) 1,96 
(D) 2,20 
(E) 3,05 
 
Questão 17: 
Considerando a sequência de vocábulos: 
 
galo - pato - carneiro - X - cobra – jacaré 
 
A alternativa lógica que substitui X é: 
 
(A) boi 
(B) siri 
(C) sapo 
(D) besouro 
(E) gaivota 
 
Questão 18: 
Uma copiadora cobra R$ 0,20 por folha até 100 cópias. O 
número de cópias que excede a 100 é cobrado R$ 0,15 por 
folha. Para copiar um processo gastou-se R$ 25,25. O 
número de folhas desse processo é: 
 
(A) 105 
(B) 115 
(C) 125 
(D) 135 
(E) 145 
 
 
 
 

Questão 19: 
Jorge e Paulo recebem salários iguais. Ao final do mês 
Jorge havia gasto 3/4 do seu salário e Paulo havia gasto 
4/5 do seu. Sabendo que Jorge ficou com R$ 300,00 a 
mais que Paulo, o salário recebido por eles no início do 
mês, em reais, foi de: 
 
(A) 5.500,00 
(B) 6.000,00 
(C) 6.500,00 
(D) 7.000,00 
(E) 7.500,00 
 
Questão 20: 
Lucas acertou 45 das 60 questões de uma prova que tinha 
20 questões de português, 20 questões de matemática e 20 
questões de ciências. Para o cálculo da pontuação foram 
atribuídos pesos 3 para português, 2 para matemática e 1 
para ciências. Sabendo ainda que Lucas acertou 6 
questões a mais em ciências do que em matemática e que 
obteve 87 pontos, os números de acertos em português e 
matemática, respectivamente, foram de: 
 
(A) 17 – 11 
(B) 15 - 12 
(C) 13 - 13 
(D) 19 - 10 
(E) 16 – 14 
 
 

ECONOMIA 
 
Questão 21: 
Com base nas Contas Nacionais, pode-se afirmar que o 
Déficit Público Primário corresponde: 
 
(A) a receita líquida do governo menos os gastos do 

governo; 
(B) ao investimento público menos o saldo do governo 

em conta corrente; 
(C) aos impostos mais outras receitas líquidas menos o 

saldo do governo em conta corrente; 
(D) a poupança bruta do setor privado menos o déficit do 

balanço de pagamentos em transações correntes; 
(E) ao investimento privado mais o investimento público 

menos a poupança bruta do setor privado. 
 
Questão 22: 
Dada a razão reservas / depósito à vista de 25% e a razão 
papel moeda em poder do público / depósitos à vista de 
50%, um aumento na base monetária de 7,3 provocaria 
um aumento nos meios de pagamento de:  
 
(A) 9,125 
(B) 10,95 
(C) 11,68 
(D) 14,6 
(E) 29,2 
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Questão 23: 
Considerando o modelo IS-LM-BP, marque a afirmativa 
correta: 
 
(A) Numa pequena economia aberta com livre mobilidade 

de capitais e taxa de câmbio flutuante, uma redução 
dos gastos do governo deve provocar uma apreciação 
cambial; 

(B) Sob o regime de câmbio fixo, o multiplicador dos 
gastos autônomos será tanto maior quanto menor a 
mobilidade de capital; 

(C) Numa pequena economia aberta com livre mobilidade 
de capitais e taxa de câmbio flutuante, uma redução 
dos gastos do governo deve provocar uma redução do 
produto; 

(D) No caso de uma pequena economia aberta, a política 
fiscal não exerce impacto sobre a renda quando as 
taxas de câmbio são fixas; 

(E) No caso de uma pequena economia aberta, a política 
monetária não exerce impacto sobre a renda quando 
as taxas de câmbio são fixas. 

 
Questão 24: 
A respeito da curva de Phillips e da elação inflação e 
desemprego, marque a afirmativa correta: 
 
(A) No modelo original da curva de Phillips o trade off 

entre inflação e desemprego é permanente; 
(B) Uma curva de Phillips aceleracionista com 

expectativas adaptativas implica na existência de um 
trade off permanente entre inflação e produto; 

(C) A hipótese das expectativas racionais prevê que não 
haja qualquer trade off entre inflação e desemprego; 

(D) Na versão aceleracionista, com expectativas 
adaptativas, uma elevação das expectativas de 
inflação deslocam a curva de Phillips para baixo e 
para a esquerda; 

(E) Em um modelo de expectativas racionais, a curva de 
Phillips de longo prazo é horizontal. 

 
Questão 25: 
O Teorema de Coase afirma que: 
 
(A) Não há uma forma ideal de agregar os preferências 

individuais em preferências sociais; 
(B) Na presença de externalidades, o resultado do 

mercado competitivo não será eficiente no sentido de 
Pareto; 

(C) Se as preferências dos agentes forem quase-lineares, a 
quantidade eficiente do bem envolvida na 
externalidade independe da distribuição dos direitos 
de propriedade; 

(D) Enquanto a função de bem-estar for crescente na 
utilidade de cada indivíduo, o máximo de bem estar 
será eficiente no sentido de Pareto; 

(E) Desde que as preferências sejam convexas, toda 
alocação eficiente no sentido de Pareto pode ser 
sustentada com um equilíbrio competitivo. 

 
 
 
 

Questão 26: 
A respeito das preferências do consumidor, podemos 
afirmar que: 
 
(A) A reflexividade garante que dadas duas cestas de 

bens, x e y, x sempre será preferível a y ou vice-
versa; 

(B) A monotonicidade garante que as curvas de 
indiferença de um consumidor nunca irão se cruzar; 

(C) A transitividade garante que a taxa marginal de 
substituição seja decrescente; 

(D) A convexidade estrita garante que a média ponderada 
de duas cestas indiferentes é estritamente preferida às 
duas cestas extremas; 

(E) A completude garante que dadas duas cestas de bens, 
x e y, se y tiver o mesmo número de bens da cesta x e 
mais 1, então, y será preferível a x. 

 
Questão 27: 
Considerando o efeito da incidência de um imposto sobre 
o equilíbrio de mercado, marque a alternativa correta: 
 
(A) Se a curva de oferta for perfeitamente elástica, o 

imposto recairá totalmente sobre o ofertante; 
(B) Se a curva de oferta for quase horizontal, uma 

pequena parcela do imposto será repassada; 
(C) Se a curva de demanda for perfeitamente inelástica 

não existirá ônus do imposto; 
(D) Quanto mais elástica a curva de demanda maior a 

possibilidade de repasse do imposto ao consumidor; 
(E) Se a curva de oferta for perfeitamente inelástica, a 

totalidade do imposto será repassada ao consumidor. 
 
Questão 28: 
Um monopolista opera em um mercado que apresenta 
uma demanda com elasticidade-preço constante igual a -3.  
A função de demanda desse mercado é dada por: 𝑞 =
6480

𝑝|𝜀|�  , 

onde q é a quantidade demandada, p, o preo e . a 
elasticidade-preço da demanda. 
Sabendo que o preço cobrado é de $6, o custo marginal da 
última unidade produzida e o Markup desse monopolista 
são, respectivamente: 
 
(A) 3,75 e 60% 
(B) 4 e 50% 
(C) 4,8 e 25% 
(D) 6 e 35% 
(E) 5 e 20% 
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Texto digitado
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Questão 29: 
Sabendo que 𝑓(𝐾, 𝐿) representa uma função de produção 
que combina quantidades K de capital e L de trabalho, 
marque a alternativa cuja tecnologia apresenta 
rendimentos crescentes de escala: 
 
(A) 𝑓(𝐾, 𝐿) = 1

3
𝐿0,2𝐾0,3 

(B) 𝑓(𝐾, 𝐿) = (2𝐿 + 2𝐾)1 2�  
(C) 𝑓(𝐾, 𝐿) = 100𝐾0,8𝐿0,2 
(D) 𝑓(𝐾, 𝐿) = 1

2
𝐿 + 3𝐾 

(E) 𝑓(𝐾, 𝐿) = 10𝐾1,5𝐿0,5 
 
Questão 30: 
Duas empresas em duopólio defrontam-se com a seguinte 
demanda de mercado: P = 110 − 0,5q. 
As funções de custo das empresas são: 
C(q1) = 300 + 0,5q12  e   C(q2) = 100 + 0,75q22 . 
Considerando que as empresas são maximizadoras de 
lucro, marque a afirmativa correta: 
 
(A) No caso da formação de um conluio, a empresa 1 e a 

empresa 2 produzirão, respectivamente, 27,5 e 33 
unidades de produto; 

(B) Em equilíbrio de Cournot a empresa 1 e a empresa 2 
produzirão, respectivamente, 55 e 44 unidades de 
produto; 

(C) Em equilíbrio de Cournot a empresa 1 e a empresa 2 
produzirão, respectivamente, 50 e 25,5 unidades de 
produto; 

(D) No caso da formação de um conluio, a empresa 1 e a 
empresa 2 produzirão, respectivamente, 25 e 40 
unidades de produto; 

(E) No caso da formação de um conluio, a empresa 1 
produzirá 55 unidades de produto e dividirá o lucro 
com a empresa 2. 

 
 
 

ADMINISTRAÇÃO 
 
Questão 31: 
Os treinamentos podem proporcionar diversos benefícios 
para a organização. Um exemplo de benefícios externo 
que a empresa pode obter é a: 
 
(A) maior competitividade organizacional;  
(B) melhor qualidade de vida no trabalho; 
(C) inovação nas relações trabalhistas; 
(D) eficácia nos resultados; 
(E) maior produtividade. 
 
Questão 32: 
Dentro da Avaliação de desempenho, existem métodos 
tradicionais, EXCETO: 
 
(A) escalas gráficas; 
(B) escolha forçada; 
(C) pesquisa de campo; 
(D) entrevista amostral; 
(E) incidentes críticos. 
 

Questão 33: 
São técnicas de seleção: entrevistas de seleção, provas de 
conhecimento ou de capacidade, testes psicométricos, 
testes de personalidade e técnica de simulação. Os testes 
de personalidade podem ser do tipo: 
 
(A) gerais ou específicas; 
(B) dirigidas ou não dirigidas; 
(C) psicodrama ou role-playing/dramatização; 
(D) Indireto ou privilegiado; 
(E) expressivos, projetivos ou inventários. 
 
Questão 34: 
Uma empresa pretende redesenhar seus cargos utilizando 
o conceito de modelo contingencial. Dessa forma, passa a 
ser uma orientação central para esse redesenho de cargos 
a: 
 
(A) dinâmica do desenvolvimento pessoal do ocupante e 

do desenvolvimento tecnológico da tarefa; 
(B) busca pela cadência e medição por estudos de tempo e 

movimento; 
(C) estabilidade e permanência no processo criativo de 

longo prazo; 
(D) relevância do contexto do cargo, das pessoas, grupos sociais; 
(E) padronização das atividades humanas dentro do 

processo de produção. 
 
Questão 35: 
Dentro do processo de avaliação de projetos de 
investimentos de empresas, são relacionados a seguir 
alguns fluxos financeiros. Pode-se dizer que o único 
irrelevante para a decisão de investimento é: 
 
(A) receita proveniente da venda de um ativo fixo a ser 

substituído pelo investimento proposto; 
(B) montante corrente de receitas de vendas da empresa; 
(C) reduções na venda de outro produto motivadas pela 

introdução de um novo produto; 
(D) despesas de instalação de máquinas e equipamentos 

constantes do projeto de investimento; 
(E) incrementos em estoques e valores a receber 

provenientes do projeto de investimento. 
 
Questão 36: 
A atividade empresarial é circundada por diversos riscos.  
Existe o risco do empreendimento, negócio e país. Em 
relação ao risco do negócio, assinale a alternativa correta: 
 
(A) são relacionados às escolhas administrativas da 

gerência da empresa; 
(B) estão diretamente ligados às políticas de preço, 

crédito e cobrança; 
(C) localização da indústria, dos pontos de venda e estoque; 
(D) afeta todas as empresas do ramo, concorrentes diretos 

e próximo; 
(E) está ligado à política economia econômica e cambial 

adotada pelo governo.  
 
 
 
 



8 
 

Questão 37: 
Qual dos seguintes investimentos não é negociado na 
Bolsa de Valores de São Paulo? 
 
(A) ações de companhias abertas 
(B) títulos do Governo 
(C) direitos e recebidos de subscrição 
(D) debêntures e notas promissoras 
(E) opções sobre ações 
 
Questão 38: 
Se o salário de um funcionário tem um aumento salarial 
de 26% e a inflação  sobe para 20%, de quanto aumenta o 
seu poder aquisitivo: 
 
(A) 5% 
(B) 6% 
(C) 7% 
(D) 8% 
(E) 9% 
 
Questão 39: 
Uma empresa adquire um bem que custa R$ 100.000 e 
este se desvaloriza a uma taxa de 30% a.a. Considerando 
essa situação hipotética, o valor do bem ao final de quatro 
será: 
 
(A) R$ 44.990; 
(B) RS 35.990; 
(C) R$ 30.010; 
(D) R$ 28.990; 
(E) R$ 24.010. 
 
Questão 40: 
Dos métodos de avaliação econômica de investimentos 
descritos a seguir, assinale aquele que não é feito por 
fluxo de caixa descontado: 
 
(A) valor presente líquido; 
(B) taxa interna de retorno; 
(C) payback simples; 
(D) custo equivalente anual; 
(E) taxa interna de retorno modificada. 
 
 
 
 

CONTABILIDADE 
 
Questão 41: 
Entidade contábil pode ser: 
 
(A) até uma pessoa física; 
(B) somente as pessoas jurídicas; 
(C) somente as entidades com fins lucrativos;  
(D) somente as pessoas que tiveram registro na junta 

comercial; 
(E) somente pessoa física com registro na junta comercial. 
 
 
 
 

Questão 42: 
Muitas empresas divulgam os seus resultados para 
diversos públicos e a comparação dos relatórios contábeis 
em diversos anos NÃO é prejudicada graças a(o): 
 
(A) objetividade; 
(B) conservadorismo; 
(C) consonância; 
(D) materialidade; 
(E) consistência. 
 
Questão 43: 
Dentro da contabilidade empresarial, o conceito de 
Situação Financeira é diferente de Situação Econômica. 
Em relação ao conceito de Situação Econômica, assinale a 
alternativa que apresenta o conceito correto: 
 
(A) liquidez; 
(B) lucro; 
(C) receita; 
(D) duplicatas a receber; 
(E) despesas 
 
Questão 44: 
Os ajustes de Exercícios Anteriores na Demonstração de 
Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) ocorrem em 
virtude dos princípios básicos: 
 
(A) Competência e Materialidade;  
(B) Competência e Conservadorismo; 
(C) Competência e Consistência; 
(D) Competência e Objetividade; 
(E) Competência e Integridade. 
 
Questão 45: 
Uma empresa de violões, inicialmente com um indicador 
de liquidez corrente igual a 1, fez caixa adiando os 
pagamentos aos fornecedores. Sua dívida de curto prazo 
aumentou de R$ 70.000,00, e seu caixa aumentou também 
de R$ 70.000,00. 
O novo valor do indicador de liquidez corrente é: 
 
(A) 0,95 
(B) 1,00 
(C) 1,05 
(D) 1,10 
(E) 1,50 
 
Questão 46: 
Entre os indicadores econômico-financeiros abaixo, 
assinale aquela que se relaciona à Taxa de Retorno sobre 
o Investimento: 
(A) Ativo circulante ÷ passivo circulante 
(B) Ativo permanente ÷ patrimônio líquido 
(C) Passivo circulante ÷ ativo total 
(D) Passivo exigível total ÷ ativo total 
(E) Lucro líquido ÷ ativo total  
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Questão 47: 
Considere os seguintes critérios de classificação de contas 
no balanço patrimonial: 
• espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional 
normal da entidade; 
• deve ser liquidado no período de até doze meses após a 
data do balanço. 
Tais critérios dizem respeito ao: 
 
(A) Ativo Circulante; 
(B) Ativo Não Circulante; 
(C) Passivo Circulante; 
(D) Passivo Não Circulante; 
(E) Patrimônio Líquido. 
 
Questão 48: 
Todo empréstimo deve ser contabilizado, caso uma 
empresa obtenha um empréstimo com prazo de seis anos. 
Esse empréstimo será classificado com: 
 
(A) Realizável a Longo Prazo 
(B) Exigível a Longo Prazo 
(C) Patrimônio líquido 
(D) Ativo Circulante 
(E) Permanente  
 
Questão 49: 
Assinale a alternativa que apresenta as três características 
fundamentais do Ativo Permanente Imobilizado: 
 
(A) Natureza relativamente permanente, não se destina à 

venda, não é utilizado no negócio; 
(B) Natureza relativamente permanente, destina-se à 

venda, não é utilizado no negócio; 
(C) Natureza relativamente permanente, não se destina à 

venda, é utilizado no negócio; 
(D) Natureza relativamente permanente, destina-se à 

venda, é utilizado no negócio; 
(E) Natureza relativamente permanente, raramente 

destina-se à venda, raramente utilizado no negócio. 
 
Questão 50: 
Dentro da contabilidade, o binômio custo x benefício 
relaciona-se com qual princípio: 
 
(A) objetividade 
(B) conservadorismo 
(C) lucratividade 
(D) consistência 
(E) materialidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO DISCURSIVA 
 
As técnicas de cenários embora não possam eliminar 
incertezas nem definir categoricamente a trajetória futura 
da realidade estudada, contribuem para delimitar os 
espaços possíveis de evolução da realidade. 
Discorra sobre a importância da elaboração de cenários 
econômicos no âmbito de atuação das agências de 
desenvolvimento, destacando a participação dos atores 
sociais e a construção do futuro. 
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INSTRUÇÕES 

 

1. Ao ser dado o sinal de início da prova confira se a numeração das questões e a paginação estão 
corretas.  A prova é composta de 50 questões objetivas e uma questão discursiva: 10 questões de Língua 
Portuguesa (01 -10), 10 questões de Raciocínio Lógico (11 – 20) e 30 questões de Conhecimentos 
Específicos: Economia, Administração e Contabilidade (21 – 50). 

2. Verifique, na folha de respostas, se seu nome, número de inscrição e data de nascimento estão 
corretos. Caso observe alguma discordância ocorrida em um dos itens anteriores, comunique ao Fiscal 
da sala e solicite a presença do Coordenador do local. 

3. Quaisquer anotações só serão permitidas se feitas no caderno de questões, mas somente as respostas 
assinaladas na folha de respostas serão objeto de correção. 

4. Leia atentamente cada questão e assinale na folha de respostas a alternativa que responde 
corretamente a cada uma delas. 

5. Observe as seguintes recomendações relativas a folha de respostas: 

• não haverá substituição por erro do candidato; 

• não deixe de assinar no campo próprio; 

• não pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais 
destinados às respostas; 

• no verso da folha de respostas não faça nenhuma marca que identifique sua questão discursiva; 

• a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou 
preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada; 

• outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição da folha de 
respostas; 

• não serão consideradas questões: 

 não assinaladas; 
 com falta de nitidez; 
 com mais de uma alternativa assinalada. 

6. O Fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções bem como prestar esclarecimentos 
sobre o conteúdo da prova. 

7. Você só poderá retirar-se da sala após 60 minutos do início da prova, e o tempo total para realização 
da mesma é de quatro horas. 

8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue a folha 
de respostas. 

9. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas juntamente com este caderno.  Caso queira 
anotar suas respostas, faça-o na tabela abaixo, e destaque-a somente quando terminar a prova. 

10. Qualquer ocorrência diferente das relacionadas deve ser informada ao Coordenador do local. 

 

Boa Prova 
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