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I N S T R U Ç Õ E S 
 

LEIA   COM   ATENÇÃO 
 

 

 

 

1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 1 a 17, é constituído de 40 (quarenta) questões objetivas, cada uma com 
quatro alternativas, assim distribuídas: 

 

01 a 10 – Língua Portuguesa 
11 a 20 – Informática Básica 
21 a 40 – Conhecimentos Específicos 

 

2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o substitua. 
 

3. Sobre a Marcação do Cartão de Respostas 
 

As respostas da Prova Objetiva deverão ser, obrigatoriamente, transcritas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta não 
porosa, fabricada em material transparente, para o Cartão de Respostas, que será o único documento válido para correção. Não 
haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato. 

 
3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a marcação da alternativa escolhida 

no CARTÃO DE RESPOSTAS, pinte completamente o campo correspondente.  
    

Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida. 
 

N.º da 
Questão 

 
A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

 
3.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não houver 

marcação. 
 

3.3. Não rasure nem amasse o CARTÃO DE RESPOSTAS. 
 

4. A duração da prova é de quatro horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS e a coleta 
de impressão digital de candidatos. 

 

5. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho. 
 

6. Será permitida a saída de candidatos da sala de prova somente após decorridas duas horas e trinta minutos do início da prova. 
Nesse caso, o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão de Respostas. 

 

7. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes de transcorridas duas horas e trinta minutos do início da prova deverá 
assinar Termo de Ocorrência declarando desistência do Concurso. 

 

8. Ao candidato somente será permitido levar seu Caderno de Prova na última meia hora de prova. 
 

9. Na página 17 deste Caderno de Prova, encontra-se a Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser utilizada para a 
transcrição das respostas das questões objetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato para posterior conferência com o 
gabarito somente após decorridas duas horas e trinta minutos do início da prova. 

 

10. Terminada a prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal o CARTÃO DE RESPOSTAS. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
INSTRUÇÃO: Leia trecho do artigo Saúde, de Ruth de Aquino, e responda às questões de 01 a 03. 

 
Quando brindamos, o primeiro voto é “saúde” – e não por acaso. Só depois vem “paz, amor”. Sem saúde, 

o resto não é possível. Por que, então, o Brasil é tão cruel com seus doentes? Crises na Saúde não são 
produzidas de um dia para outro. O caos nos hospitais do Rio de Janeiro é apenas a vitrine de um sistema falido 
e desumano [...]. 

O Estado brasileiro nunca deu assistência médica digna à massa da população. Jamais transformou a 
Saúde em prioridade. No Brasil profundo, não é novidade a falta de médicos, leitos, remédios e equipamentos. 
[...] 

Os governos federal, estaduais e municipais empurram com a barriga, há mais tempo do que a nossa 
memória alcança, os péssimos índices de desenvolvimento humano no Brasil. E aí se incluem também 
educação, saneamento e transporte. A negligência se explica. Os políticos não usam hospital público, escola 
pública e transporte público. Eles enriquecem muito no poder. A vida real passa ao largo de quem manda. 
 

(Revista ÉPOCA, ed. 917.) 

 
 
QUESTÃO 01  

 

Nos trechos Sem saúde e Crises na Saúde, a palavra saúde foi escrita de modos diferentes. Sobre esse fato, 
analise as afirmativas. 
 

I - O sentido da palavra saúde, seja com inicial maiúscula ou minúscula, é inalterado, expressa a boa 
condição física e mental de um indivíduo; as diferentes grafias devem-se à informalidade da linguagem. 

II -  As iniciais minúscula, no primeiro trecho, e maiúscula, no segundo, atribuem sentido diferenciado para a 
mesma palavra, revelado na situação de uso. 

III -  O termo saúde, no primeiro trecho, refere-se ao estado de um indivíduo cujas funções orgânicas, físicas e 
mentais estão em situação normal. 

IV -  O termo Saúde, no segundo trecho, significa Ministério da Saúde, assim grafado devido ao registro formal 
da linguagem. 

 

Está correto o que se afirma em 
(A) I, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) II, III e IV, apenas. 
(D) I e IV, apenas. 
 
 
 
QUESTÃO 02 

 

Quanto aos recursos linguísticos e expressivos no texto, assinale a afirmativa correta. 
(A) Na primeira frase do texto, a conjunção Quando introduz sentido de tempo posterior e pode ser substituída 

por No momento em que. 
(B) A veemência da crítica da articulista é marcada também pelo uso de advérbios e adjetivos com valor 

semântico de caráter negativo, a exemplo de não, jamais, nunca, falido, desumano, péssimos. 
(C) No segmento há mais tempo do que a nossa memória alcança, foi usado pronome possessivo na primeira 

pessoa com a finalidade de distanciar os leitores da posição defendida pela articulista. 
(D) A linguagem do texto é bastante informal, inclusive com desrespeito à escrita padrão, haja vista a expressão 

empurram com a barriga. 
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QUESTÃO 03 
 

Em todo esse trecho do artigo, está presente um tom firme de crítica. Sobre essa presença, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) A primeira menção de crítica está na interrogativa Por que, então, o Brasil é tão cruel com seus 
doentes?, constante do primeiro parágrafo. 

(      ) Nos três parágrafos, a autora apresenta marcas linguísticas para expressar que a referida crise não 
acontece no Brasil há pouco tempo. 

(      ) A ideia de que a referida crise não é atual está no segundo parágrafo apenas, no trecho não é 
novidade a falta de médicos, leitos, remédios e equipamentos. 

(      ) No terceiro parágrafo, foi ampliado o alcance da crítica à crise brasileira que, antes, era citada 
somente na Saúde. 

(      ) A crítica no final do trecho volta-se aos políticos que, segundo a articulista, dedicam-se à vida real, 
posto que se enriquecem no poder. 

  

Assinale a sequência correta.  
(A) V, F, F, V, V 
(B) F, F, V, F, V 
(C) V, V, F, V, F 
(D) F, V, V, F, F 
 
QUESTÃO 04 

 

Galveias é um lugarejo perdido no interior de Portugal onde vivem pouco mais de 1.000 
pessoas. Lá, morrem mais velhos do que nascem crianças. O escritor José Luís Peixoto nasceu 
nessa freguesia, homenageada em seu novo livro. 
Galveias, o romance, mistura grandes histórias, personagens admiráveis e um enredo 
misterioso. O resultado é um livro que reflete sobre a vida portuguesa no início dos anos 1980, 
quando a modernidade europeia arrasava um país pequeno, orgulhoso e apegado ao passado. 

 

Em relação aos recursos coesivos responsáveis pela ligação dos sentidos no texto, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
(A) O advérbio Lá, elemento coesivo cujo sentido é construído na situação linguística, retoma o termo 

Galveias, a cidade. 
(B) No trecho nasceu nessa freguesia, o termo freguesia exerce a função de elemento coesivo de substituição, 

retoma o sentido de Galveias. 
(C) Em em seu novo livro, o pronome possessivo é elemento coesivo referencial anafórico, pois refere-se a algo 

dito anteriormente, o escritor José Luís Peixoto. 
(D) Os relativos onde e que retomam o sentido de Portugal e livro, respectivamente, e podem ser ambos 

substituídos por em que. 
 
QUESTÃO 05 

 

________vivendo a 26 mil anos-luz da Via Láctea, é impossível tirarmos uma foto do tamanho da galáxia. 

Conhecemos o seu formato espiral, ________, por conta de referências utilizadas pelos cientistas, como as 

regiões de nuvens de gás chamadas de HII, ________ estrelas luminosas e aglomerados de jovens estrelas, é 

possível desenhar o aspecto da galáxia________ base nos cálculos de distância entre os diferentes corpos.   
 

Há palavras que servem para ligar outras palavras, expressões e partes do texto, são as preposições e 
conjunções. Quais palavras preenchem correta e respectivamente as lacunas do texto? 
(A) Mesmo, entretanto, além de, com. 
(B) Embora, mas, pois, por. 
(C) Apesar de, logo, com, com. 
(D) Assim, todavia, além de, por. 
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QUESTÃO 06 
 

Leia as frases abaixo. 
 

- Mais da metade da Amazônia está no Brasil. 
- É o Brasil que tem a maior taxa proporcional de desmatamento em comparação com os vizinhos. 
- O Brasil ganha também no número de assassinatos de ativistas ligados ao meio ambiente. 
- Esses assassinatos são resultado da disputa por nacos da Amazônia. 
 

Reunindo essas frases em um único período, com recursos de coesão e com coerência, fica: 
(A) O Brasil, que possui mais da metade da Amazônia, em comparação com os vizinhos, tem a maior taxa 

proporcional de desmatamento, mas ganha também no número de assassinatos de ativistas ligados ao meio 
ambiente, resultado da disputa por nacos da Amazônia. 

(B) Em comparação com os vizinhos, o Brasil tem a maior taxa proporcional de desmatamento, no entanto 
ganha também no número de assassinatos de ativistas ligados ao meio ambiente, pois é resultado da disputa 
por nacos da Amazônia. 

(C) Mais da metade da Amazônia está no Brasil que, em comparação com os vizinhos, tem a maior taxa 
proporcional de desmatamento e ganha também no número de assassinatos de ativistas ligados ao meio 
ambiente, resultado da disputa por nacos da Amazônia. 

(D) O Brasil, apesar de possuir mais da metade da Amazônia, em comparação com os vizinhos, tem a maior 
taxa proporcional de desmatamento, mas ganha também no número de assassinatos de ativistas ligados ao 
meio ambiente, resultado da disputa por nacos da Amazônia. 

 
 

INSTRUÇÃO: Leia atentamente o texto a seguir e responda às questões 07 e 08. 
 

 Tomar banho em cima de um balde, cortar cabelo a seco, trocar os talheres e pratos nos 
restaurantes por versões de plástico. As atitudes adotadas pelos paulistas durante a pior crise 
hídrica já registrada até hoje podem se repetir em 2016, mas a falta de água assombrará boa parte 
do mundo. Há duas razões para esse problema. A primeira é que o aquecimento global continuará 
a alterar os padrões de chuvas e a criar novas áreas de estresse hídrico. A segunda é que as 
medidas anunciadas para combater o problema, como captar mais água de outros rios, até podem 
ser um alívio emergencial, mas não atacam problemas sistêmicos como a falta de cuidado com os 
mananciais e o aumento desenfreado de consumo, criando pressão sobre a natureza. O problema 
que afetou São Paulo, o Nordeste, a Califórnia e outras várias regiões do mundo em 2015 tende a 
se agravar. Até 2055, segundo a ONU, dois terços dos habitantes do planeta viverão em áreas de 
estresse hídrico e 2,8 bilhões enfrentarão escassez de água potável. 

 (Revista Galileu, janeiro de 2016.) 

 

QUESTÃO 07 
 

Sobre as ideias apresentadas no texto, analise as afirmativas. 
 

I - Antes de 2015, não havia ocorrido tamanha falta de água em São Paulo, que não foi a única região 
afetada. 

II -  O problema foi resolvido de forma tranquila e definitiva pela captação de água de outros rios que não o 
que já abastecia a cidade. 

III -  O fato de as pessoas não controlarem o consumo de água aliado ao descuido com as nascentes pode 
agravar o problema de falta de água. 

IV -  Com base na realidade atual, a ONU faz previsões otimistas sobre como resolver a gigantesca pressão 
sobre a natureza. 

 

Está correto o que se afirma em 
(A) I, II e IV, apenas. 
(B) I, II e III, apenas. 
(C) III e IV, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
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QUESTÃO 08 
 

Releia o trecho: As atitudes adotadas pelos paulistas durante a pior crise hídrica já registrada até hoje podem 
se repetir em 2016, mas a falta de água assombrará boa parte do mundo. Há duas razões para esse problema. 
 

Sobre as relações de concordância nominal e verbal no trecho, assinale a afirmativa correta. 
(A) O verbo haver, em Há duas razões, significa existir, por isso está empregado na terceira pessoa do singular. 
(B) O adjetivo adotadas está pluralizado em função do substantivo paulistas ao qual se liga, caracterizando-o. 
(C) Já que a forma verbal podem refere-se à expressão a pior crise hídrica, deveria estar no singular – pode. 
(D) O termo problema, por retomar as ideias de crise hídrica e falta de água, não deveria estar no singular. 
 
INSTRUÇÃO: Leia atentamente a propaganda abaixo e responda às questões 09 e 10. 
 

 

 
 

 

QUESTÃO 09 
 

Em relação a essa peça de propaganda, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Maior presença de frases curtas, linguagem apelativa, correção gramatical são características da 
propaganda social, como é o caso. 

(      ) O visual da propaganda mostra uma folha de jornal ou revista sendo queimada, estabelecendo 
relação de sentido com o título e não com o fumante. 

(      ) Destina-se a fumantes e a não fumantes. 
(      ) A linguagem verbal apresenta termos usados comumente na esfera da mídia impressa, a exemplo de 

matéria de primeira capa. 
 

Assinale a sequência correta. 
(A) V, V, F, F 
(B) V, F, V, V 
(C) F, V, F, F 
(D) F, F, V, V 
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QUESTÃO 10 
 

Assinale a frase do texto em que há uso do modo verbal imperativo. 
(A) O cigarro apaga as melhores notícias da sua vida. 
(B) 4 milhões de fumantes morrem por ano. 
(C) No DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TABACO você pode escrever uma nova história e tornar sua 

superação uma matéria de primeira capa. 
(D) Não entre para esse quadro de notícias ruins. 

 

INFORMÁTICA BÁSICA 
 

QUESTÃO 11  
 

A respeito de hardware, assinale a alternativa que apresenta a imagem da porta VGA do computador, utilizada 
para conectar o monitor de vídeo. 
 

(A) 

 
  

(B) 

 
  

(C) 

 
  

(D) 

 
 
 
QUESTÃO 12  

 

No Mozilla Firefox, versão 41.0.2, a inserção do comando about:config na barra de endereços é utilizada para 
(A) listar as informações da versão atual e o navegador verifica, automaticamente, se existem atualizações no 

repositório do Mozilla Firefox.  
(B) apresentar os complementos instalados no navegador e o usuário também pode instalar novos 

complementos, extensões e plug-ins. 
(C) listar as configurações do Firefox conhecidas como preferências que são lidas a partir dos arquivos prefs.js 

e user.js do perfil do usuário no Firefox e dos padrões do aplicativo. 
(D) apresentar a lista de sites acessados nas últimas semanas,  as estatísticas de tráfego de dados e a lista de 

plug-ins disponíveis no navegador. 
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QUESTÃO 13 
 

A respeito do LibreOffice Calc, versão 4.4.5.2, observe a planilha (Figura I), na qual as células apresentam 
nomes de 9 jogadores (A2:A10) e seus respectivos gols (B2:B10). As células A1:B10 foram selecionadas e a 
função AutoFiltro foi ativada nelas, como mostra a Figura II. 
 

 

 

 

Figura I  Figura II 
 

Ao clicar na região   da célula B1, o usuário visualizará janela a seguir com todos os valores selecionados. 
 

 
 

Caso o usuário remova a seleção da caixa onde está o valor 5, na planilha serão apresentadas as informações de 
(A) 9 jogadores. 
(B) 3 jogadores. 
(C) 8 jogadores. 
(D) 6 jogadores. 

 
 

QUESTÃO 14 
 

Para realizar busca por imagens na Internet, pode-se acessar o site _________________ e digitar uma palavra 
ou frase, e, após pressionar a tecla ENTER do teclado, todos os resultados deste site serão imagens. 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima. 
(A) imagens.google.com/ 
(B) images.google.com/ 
(C) google.com/imagens 
(D) google.images.com/ 
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QUESTÃO 15 
 

A respeito do LibreOffice Writer, versão 4.4.5.2, observe a figura abaixo que apresenta um texto sem 
numeração de suas linhas. 
 

 
 

O usuário inseriu a numeração de linhas na margem esquerda do mesmo texto, como exibe a figura a seguir. 
 

 
 

Para adicionar números de linhas ao documento, tal qual mostra a última figura, deve-se clicar no menu 
(A) Inserir  → Numeração de linhas. A janela Numeração de linhas será apresentada e nela deve-se 

selecionar a caixa Mostrar numeração, ajustar o Intervalo  para o valor 1 e finalmente clicar no botão 
OK . 

(B) Exibir  → Numeração de linhas. A janela Numeração de linhas será apresentada e nela deve-se 
selecionar a caixa Mostrar numeração, ajustar o Intervalo  para o valor 1 e finalmente clicar no botão 
OK . 

(C) Ferramentas → Numeração de linhas. A janela Numeração de linhas será apresentada e nela deve-se 
selecionar a caixa Mostrar numeração, ajustar o Intervalo  para o valor 1 e finalmente clicar no botão 
OK . 

(D) Formatar  → Numeração de linhas. A janela Numeração de linhas será apresentada e nela deve-se 
selecionar a caixa Mostrar numeração, ajustar o Intervalo  para o valor 1 e finalmente clicar no botão 
OK . 
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QUESTÃO 16 
 

Considere um computador num ambiente de rede com o sistema operacional Windows 7 (idioma 
Português) instalado. Sobre esse assunto, analise as afirmativas. 
 

I - O recurso disponível no Windows 7 responsável por verificar automaticamente pela internet as 
atualizações mais recentes de software e driver  para o computador é chamado Windows Update. 

II -  Um computador apenas com o Windows 7 instalado tem disponível um editor de textos e um editor 
de imagens simples, que são, respectivamente, o Paint e o Prompt de Comando. 

III -  Um arquivo que foi salvo na área de trabalho de um usuário também será visível na área de trabalho 
de outro usuário, pois o Windows 7 compartilha a mesma área de trabalho entre todos os usuários de 
uma máquina. 

IV -  Quando o usuário quiser se ausentar momentaneamente do computador, ele pode exibir a tela que 
permite ativar o bloqueio da área de trabalho pressionando a combinação de teclas Ctrl+Alt+Del. 

 

Estão corretas as afirmativas 
(A) I e IV, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I, III e IV, apenas. 
(D) I, II, III e IV. 
 
QUESTÃO 17 

 

Sobre códigos maliciosos (malware), analise as afirmativas. 
 

I - Todos os tipos de malware são programas que não necessitam de um programa hospedeiro para 
funcionar e são carregados na memória RAM automaticamente quando o computador é ligado.  

II -  É recomendado, ao se instalar um software antispam, que o software de antivírus seja removido, pois 
ambos possuem a mesma função.  

III -  Os vírus de Macro podem infectar arquivos de programas do Microsoft Word e se replicarem em 
documentos criados, ao se utilizar esse editor de texto.  

IV -  O uso não controlado de pen drives expõe os computadores de uma empresa ao risco de 
contaminação por códigos maliciosos.  

 

Estão corretas as afirmativas 
(A) I e II, apenas. 
(B) I, III e IV, apenas. 
(C) III e IV, apenas. 
(D) I, II, III e IV. 
 
QUESTÃO 18 

 

Sobre o Microsoft Word 2007, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) O menu Tabela, que permite inserir ou traçar uma tabela no documento, está disponível na guia/aba 
Início. 

(      ) Para exibir ambas as réguas, horizontal e vertical, é necessário estar no modo de exibição Layout de 
Impressão. 

(      ) O recurso de Mala Direta facilita criar um conjunto de documentos, como uma carta modelo, por 
exemplo, a ser enviada para muitos clientes. 

(      ) Uma deficiência do Microsoft Word 2007 é a impossibilidade de inserir no texto símbolos que não 
constam do teclado, por exemplo, o símbolo Ω. 

 

Assinale a sequência correta. 
(A) V, F, F, V 
(B) F, V, F, V 
(C) V, F, V, F  
(D) F, V, V, F 
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QUESTÃO 19 
 

Considere a planilha do Microsoft Excel 2007 (idioma Português) com um conjunto de células selecionadas, 
apresentada abaixo. 

 
 

De acordo com a planilha, considerando-se o conjunto de células selecionado, quando o usuário clicar no botão 

 , qual o resultado apresentado? 
 
(A) 

 
 

(B) 

 

(C) 

 

(D) 

 
 

 
QUESTÃO 20 

 

Os serviços de e-mail da Internet usam pastas para organizar as mensagens das contas de seus usuários. Estes 
serviços armazenam as mensagens transmitidas para outras pessoas na pasta  
(A) Rascunhos. 
(B) Enviados. 
(C) Caixa de entrada. 
(D) Spam. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21  
 

Por meio de métodos econométricos, um analista econômico identificou em um estudo as seguintes 
elasticidades de demanda para o consumo de carne bovina (sempre representadas em valores absolutos):  
 

Elasticidades 
Tipos de modelos 

Modelo Marshaliano Modelo Hicksiano 
Elasticidade Preço Direta 0,8 0,5 
Elasticidade Renda 1,2 - 

 

Considerados os efeitos renda, substituição e substituição-puro, qual é a parcela de consumo desse bem no 
orçamento das pessoas relacionadas a esse estudo?  
(A) 30% 
(B) 40% 
(C) 62,5% 
(D) 25% 
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QUESTÃO 22  
 

Assume-se uma elevação do nível de preços dos alimentos de forma que afeta a demanda hicksiana dos 
mesmos em uma economia.  

 
Dada uma elevação do nível de preços dos alimentos de 3 para 4 unidades monetárias e uma função demanda 
por alimentos representada pelo gráfico acima, qual é a perda de bem-estar expressa em termos de excedente do 
consumidor (resultado em valores absolutos)? 
(A) 3 
(B) 4 
(C) 1 
(D) 2 
 
 
QUESTÃO 23  

 

Sobre a teoria da maximização do lucro, uma empresa atinge o máximo lucro quando 
(A) houver a minimização de custos. 
(B) o custo marginal for igual à receita marginal. 
(C) a taxa marginal de substituição técnica for igual à relação de preços dos insumos. 
(D) a relação de preços de insumo for ótima. 
 
 
QUESTÃO 24 

 

Considerando um país em que há perspectivas de redução da renda da população, um analista econômico deve 
indicar para uma empresa as melhores opções de investimento em propaganda e marketing associadas à venda 
de alguns produtos do portfólio de produção.  
 
 

PRODUTOS ELASTICIDADE RENDA 
1 0,4 
2 0,9 
3 0,3 
4 1,1 

 
 

Com base na tabela acima, assinale qual deve ser a indicação do investimento por parte do economista.  
(A) Produto 3 
(B) Produto 1 
(C) Produto 2 
(D) Produto 4 
 
 

Preços 

Demanda 

 5 

  10 
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QUESTÃO 25 
 

Considere uma empresa em duas situações: no curto e no longo prazo. Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente as curvas de oferta de curto prazo (CP) e de longo prazo (LP). 
 

(A) 

 

(B) 

 

    
(C) 

 

(D) 

 

 
 
QUESTÃO 26 

 

Seja uma empresa em concorrência perfeita. Assumindo que a demanda por fatores seja determinada pela 
minimização de custos, pode-se observar que a elasticidade direta da demanda por trabalho é dada por 0,6 em 
valores absolutos. Em relação a essa situação, assinale a afirmativa correta. 
(A) Se houver aumento de R$ 100,00 nos salários, haverá redução de 60 unidades de trabalho. 
(B) Se houver aumento de 1% nos salários, haverá redução de 0,6% no uso do fator trabalho. 
(C) Se houver aumento de 1% nos salários, haverá aumento de 0,6% nos custos totais. 
(D) Se houver aumento de 100 unidades de trabalho, haverá aumento de R$ 60,00 nos custos totais. 
 
QUESTÃO 27 

 

Sobre estruturas de mercado, assinale a afirmativa INCORRETA . 
(A) Nos modelos clássicos de oligopólio, o objetivo das empresas é a maximização do mark-up. 
(B) A principal diferença entre um mercado em concorrência monopolista e um mercado em concorrência 

perfeita é que o primeiro refere-se a produtos diferenciados, enquanto o segundo diz respeito a produtos 
homogêneos. 

(C) A longo prazo, os mercados monopolistas e oligopolistas apresentam lucros extraordinários. 
(D) Em concorrência perfeita, a demanda para a firma é infinitamente elástica. 
 
QUESTÃO 28 

 

As receitas totais  das unidades  de governo  podem ser apresentadas  sob duas formas básicas: uma contábil e a 
outra do ponto de vista da disponibilidade de recursos. Do ponto de vista contábil, a estrutura de receitas do 
governo, por natureza econômica, em qualquer nível, pode ser dividida em duas categorias básicas: receitas 
correntes  e de capital. É exemplo de receitas de capital: 
(A) Receita tributária. 
(B) Receita patrimonial. 
(C) Alienação de bens. 
(D) Receita industrial. 

CP 

Preços 

Oferta 

LP 

LP 
Preços 

Oferta 

CP 

LP 
Preços 

Oferta 

CP 

CP 
Preços 

Oferta 

LP 
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QUESTÃO 29 
 

Considere o seguinte gráfico sobre a produção, o consumo e o comércio no Modelo Geral do Comércio:  
 

 
Tendo em vista esse gráfico, assinale a alternativa que apresenta a correta e respectiva correlação entre os 
números apresentados no gráfico e os conceitos. 
(A) Curva de indiferença; Fronteira de possibilidade de produção; Exportação; Importação; Isovalor.  
(B) Fronteira de possibilidade de produção; Curva de indiferença; Isovalor; Importação; Exportação. 
(C) Importação; Exportação; Isovalor; Fronteira de possibilidade de produção; Curva de indiferença. 
(D) Exportação; Importação; Fronteira de possibilidade de produção; Isovalor, Curva de indiferença. 
 
QUESTÃO 30 

 

Sobre a Política Comercial em um acordo comercial, é correto afirmar: 
(A) A Rodada do Uruguai contribuiu para a melhoria do comércio, seja na redução tarifária, assim como na 

liberalização comercial dos setores da agricultura e vestuário. 
(B) Em 1991, a aliança de livre comércio denominada Mercosul permitiu um aumento significativo do 

comércio entre os membros do acordo, sendo alvo de elogios dos efeitos benéficos do comércio até mesmo 
do Banco Mundial. 

(C) A existência da Organização Mundial do Comércio (OMC) permitiu que o Acordo Geral sobre Tarifas e 
Comércio (GATT) tivesse maior liberdade, assim como maior capacidade de gestão do comércio 
internacional, fazendo com que a OMC fosse indispensável ao GATT. 

(D) Em um acordo comercial, a adoção de políticas comerciais (como impostos e quotas) em decorrência de 
falhas de mercado nacional é bem vinda, já que pode corrigir esses problemas e assim elevar o bem-estar 
de uma nação.   

 
QUESTÃO 31 

 

Quando ocorreu o primeiro choque do petróleo em 1973/1974, o Brasil decidiu reagir desenvolvendo um 
programa de larga escala de substituições de importações na indústria pesada, como bens de capital e aço, e 
também investindo em projetos de infraestrutura que iriam proporcionar economia na importação  de energia 
(como Itaipu – maior hidrelétrica do mundo) e facilitar a diversificação das exportações. Para financiar esse 
programa, o Brasil contou 
(A) com o aumento dos gastos públicos. 
(B) com o controle do governo sobre a poupança e sua distribuição. 
(C) com expressivos empréstimos externos. 
(D) com o superávit de sua conta corrente. 

Produção do bem 2 

Produção do bem 
1 

5 

4 1 

3 

2 
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QUESTÃO 32 
 

Considere uma política de cota de importação sobre carros no Brasil. Observe o seguinte gráfico de equilíbrio 
de oferta e demanda nacional de carros: 
 

 
Assinale a alternativa que apresenta corretamente os preços internacionais, preços nacionais, perda do 
consumidor, ganho do produtor e renda da cota. 
 

 
Preço 

Internacional 
Preço 

Nacional 
Perda do 

Consumidor 
Ganho do 
Produtor 

Renda da 
Cota 

(A) II I III III + IV + V V 
(B) II I IV III V 
(C) I II III IV III + IV + V 
(D) I II III + IV + V III IV 
 
QUESTÃO 33 

 

Considere o modelo clássico de regressão associado à seguinte equação: 
 

ln �� � � � � ln 	� � 
� 
 

Seja assim o número de observações igual a 20 e ainda as seguintes informações: 
 

�	�
�

���
��	��

�

���
� 10 ���

�

���
� 20 �	���

�

���
� 40 

 

Sobre a equação apresentada, assinale a afirmativa correta. 
(A) O aumento de 1% em 	� eleva �� em 6%. 
(B) O aumento de 1 unidade em 	� eleva �� em 6. 
(C) O aumento de 1 em 	� reduz �� em 2%. 
(D) O aumento de 1% em 	� reduz �� em 2%. 
 
QUESTÃO 34 

 

Em uma economia fechada, e com governo, com a função consumo definida por � � 1000 � 0,8�� � ��, qual 
o multiplicador keynesiano dos gastos do governo? 
(A) 1 
(B) 0,8 
(C) 5 
(D) 0,2 

II  

I 

Oferta Preço 

Quant. de carros 

Demanda 

III 
IV  

V V 
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QUESTÃO 35 
 

Sobre a experiência  brasileira  de combate ao processo inflacionário, NÃO se pode concluir: 
(A) Nenhuma teoria  isolada esgota  a explicação  do processo inflacionário do país; na realidade, há um 

razoável grau de complementação entre elas. 
(B) Há consciência  de que  existe artificialismo  no processo de superação  dos problemas inflacionários; o 

congelamento de preços e salários foi corretamente aplicado para estancar o processo inflacionário. 
(C) A irresponsabilidade na condução da política fiscal  impõe um alto preço, pago  pelo processo  de 

aceleração da inflação. 
(D) A indexação, se utilizada adequadamente, pode contribuir para gerar  mais segurança  e ampliar o prazo 

das operações  financeiras; mas, na presença de graves desequilíbrios fiscais e monetários, “esconde”  as 
distorções  e acaba  adiando a tomada de  decisões  mais profundas para enfrentar o problema. 

 
QUESTÃO 36 

 

Nota de crédito do Brasil é rebaixada de novo pela agência:  “Cinco meses após retirar  o selo de bom pagador 
do Brasil, a agência  de classificação de risco Standard & Poor’s (PS) voltou a cortar a nota de crédito do país. 
Economistas já previam  que a dificuldade  do governo em acertar suas contas, aliada à piora da recessão 
provocaria enfraquecimento adicional do Real.” (Folha de São Paulo: caderno Mercado A16, de 18/02/16.) 
 

Tal fato é realçado pela deterioração dos seguintes indicadores do ajuste fiscal (cumprimento de metas): 
(A) Receita líquida real/Dívida financeira; Resultado primário; Despesa com pessoal/Receita corrente líquida. 
(B) Dívida financeira/Receita líquida real; Resultado primário; Receita corrente líquida/Despesa com pessoal. 
(C) Dívida financeira/Receita bruta real; Resultado primário; Despesa com pessoal/Receita corrente líquida. 
(D) Dívida financeira/Receita líquida real; Resultado primário; Despesa com pessoal/Receita corrente líquida. 
 
QUESTÃO 37 

 

Sobre a Teoria Econômica Clássica, analise as afirmativas. 
 

I - A demanda de moeda tem as finalidades transacional, precaucional e especulativa. 
II -  A economia é estável, não havendo crises de demanda.  

III -  Os agentes possuem informação perfeita e os preços e salários são flexíveis. 
IV -  A taxa de juros e a renda definem a demanda de moeda.  

 

Estão corretas as afirmativas 
(A) I e III. 
(B) II e III. 
(C) II e IV. 
(D) I e IV. 
 
QUESTÃO 38 

 

Em relação à curva de Phillips, analise as afirmativas. 
 

I - No curto prazo, há um trade off entre inflação e desemprego. 
II -  Com expectativas racionais, a política monetária de surpresa afeta o produto e, portanto, o emprego. 

III -  A curva de Phillips demonstra que só é possível manter o desemprego abaixo da taxa natural com taxas 
de inflações cada vez maiores. 

IV -  A curva de Phillips de longo prazo é horizontal. 
 

Estão corretas as afirmativas 
(A) I, II e IV, apenas. 
(B) I, II e III, apenas. 
(C) III e IV, apenas. 
(D) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 39 
 

Em um modelo IS-LM, analise as assertivas. 
 

I - IS representa o mercado de bens e LM representa o mercado monetário. 
II -  Uma política fiscal expansionista reduz a taxa de juros e eleva o produto. 

III -  Uma política monetária expansionista reduz a taxa de juros e eleva o produto. 
IV -  Existe um efeito crowding out para política fiscal de forma que a taxa de juros é responsável pelo 

amortecimento dos efeitos da política fiscal. 
 

Estão corretas as assertivas 
(A) I e II, apenas. 
(B) III e IV, apenas. 
(C) I, II, III e IV. 
(D) I, III e IV, apenas. 

 
 

QUESTÃO 40 
 

Sobre a Economia Novo Keynesiana, analise as afirmativas. 
 

I - A Teoria do custo de menu apresenta as razões para os custos serem rígidos. 
II -  O salário de eficiência demonstra que é racional manter o salário acima do nível vigente no mercado. 

III -  Histerese é o fenômeno no qual o emprego fica abaixo dos níveis anteriores à crise devido à pressão dos 
insiders (incluídos). 

IV -  Há rigidez de preços e salários na economia devido à imperfeição das informações. 
 

Estão corretas as afirmativas 
(A) I e III, apenas. 
(B) II e IV, apenas. 
(C) II, III e IV, apenas. 
(D) I, II, III e IV. 
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