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Coordenação de Exames Vestibulares 



I N S T R U Ç Õ E S 
 

LEIA   COM   ATENÇÃO 
 
 

1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 1 a 12 é constituído de 50 (cinqüenta) questões objetivas, 
cada uma com cinco alternativas, assim distribuídas: 

 
01 a 10 – Língua Portuguesa 
11 a 15 – Raciocínio Lógico 
16 a 20 – Noções de Informática 
21 a 50 – 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 da Folha de Respostas 
 

As respostas deverão ser, obrigatoriamente, transcritas com caneta esferográfica de tinta preta não porosa para a 
Folha de Respostas, que será o único documento válido para correção. Não haverá substituição da Folha 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 na FOLHA 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 
 

E 
 

 
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 a FOLHA DE RESPOSTAS. 
 

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

 
 

5. 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 a 
Folha de Respostas. 

 
6. 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. 
 

7. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente após três horas e trinta minutos do 
início da prova. 

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

 
9. É vedado ao candidato copiar as marcações feitas na Folha de Respostas.  
 

10. Terminada a prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
INSTRUÇÃO: Leia o texto de Rubem Alves e responda às questões de  01 a 08.  
  

1 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 
 
 
 

 

Pensei que a vida se parece com um quebra-cabeça. Quebra-cabeças: milhares de peças espalhadas sobre a mesa, uma 
bagunça enorme, que não faz sentido. Mas as caixas dos quebra-cabeças que se compram nas lojas dizem que a bagunça 
pode se transformar em beleza: elas trazem impresso o modelo, que pode ser um lago, um castelo, um menina lendo um livro, 
um jardim, um anjo tocando bandolim... Gastamos então horas e horas  (eu já gastei meses...) pacientemente trabalhando 
para transformar o caos em sentido. Pois eu pensei que a vida é um quebra-cabeça com milhares, milhões de peças. Mas 
acontece que o quebra-cabeça da vida não vem acompanhado de um modelo. Não sabemos o seu sentido. Não sabemos 
como é a sua beleza. O modelo precisa ser inventado. E é somente o coração, ajudado pela inteligência, que pode fazer isto. 
Os dois se põem, então, a trabalhar. Observam as peças, conferem as cores, examinam as formas e, repentinamente, 
aparece um modelo, produzido pela magia da imaginação. O modelo não foi visto, porque ele não está em lugar algum. Ele é 
um sonho! Mas, se é que não sabem, que aprendam: a vida é feita com sonhos! Se o sonho nos parecer belo, começaremos 
a organizar as peças fragmentárias da nossa vida para que o sonho se torne realidade porque desejamos que a vida seja 
bela. Certezas não há. Mas se o sonho nos seduzir por sua beleza, teremos coragem para apostar nele a nossa vida inteira. 
Apostar a nossa vida num sonho, sem certeza alguma, é isso que se chama fé. A essa beleza invisível, sonhada, que nos 
seduz e chama, eu dou o nome de Deus... Como disse Fernando Pessoa: “Deus quer. O homem sonha. A obra nasce.”  

 
 (Disponível em http://www.rubemalves.com.br/quartodebadulaquesXXXIX.htm. Acesso em 30/07/2008.) 

 
 
QUESTÃO 01 
 

Qual a temática do texto? 
A) O quebra-cabeça como uma boa distração. 
B) A importância de Deus para os católicos. 
C) A necessidade de sonhos. 
D) A beleza da vida e sua imprevisibilidade.  
E) A falta de planejamento para a vida. 
 
 
QUESTÃO 02 
 

Rubem Alves estrutura seu texto sob a forma de  
A) comparação. 
B) enumeração. 
C) generalização de conclusões particulares. 
D) exemplos e contra-exemplos. 
E) gradação. 
 
 
QUESTÃO 03 
 

A respeito da linguagem do texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(     ) O texto exemplifica a variedade culta da língua, com usos próprios à escrita.  
(     ) O texto se caracteriza pela variedade oral-informal da língua, ignorando a sintaxe de  regência e de concordância proposta 

pela Gramática normativa. 
(     ) O vocabulário é específico do jargão psicanalítico. 
 
Assinale a seqüência correta. 
A) V, F, F  
B) F, V, F 
C) V, F, V  
D) F, V, V 
E) V, V, F 
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QUESTÃO 04 
 

Assinale alternativa que apresenta recurso argumentativo utilizado no texto.  
A) Paródia  
B) Ironia 
C) Distanciamento do leitor 
D) Dados quantitativos 
E) Intertextualidade 

 
 

QUESTÃO 05 
 

Em relação aos recursos coesivos, marque a alternativa em que a relação entre o termo sublinhado e o referente está INCORRETA.  
A) elas trazem impresso o modelo (linha 3) →  caixas dos quebra-cabeças  
B) Mas se o sonho nos seduzir por sua beleza (linha 12) →  certezas 
C) Os dois se põem, então, a trabalhar. (linha 8) →  coração e inteligência  
D) teremos coragem para apostar nele a nossa vida inteira. (linha 12) →  sonho   
E) E é somente o coração, ajudado pela inteligência, que pode fazer isto. (linha 7)  → inventar o modelo 
 
 

QUESTÃO 06 
 

Assinale a alternativa em que todos os nomes fazem plural da mesma forma que quebra-cabeça. 
A) erva-doce, terça-feira,  pé-de-moleque 
B) o leva-e-traz, fruta-pão, guarda-sol 
C) guarda-roupa, salve-rainha, pica-pau 
D) bem-te-vi, pimenta-do-reino, navio-escola 
E) água-de-colônia, obra-prima, arco-íris 
 
 

QUESTÃO 07 
 

Em Mas, se é que não sabem, que aprendam: a vida é feita com sonhos!, a reescritura do trecho sublinhado, sem alterar o sentido, 
seria:   
A) ainda que não sabendo 
B) caso  não saibam 
C) caso não soubessem 
D) ainda que não sabem 
E) sem saber 
 
 

QUESTÃO 08 
 

Leia o trecho: Mas as caixas dos quebra-cabeças que se compram nas lojas dizem que a bagunça pode se transformar em beleza,  
elas trazem impresso o modelo, que pode ser um lago, um castelo, uma menina lendo um livro, um jardim, um anjo tocando 
bandolim... Sobre aspectos morfossintáticos do trecho, assinale a afirmativa correta. 
A) A oração que pode ser um lago classifica-se como subordinada substantiva. 
B) um lago, um castelo, uma menina são termos que se adicionam, indicando ocorrência simultânea. 
C) nas lojas, um lago, um jardim são adjuntos adverbiais. 
D) Os verbos comprar e transformar estão na voz passiva. 
E) O pronome relativo em que se compram nas lojas exerce função de objeto direto.  
 

 
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir e responda às questões  09 e 10.  

 

O fulano compra um quebra-cabeça e monta-o. Depois vai no Guinness e diz para o homem de lá: Taí, montei o quebra-cabeça 
direitinho, agora eu quero entrar pro livro dos records. O homem espantado olha pra caixa e diz: Mas aqui na caixa tá dizendo "a partir 
de três anos".! 
E o fulano responde: Então?! eu montei em um mês! 

(Disponível em www.portaldohumor.com.br/cont/piadas/723. Acesso em 28/07/2008.) 
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QUESTÃO 09 
 

O humor do texto se constrói por 
A) vocabulário chulo. 
B) sintaxe incorreta. 
C) ambigüidade. 
D) troca de personagens. 
E) sátira ao livro de recordes. 
 
 
QUESTÃO 10 
 

Qual frase reformulada do texto NÃO está de acordo com a norma padrão escrita? 
A) Depois vai ao Guinness [...] 
B) Mas aqui na caixa está escrito [...] 
C) Veja, montei o quebra-cabeça corretamente, agora eu quero entrar para o livro dos recordes.  
D) Justamente, eu o montei em um mês! 
E) O fulano compra um quebra-cabeça e monta ele. 
 
 

 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
QUESTÃO 11 
 

Três pessoas, Carlos, Eduardo e Felipe, têm cada uma, exatamente, uma profissão dentre motorista, padeiro e vendedor.  Admita que 
uma e apenas uma das afirmativas abaixo é verdadeira. 
 

• Carlos é vendedor. 
• Eduardo não é padeiro. 
• Felipe não é motorista. 
 

A partir dessas informações, as profissões de Carlos, Eduardo e Felipe são, respectivamente: 
A) padeiro, motorista e vendedor 
B) vendedor, motorista e padeiro 
C) motorista, vendedor e padeiro 
D) motorista, vendedor e vendedor 
E) padeiro, vendedor e motorista 
 
 
QUESTÃO 12 
 

Cinco equipes de futebol (I, II, III, IV, V) disputaram um torneio. Sobre a pontuação final de cada equipe sabe-se que: 
 

• I fez mais pontos que V e III 
• II fez mais pontos que I e IV 
• V fez mais pontos que III 
• IV fez mais pontos que I ou III 
 

A partir dessas informações, pode-se afirmar que a equipe campeã foi 
A) III 
B) I 
C) II 
D) V 
E) IV 
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QUESTÃO 13 
 

Considere verdadeiras as seguintes sentenças: 
 

• João estuda se, e somente se, Marta e José não estudam. 
• Se Marta estuda, então Pedro não estuda. 
• José estuda se, e somente se, Pedro não estuda. 
 

Podem, simultaneamente, estudar: 
A) José e Pedro 
B) João e José 
C) Marta e João 
D) João e Pedro 
E) Marta e Pedro  
 

 
QUESTÃO 14 
 

Se chover, então Mário não vai ao trabalho. Logo,  
A) Mário ir ao trabalho é condição necessária para não chover. 
B) Mário ir ao trabalho é condição suficiente para não chover. 
C) Não chover é condição suficiente para Mário ir ao trabalho. 
D) Chover é condição necessária para Mário não ir ao trabalho. 
E) Mário não ir ao trabalho é condição suficiente para chover. 
 
 
QUESTÃO 15 
 

Dizer que a afirmação Toda mentira tem pernas curtas é falsa significa logicamente que 
A) toda mentira não tem pernas curtas. 
B) pelo menos uma mentira não tem pernas curtas. 
C) existe mentira com pernas curtas. 
D) se tem pernas curtas, então é mentira. 
E) se não tem pernas curtas, então é mentira. 
 
 

 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
 
QUESTÃO 16 
 

O Windows XP em sua configuração de instalação possibilita que várias teclas ou combinações delas, se não modificadas nos 
programas, possam ser utilizadas como atalhos para determinadas ações. A coluna da esquerda apresenta atalhos e a direita, as 
respectivas ações. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

(     ) Muda, se possível, o foco do cursor do teclado. 
(     ) Fecha uma janela ou caixa de diálogo. 
(     ) Muda de aplicativo, se mais de um está aberto. 

1 – ALT-F4 
2 – CTRL-ESC  
3 – SHIFT-TAB  
4 – ALT-TAB  (     ) Abre, se fechado, ou fecha, se aberto, o menu Iniciar. 

 

Marque a seqüência correta. 
A) 3, 1, 4, 2 
B) 2, 4, 1, 3 
C) 1, 2, 3, 4 
D) 4, 3, 2, 1 
E) 3, 2, 1, 4 
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QUESTÃO 17 
 

A figura abaixo simboliza uma conexão entre um dispositivo e um computador. 
 

                     
 

Qual conexão é identificada por esse símbolo? 
A) Bluetooth 
B) LAN  
C) HDMI 
D) USB 
E) Telefonia 
 
 

QUESTÃO 18 
 

Em relação a tarefas que o MS Word 2003 consegue fazer automaticamente, sem ajuda de outro aplicativo, apenas sendo orientado 
pelo usuário para tal, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(     ) Em uma tabela, somar duas células, que contêm números, e exibir o resultado em outra célula. 
(     ) Colocar vários parágrafos em ordem alfabética em que cada um seja iniciado pelo nome de uma pessoa e que não contenha 

outro nome de pessoa. 
(     ) Numerar títulos com algarismos romanos. 
 

Assinale a seqüência correta. 
A) F, F, V 
B) V, V, F 
C) V, F, V 
D) V, V, V 
E) F, V, F 
 
 
QUESTÃO 19 
 

Uma célula de uma planilha do MS Excel 2003 exibe ########, ocupando toda ela, mas não é esse conjunto de caracteres que foi 
efetivamente digitado nela. O que isso significa? 
A) Há um resultado numérico que não cabe na célula e não pode ser arredondado. 
B) Houve uma tentativa de dividir um número por zero naquela célula. 
C) Foi utilizado algum nome ou identificador que o MS Excel 2003 não conhece. 
D) Há valor numérico inválido em uma fórmula ou função. 
E) A referência, durante a operação de cópia de uma fórmula, tornou-se inválida. 
 
 
 

QUESTÃO 20 
 

Sobre o uso da Internet, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(     ) É possível salvar algumas informações de uma busca do Google nos Favoritos do navegador. 
(     ) Cada mensagem de e-mail consegue carregar, no máximo, 1 arquivo anexado por vez. 
(     ) Um link, em uma página web, pode indicar um outro local na mesma página. 
 

Assinale a seqüência correta. 
A) F, F, V 
B) V, V, V 
C) V, F, V 
D) V, F, F 
E) F, V, F 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
QUESTÃO 21 

 

Em 1953, a inflação avaliada pelo IGP-DI deu um salto, do patamar anterior em torno de 12% para 20,8%. A explicação para tal 
crescimento tem sustentação em diferentes correntes de pensamento econômico. Na perspectiva da política econômica 
governamental à época, qual a razão desse movimento inflacionário, referido na documentação econômica? 
A) Remarcação dos preços dos alimentos em função da seca no Nordeste e da migração da população faminta para o Sul do país. 
B) Aumento dos preços dos aparelhos eletroeletrônicos importados da China, decorrente da Revolução Chinesa de Mao Tse Tung. 
C) Desvalorização cambial decorrente da Instrução 70, aumentando os custos de produção que o empresariado repassou aos 

preços. 
D) Ocorrência de uma reunião empresarial, de opositores de Vargas, da área de energia, na qual se resolveu reduzir os 

investimentos privados e criar a Eletrobrás. 
E) Contingenciamento dos estoques da soja, feitos pelo governo, procurando garantir matéria prima para a produção de óleo para o 

mercado interno. 
 
 

QUESTÃO 22 
 

As funções monetárias de política econômica durante os anos 50, especialmente no governo Kubitschek, eram praticadas por quais 
instituições? 
A) Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC), Banco Central e Tesouro Nacional. 
B) BNDES, Bradesco e Tesouro Nacional. 
C) Carteira de Comércio Exterior (CACEX), Banco do Brasil e Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC). 
D) Receita Federal, Tesouro Nacional e BNDES. 
E) Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC), Banco do Brasil e Tesouro Nacional. 

 
 

QUESTÃO 23 
 

A Política Industrial Brasileira entre 1968 e 1973 estava relacionada à formação bruta de capital, crescente desde 1967 quando era de 
4,6% alcançando  14,7% no período 1971-1973. A base dessa política era a concessão indiscriminada de incentivos e subsídios 
aprovados pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI). Foi conseqüência dessa política: 
A) aparecimento de um setor agroindustrial forte, com o desenvolvimento de variedades agronômicas adequadas ao cerrado. 
B) criação de agroindústrias em regiões de fronteira tecnológica, pelo governo federal, visando à produção de alimentos básicos 

para a população. 
C) criação de programas de transferência de renda para as famílias pobres do Nordeste, especialmente do Ceará e Rio Grande do 

Norte. 
D) atraso no desenvolvimento interno da produção de bens de capital e prolongada dependência externa, especialmente na 

tecnologia. 
E) estímulo ao setor serviços, com aparecimento de empreendimentos nas áreas da saúde e educação.  

 
 

QUESTÃO 24 
 

 A economia brasileira tem dois movimentos importantes, considerando a inflação no cenário dos anos 80 do século XX: o segundo 
choque do petróleo e a política cambial. Com eles, a inflação alcança 200% ao ano. Quais foram os planos de combate à inflação 
daquele período? 
A) Plano Cruzado, Plano Bresser, Plano Verão  
B) Plano Cruzado, Plano Real, Plano Nacional de Desenvolvimento 
C) Plano Cruzado, Plano Bresser, Plano de Metas 
D) Plano Bresser-Pereira, Plano de Crescimento Acelerado 
E) Plano Verão, Plano Collor, Plano Real  
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QUESTÃO 25 
 

Grande parte dos recursos de investimento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) é oriunda da iniciativa privada. 
Todavia, a definição do planejamento é feita pelo Governo que licita as obras para realização. Dentre os empreendimentos privados 
destacam-se aqueles na área de energia elétrica. Assinale os dois projetos polêmicos, nessa área, em andamento no estado de 
Rondônia. 
A) Termelétrica de Porto Velho e Gasoduto Manaus-Porto Velho 
B) Hidrelétrica de Santo Antônio e Hidrelétrica do Jirau 
C) Hidrelétrica de Dardanelos e Salto das Andorinhas 
D) Termelétrica a Biodiesel de Colniza e Hidrelétrica do Guaporé 
E) Linha de Transmissão Porto Velho-Rio Branco e a Porto Velho-Cáceres 

 
QUESTÃO 26 

 

A Hidrovia Paraguai-Paraná permite articular algumas capitais sul-americanas ao território mato-grossense. Qual o principal porto 
mato-grossense em operação e quais os países, além do Brasil, servidos pela hidrovia?  
A) Cáceres;  Bolívia, Paraguai, Uruguai e Argentina. 
B) Barra do Bugres; Bolívia, Paraguai e Uruguai. 
C) Cuiabá; Bolívia, Paraguai e Argentina. 
D) Porto Estrela; Paraguai, Uruguai e Argentina. 
E) Cáceres; Paraguai, Argentina e Chile. 

 
QUESTÃO 27 

 

Algumas cidades mato-grossenses têm na produção econômica sua característica principal de reconhecimento. A coluna da esquerda 
apresenta as principais mercadorias produzidas e a da direita, as cidades mato-grossenses produtoras. Numere a coluna da direita de 
acordo com a da esquerda. 
 

(     ) Primavera do Leste 
(     ) Lucas do Rio Verde 
(     ) Nova Mutum 
(     ) Sinop 
(     ) Vera 
(     ) Santa Carmen 

1 – Soja 
2 – Madeira 
3 – Calcário 

(     ) Nobres 
 

Marque a seqüência correta. 
A) 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3 
B) 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 
C) 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3 
D) 3, 1, 1, 1, 2, 2, 2 
E) 1, 1, 2, 2, 1, 3, 3 

 
QUESTÃO 28 

 

A produção colonial de Mato Grosso no período 1720-1750 era fundamentalmente mineral. Outros períodos relacionam-se à 
exploração de recursos naturais ou atividades agropecuárias. Qual era a principal atividade econômica entre 1870 e 1930 em Mato 
Grosso? 
A) Agricultura de exportação 
B) Mineral não metálico 
C) Serviços 
D) Setor público 
E) Pecuária 
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QUESTÃO 29 
 

A Marcha para o Oeste, empreendida pelo governo Vargas, na década de 40, deixou como conseqüência, em Mato Grosso, algumas 
vilas, hoje transformadas em cidades, denominadas 
A) Sinop, Colider, Alta Floresta. 
B) Cuiabá, Cáceres e Vila Bela da Santíssima Trindade. 
C) Nova Xavantina, Água Boa e Barra do Garças. 
D) Cuiabá, Rondonópolis e Barra do Garças. 
E) Dourados, Ouro Preto e Sapezal. 

 
QUESTÃO 30 

 

Quais são as principais fontes que compõem a Matriz Energética do estado de Mato Grosso? 
A) Petróleo e gás natural; vento; biodiesel. 
B) Petróleo e gás natural; água; vento. 
C) Bagaço de cana-de-açúcar; biodiesel de soja; resíduos de madeira. 
D) Petróleo e gás natural; água; bagaço de cana-de-açúcar. 
E) Resíduos de madeira; água; nuclear. 

 
QUESTÃO 31 

 

Aos instrumentos considerados de transparência da gestão fiscal, deve ser dada ampla divulgação e acesso público. Alguns desses 
instrumentos são indicados no art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF): Planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, 
prestação de contas (parecer prévio), relatório resumido de execução orçamentária e de gestão fiscal. Que outro instrumento, 
estabelecido naquela lei, é considerado transparente para assegurar a participação popular no planejamento governamental? 
A) Discussão com lobbies visando obter o ponto de vista dos empresários 
B) Discussão com bancos em relação às taxas de juros praticadas no mercado 
C) Audiência pública na elaboração e discussão do orçamento 
D) Reunião do Copom em relação à Selic 
E) Criação de agências reguladoras 

 
QUESTÃO 32 

 

A receita prevista a ser estimada no orçamento está baseada no art.12 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) que  indica a forma 
técnica de previsão da receita.  Esse artigo considera os “efeitos das alterações na legislação” e instrumentos econômicos como 
A) índice dos preços dos alimentos; índice geral de preços-disponibilidade interna (IGP-DI); índice do crescimento do PIB. 
B) índice de preços; índices de crescimento econômico; demonstrativo da evolução nos últimos três anos e projeção para os dois 

seguintes acompanhada de metodologia de cálculo. 
C) índice de preços da construção civil; índice de desenvolvimento humano municipal (IDH-municipal); indicadores de 

sustentabilidade ambiental. 
D) demonstrativo da evolução dos três últimos anos e projeção para os dois seguintes, acompanhada da metodologia de cálculo; 

índice de desenvolvimento humano (IDH); taxa de crescimento do PIB. 
E) avaliação da taxa interna de retorno (TIR) do capital investido pelo Estado; avaliação do desempenho das empresas estatais 

privatizadas e seus indicadores; lucros presumidos. 
 

QUESTÃO 33 
 

Os governos realizam, na forma da lei, transferências a estados e municípios que se caracterizam como “entrega de recursos 
correntes ou de capital a outro ente da federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de 
determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde” (LRF, art. 25). Essas transferências são chamadas 
A) compulsórias. 
B) voluntárias. 
C) sociais. 
D) orçamentárias. 
E) às famílias. 
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QUESTÃO 34 
 

Algumas categorias macroeconômicas fazem parte da atual política econômica do governo. Dentre elas estão: transferências 
governamentais, correção de distorções salariais e manejo do compulsório bancário. Com esse diagnóstico, alguns instrumentos de 
política econômica passaram a fazer parte dos utilizados para promover o crescimento econômico, agregando renda ao consumo no 
Brasil. Que instrumentos de política econômica são esses? 
A) Política Cambial controlada pelo governo; Política Cambial de taxa de juros altos para combater a inflação; Política Fiscal austera, 

sem incentivo fiscal ou financeiro. 
B) Política Cambial fixada em lei estimulando as exportações; Política Salarial arrochada; Política de Comércio Exterior com 

restrição às importações em função da carência de crédito internacional. 
C) Política Fiscal de transferência de renda através do Programa Fome Zero; Política Monetária com crédito apoiado por baixa taxa 

de juros; Política Cambial voltada à importação de equipamentos e renovação da indústria. 
D) Política Fiscal com o Programa Bolsa Família; Política Salarial com base em indicadores acima da inflação; Política Monetária 

com a ampliação dos limites de crédito bancário e comercial. 
E) Política Industrial baseada na substituição de importações; Política Cambial baseada nos leilões de moeda; Política Fiscal 

austera sem incentivos de qualquer natureza.  
 

QUESTÃO 35 
 

O artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) determina providências quanto ao endividamento feito pelo Executivo no período 
final dos mandatos. O que determina a lei? 
A) Está liberado o titular de Poder ou órgão [...] para contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente 

dentro dos dois últimos quadrimestres do mandato, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja 
suficiente disponibilidade de caixa para esse efeito. 

B) Está autorizado o titular de Poder ou órgão [...] contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro 
do último quadrimestre do mandato, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente 
disponibilidade de caixa para esse efeito. 

C)  Está autorizado o titular de Poder ou órgão [...] contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro 
dos dois últimos meses do mandato, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente 
disponibilidade de caixa para esse efeito. 

D) É vedado ao titular de Poder ou órgão [...] contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dos 
dois últimos semestres do mandato, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente 
disponibilidade de caixa para esse efeito. 

E) É vedado ao titular de Poder ou órgão [...] contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dos 
dois últimos quadrimestres do mandato, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente 
disponibilidade de caixa para esse efeito. 

 
QUESTÃO 36 

 

A demanda de um produto é expressa pela função Q = 30 - 2P, em que Q indica a quantidade e P, o preço. O excedente do 
consumidor para P = 10 é: 
A)   50 
B) 100 
C)   30 
D)   25 
E)   15 
 
QUESTÃO 37 

 

A elasticidade-preço do produto que a Alpha S/A vende é 2− . Se ela aumentar o preço do produto em 10%, a receita da empresa 
A) aumentará em 20%. 
B) reduzirá em 20%. 
C) aumentará em 12%. 
D) reduzirá em 12%. 
E) não se alterará. 
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QUESTÃO 38 
 

A função de custo de curto prazo de dada empresa se expressa por: C = 100 + 40q, em que C denota o custo total e q, a quantidade 
produzida.  O custo marginal dessa empresa é: 
A) 100 
B) 40 
C) 60 
D) 180 
E) 140 

 
QUESTÃO 39 

 

Sobre estruturas de mercado, analise as seguintes afirmativas: 
 

I  - Monopsônio é um mercado com único vendedor. 
II  - Oligopólio  é um mercado com pequeno número de grandes compradores. 

III  - Oligopsônio é um mercado com grande número de pequenos compradores. 
IV  - Na concorrência perfeita, o produto é homogêneo. 
V  - Na concorrência monopolística, o produto é diferenciado. 

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

 
QUESTÃO 40 

 

Para a teoria keynesiana, a poupança é função 
A) crescente da taxa de juros. 
B) decrescente da taxa de juros. 
C) decrescente da renda nacional. 
D) decrescente dos investimentos. 
E) crescente da renda nacional. 

 
QUESTÃO 41 

 

Em uma economia aberta que adota regime de taxa de câmbio flexível, com curva LM positivamente inclinada e curva LS 
negativamente inclinada, uma política fiscal expansionista causa 
A) queda do produto, aumento da taxa de juros e apreciação cambial. 
B) queda do produto, aumento da taxa de juros e depreciação cambial. 
C) aumento do produto, redução da taxa de juros e depreciação cambial. 
D) apenas depreciação cambial. 
E) aumento do produto e da taxa de juros e apreciação cambial. 

 
QUESTÃO 42 

 

Sobre agregados macroeconômicos, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O Produto Nacional Bruto é igual ao Produto Nacional Líquido mais a depreciação. 
B) A Renda Nacional é igual ao Produto Nacional Líquido a custo de fatores. 
C) O cálculo da Renda Nacional de um país não inclui os salários. 
D) Entende-se por valor agregado a diferença entre o valor da produção e o consumo intermediário. 
E) A diferença entre o Produto Interno Bruto e o Produto Nacional Bruto é o valor da renda líquida enviada ao exterior. 
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QUESTÃO 43 
 

Sobre política monetária e fiscal, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 
(     ) O efeito multiplicador do Investimento não tem qualquer implicação na demanda efetiva se o equilíbrio da economia se 

localizar no trecho vertical da curva LM. 
(     ) Para cada valor da taxa de juros, a curva IS indica os níveis de renda de equilíbrio do orçamento fiscal do governo. 
(     ) Armadilha da liquidez refere-se a uma situação em que a curva de demanda por moeda torna-se infinitamente elástica a uma 

dada taxa de juros. 
 
Assinale a seqüência correta. 
A) V, F, V 
B) V, F, F 
C) F, F, V 
D) F, V, V 
E) V, V, F 

 
QUESTÃO 44 

 

Determinada economia, em dado ano, exibiu os seguintes saldos (em milhões de reais): 
 

• Balança Comercial: + 100 
• Erros e Omissões: +  5 
• Movimento de Capitais Compensatórios: + 40 
• Movimento de Capitais Autônomos:  + 55 
• Balança de Serviços:  - 50 
• Transferências Unilaterais: + 20 

 
Com base nesses valores, o saldo das transações correntes ou saldo do Balanço de Pagamentos em conta-corrente é: 
A) + 170 
B) + 70 
C) + 130 
D) – 170 
E) + 165 

 
QUESTÃO 45 

 

Sobre desvalorização real da taxa de câmbio, pode-se afirmar: 
A) Desestimula as exportações e desincentiva as importações de bens e serviços. 
B) Estimula as exportações e incentiva as importações de bens e serviços. 
C) Encarece os bens e serviços produzidos no país em relação aos produzidos no exterior. 
D) Encarece os bens e serviços produzidos no exterior em relação aos produzidos no país. 
E) Desestimula as exportações e incentiva as importações de bens e serviços. 

 
QUESTÃO 46 

 

Em relação às taxas de câmbio, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Define-se taxa nominal de câmbio como o preço, em moeda nacional, de uma unidade da moeda estrangeira. 
B) A desvalorização real da taxa de câmbio é a desvalorização nominal menos o excesso da taxa de inflação interna sobre a 

externa. 
C) Define-se taxa nominal de câmbio como o preço, em moeda estrangeira, de uma unidade da moeda nacional. 
D) A desvalorização da taxa nominal de câmbio significa que a moeda nacional passa a valer menos em termos da moeda 

estrangeira. 
E) Uma diminuição da taxa nominal de câmbio é denominada valorização cambial. 
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QUESTÃO 47 
 

Em um regime de câmbio flutuante, a taxa de câmbio é determinada 
A) pela oferta de moeda do país. 
B) apenas pela oferta de moeda estrangeira. 
C) exclusivamente pela demanda de moeda estrangeira. 
D) pela importação de bens e serviços. 
E) pela demanda e oferta de moedas estrangeiras. 

 
QUESTÃO 48 

 

A empresa Sun Corporation  tem custos fixos mensais de R$ 30.000,00. Cada unidade produzida, vendida por R$ 1.200,00, gera 
custo adicional de R$ 200,00. A produção mensal mínima para que a empresa não tenha prejuízo é: 
A) 30 
B) 20 
C) 50 
D) 1.200 
E) 200 

 
QUESTÃO 49 

 

Em relação aos elementos de um projeto de investimentos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 
(     ) O tamanho ótimo de uma empresa é definido pelo mínimo custo fixo médio de produção de longo prazo. 
(     ) A teoria da localização industrial de Weber contém dois conceitos para analisar o custo de transporte: Índice Material e Peso 

Locacional. 
(     ) Payback  é o tempo necessário para se recuperar o investimento realizado. 
(     ) A presença de economias de escala em um projeto faz com que o custo médio de longo prazo seja crescente. 
 
Assinale a seqüência correta. 
A) F, V, V, V 
B) F, V, V, F 
C) V, F, V, F 
D) V, V, F, V 
E) V, V, F, F 

 
QUESTÃO 50 

 

A coluna da esquerda apresenta etapas de um projeto de investimento e a da direta, elementos dessas etapas. Numere a coluna da 
direta de acordo com a da esquerda. 
 

(     ) Escala da operação e do montante dos investimentos previstos. 
(     ) Características dos produtos, estimativa da demanda atual e futura, 

dimensionamento da oferta. 

1 –  Estudo de mercado 
2 –  Engenharia 
3 –  Tamanho 

(     ) Requisitos técnicos para cumprimento do programa de produção projetada. 
 
Marque a seqüência correta. 
A) 3, 2, 1 
B) 1, 2, 3 
C) 3, 1, 2 
D) 1, 3, 2 
E) 2, 1, 3  

 
  



 

 


