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• Nas questões de 1 a 40, marque, em cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.
• Nas questões que avaliam Conhecimentos de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que
todos os programas mencionados estão em configuração-padrão em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e
que expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também
que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos
mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para as questões de 1 a 3

Heróis de bronze e heróis de carne e osso

Houve época em que nos bancos escolares se aprendia1

a cultuar os chamados heróis da pátria. Figuras como
Tiradentes, dom Pedro I, Duque de Caxias e a princesa Isabel,
entre outros, eram pintados como patriotas exemplares e seres4

imaculados. Visões hegemônicas forjam mitos históricos. 
Se a Holanda tivesse vencido os portugueses no

Nordeste no século XVII, nosso herói não seria Matias de7

Albuquerque, mas Domingos Fernandes Calabar, senhor de
terras e contrabandista que traiu os portugueses e se passou
para o lado dos batavos.10

Tiradentes, contudo, é o mais poderoso e universal dos
nossos mitos. Pesquisas recentes revelaram um personagem
contraditório, imperfeito, ao contrário do que pretende a13

história oficial. Demasiado humano, demasiado brasileiro.
Felizmente um herói em carne e osso, não o modelo de
virtude perpetuado em sombrias estátuas de bronze.16

Cláudio Camargo. Istoé. “Opinião e idéias”, 18/4/2007, p. 50 (com adaptações).

QUESTÃO 1

Assinale a opção em que o trecho apresentado contém a tese, ou
seja, a idéia básica sobre a qual se desenvolvem as outras idéias
e as exemplificações do texto.

A “nos bancos escolares se aprendia a cultuar os chamados
heróis da pátria” (R.1-2)

B “Visões hegemônicas forjam mitos históricos” (R.5)
C “Tiradentes, contudo, é o mais poderoso e universal dos

nossos mitos” (R.11-12)
D “Felizmente um herói em carne e osso” (R.15)

QUESTÃO 2

Segundo as gramáticas, o emprego da voz passiva verbal faz que
os efeitos da ação sejam mais destacados do que o agente que a
causou. Assinale a opção em que, na estrutura apresentada,
aparece esse emprego gramatical.

A “Houve época em que” (R.1) 
B “eram pintados como patriotas exemplares” (R.4)
C “Se a Holanda tivesse vencido os portugueses” (R.6)
D “e se passou para o lado dos batavos” (R.9-10)

QUESTÃO 3

Assinale a opção em que a proposta de alteração do texto
provoca incorreção gramatical ou incoerência textual.

A A substituição de “se aprendia a cultuar” (R.1-2) por
aprendíamos a cultuar.

B A substituição de “Se a Holanda tivesse vencido” (R.6) por
Tivesse a Holanda vencido.

C A inserção de Por que antes de “Pesquisas recentes” (R.12),
com os necessários ajustes na letra maiúscula.

D A inserção de Mas seria antes de “Demasiado humano”
(R.14), com o necessário ajuste na letra maiúscula.

Texto para as questões 4 e 5

O caráter simbólico da representação envolve sempre1

um apelo a elementos emocionais, a crenças e valores
subjacentes, à expressão de uma vontade e à realização de
desejos, nem sempre explícitos ou conscientes, muitas vezes4

negligenciados na análise do significado do discurso político,
mas que operam em um nível básico no processo de
representar. É nesse sentido que o líder encarna, e não apenas7

representa por mandato ou autorização, aqueles a quem
representa.

Danilo Marcondes. Filosofia, linguagem e comunicação, p. 157 (com adaptações). 

QUESTÃO 4

Julgue as possibilidades de reescrita para trechos do texto
apresentadas nos itens abaixo.

I “O caráter simbólico da representação envolve sempre um
apelo a elementos emocionais, a crenças e valores
subjacentes” (R.1-3): Os aspectos simbólicos da representação
apela para elementos emocionais e  subordinados à expressão
da vontade.

II “nem sempre explícitos ou conscientes, muitas vezes
negligenciados na análise do significado do discurso político”
(R.4-5): nem sempre claros ou conscientes, muitas vezes os
elementos emocionais, as crenças e os valores não recebem
atenção suficiente na análise do significado do discurso
político. 

III “É nesse sentido que o líder encarna, e não apenas representa
por mandato ou autorização, aqueles a quem representa”
(R.7-9): Nesse sentido, é que o líder, encarna os que o
representa — não apenas por mandato  ou autorização. 

Estão respeitadas as idéias originais do texto e as regras de
correção gramatical apenas no(s) item(ns)

A I. B II. C I e II. D II e III.

QUESTÃO 5

Considerando a coerência textual, assinale a opção correta a
respeito do emprego da preposição a no texto.

A A preposição a antes de “elementos” (R.2) é exigida pelo
verbo envolver.

B O texto admite a inserção da preposição a antes de “valores”
(R.2).

C Em “à realização” (R.3), a preposição é obrigatória, razão por
que a retirada de “à” provoca erro gramatical.

D A retirada da preposição a em “a quem representa” (R.8-9)
provoca erro gramatical.
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Texto para as questões 6 e 7

A China tornou-se no ano passado o país asiático que mais

investiu no setor militar, com US$ 49,5 bilhões, seguido de

Japão, com US$ 43,7 bilhões, e Índia, com US$ 23,9 bilhões,

indicou um estudo anual divulgado pelo Instituto Internacional de

Estudos para a Paz de Estocolmo. De acordo com o estudo, a

China é o quarto país, no mundo, com maior gasto militar. Os

Estados Unidos da América (EUA) continuam na liderança, com

US$ 528,7 bilhões, seguidos por Grã-Bretanha, com US$ 59,2

bilhões, e França, com US$ 53,1 bilhões. A Rússia ficou em

sétimo lugar, com US$ 34,7 bilhões. O gasto mundial em

armamento militar foi de US$ 1,2 trilhão, 3,5% a mais do que

em 2005. O gasto mundial total na última década (1997-2006)

cresceu 37%. O volume de armas convencionais vendidas em

2006 foi 50% superior ao de 2002.

O Estado de S. Paulo, 12/6/2007, p. A17 (com adaptações).

QUESTÃO 6

Considerando-se o atual contexto histórico chinês e as

informações contidas no texto, é correto afirmar que a China

A apresenta elevados índices anuais de crescimento econômico,

para os quais também contribui a existência de mão-de-obra

local farta e barata.

B aprofunda seu modelo econômico socialista, recusando-se a

integrar o organismo multilateral responsável pelas normas do

comércio mundial.

C recusa-se a abrir sua economia à iniciativa privada e a

permitir investimentos estrangeiros no país, mantendo-a

integralmente subordinada ao Estado.

D investe maciçamente na produção industrial e na

modernização de sua multissecular agricultura, o que

inviabiliza gastos públicos em outros setores.

QUESTÃO 7

Considerando o texto e a realidade mundial contemporânea,

assinale a opção incorreta.

A O fim da Guerra Fria não significou o arrefecimento dos

gastos militares, os quais continuam crescendo globalmente

em níveis consideráveis.

B A Rússia manteve em seu poder o arsenal bélico que fez da

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, da qual é

sucessora, uma das duas superpotências mundiais do pós-

Segunda Guerra.

C A forte presença da OTAN em território europeu explica a

decisão dos principais países do Velho Mundo de promover

gradual e persistente desarmamento.

D Na Ásia, altos gastos militares envolvem desde países

emergentes até potência econômica solidamente instalada,

como é o caso japonês.

Texto para as questões 8 e 9

Refugiados do clima. O termo ainda é provisório, mas a
classificação ganha notoriedade à medida que pesquisadores
alertam para a irreversível mudança climática e que as primeiras
estatísticas sobre os deslocados começam a surgir. A Cruz
Vermelha Internacional calcula que já existem 25 milhões de
pessoas deslocadas por motivos ambientais — número que pode
superar o de refugiados de guerra no mundo. A ONU calcula que
dentro de cinco anos serão 50 milhões.

O Pentágono divulgou em 2004 um relatório que já
alertava para o principal desafio de Washington: conter a onda de
refugiados ambientais vindos do México, da América do Sul e do
Caribe, que procurarão, desesperados, melhores condições de
vida no vizinho do Norte. A recomendação foi fortificar as
fronteiras.

Jornal do Brasil, 8/6/2007, p. A23 (com adaptações).

QUESTÃO 8

O texto remete à questão ambiental, tema recorrente na agenda
mundial contemporânea. Entre os problemas ambientais
considerados mais sérios, pelo que repercute nas condições de
vida no planeta, destaca-se o da variação climática, em larga
medida caracterizada 

A pelo aumento da temperatura global, em grande parte
decorrente da elevada emissão de gases ampliadores do efeito
estufa na atmosfera.

B por expansão das geleiras do Ártico, o que reduz o volume
dos oceanos e, conseqüentemente, o índice de evaporação de
água salgada.

C pela decisão das grandes potências de promover o
reflorestamento em quase todos os continentes por meio do
plantio de florestas homogêneas, à base de eucalipto.

D por intenso degelo na Antártica, conseqüência da ação não
planejada e visivelmente exagerada das expedições científicas
na região.

QUESTÃO 9

Além da razão mencionada no texto, sabe-se que as medidas
restritivas à imigração adotadas pelos EUA também decorrem de
outras situações vividas pelo país, entre as quais se destaca

A a elevada densidade populacional do país, razão pela qual
seria insustentável o aumento do número de habitantes,
sobretudo no meio-oeste.

B a obediência norte-americana à decisão do Conselho de
Segurança das Nações Unidas, que impõe severas restrições
às correntes migratórias. 

C o fato de que, na atualidade, a população norte-americana é
majoritariamente formada por latino-americanos, asiáticos,
australianos e africanos.

D a ação terrorista, cujo exemplo mais significativo foi o ataque
de 11 de setembro de 2001, quando foram atingidos o prédio
do Pentágono e as torres do World Trade Center. 
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QUESTÃO 10

No passado, a prisão já foi considerada um símbolo da
vitória sobre o vício. Hoje, mergulhada nas sombras, ela só ganha
visibilidade em momentos de crise — como em maio de 2006,
quando a revolta dos presos saiu de seus muros, resultando em
ataques a locais públicos, delegacias, policiais e agentes
penitenciários, paralisando a cidade de São Paulo.
Paradoxalmente, entre as propostas para se enfrentar a questão
estão exatamente aquelas que originaram a crise: a criação do
regime disciplinar diferenciado para criminosos de alta
periculosidade e a construção de presídios de segurança máxima.
Muitos estudiosos, porém, defendem o oposto: diminuir o uso da
prisão e substituí-la por penas alternativas.

Jornal do Brasil, 10/6/2007, p. A32 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando a
amplitude do tema nele focalizado, inclusive por sua relação com
o atual quadro de violência presente no país, assinale a opção
correta.

A Apesar de ainda apresentar deficiências, reconhecidas no
texto, o sistema prisional brasileiro é um dos mais modernos
do mundo e é nacionalmente administrado pela União.

B Penas alternativas significam, em síntese, a exclusão
permanente de condenados por crimes hediondos do contato
com os demais presos e do benefício da redução de pena.

C A proposta de regime disciplinar diferenciado consiste,
fundamentalmente, em premiar presos de baixa
periculosidade, com penas leves e de bom comportamento na
prisão.

D Ataques a locais públicos, como os verificados em 2006
no estado de São Paulo, são comandados por organizações
criminosas, não raro por lideranças que cumprem penas.

QUESTÃO 11

Na área de informática, existem diversos dispositivos que
permitem o armazenamento de informações em forma digital.
Com relação a esses dispositivos, assinale o opção correta. 

A As memórias RAM usadas nos computadores do tipo PC
atuais são exemplos de memória volátil, cujos dados não são
apagados quando o computador é desligado. Sua capacidade
de armazenamento é de, no máximo, 10.000 bytes.

B O disquete de 3½" mais comumente utilizado é um
dispositivo de armazenamento magnético que tem uma
capacidade de armazenamento de dados inferior a 2
megabytes. 

C Os dispositivos conhecidos como pen drives são um tipo de
memória volátil cuja capacidade máxima de armazenamento
de dados é igual a 1 bilhão de bytes.

D Os CD-ROMs mais comumente usados funcionam com base
em princípios magnéticos, têm capacidade de armazenamento
inferior a 300 milhões de bytes e permitem a gravação e o
apagamento de dados indefinidamente.

Figura para as questões 12 e 13

A figura acima mostra uma janela do Word 2002, com um texto
em processo de edição. 

QUESTÃO 12

Com relação à figura e ao Word 2002, assinale a opção correta.

A O botão  permite a criação de novo documento, em branco.
B Para se alterar a cor de fundo da página que contém o texto,

de forma que as palavras, em cor preta, apareçam superpostas

a um fundo colorido, é suficiente clicar o botão .

C O número 12, na caixa , indica a quantidade de
parágrafos numerados que o documento contém.

D Ao se clicar o botão  e em seguida clicar a palavra
“computador”, essa palavra será sublinhada.

QUESTÃO 13

Na janela do Word 2002 mostrada na figura, ao se clicar

o menu , é exibida uma lista de opções. Primeiramente,
surge uma lista reduzida e, após um pequeno intervalo, é exibida
uma lista completa de opções. Nesse contexto, assinale a opção
correta.

A A opção Abrir permite que o usuário abra um arquivo
existente. Entretanto, essa funcionalidade somente é aplicável
a arquivos que estejam armazenados em discos removíveis.

B Ao se clicar a opção Salvar, é aberta a janela Salvar como,
que permite salvar o arquivo atual com nome e local de
armazenamento diferentes do nome atualmente atribuído ao
arquivo, tenha ele sido ou não salvo anteriormente.

C Ao se clicar a opção Visualizar impressão, é exibida na tela a
forma como será impressa a primeira página do documento
em primeiro plano e será iniciada, automaticamente, a
impressão pela impressora padrão. 

D A opção Configurar página... disponibiliza funcionalidades
que permitem, entre outras ações, definir a orientação da
página como retrato ou paisagem.
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QUESTÃO 14

A figura acima mostra uma janela do Excel 2002, com uma

planilha, em processo de edição, que tabula o número de vezes

que certos espetáculos foram apresentados em determinada

cidade. Com relação a essa figura e ao Excel 2002, assinale a

opção correta.

A Para calcular o número total de vezes que os três espetáculos

foram apresentados na cidade, é suficiente clicar a célula B5,

digitar adicionar(B2–B4) e, em seguida, teclar �.

B Ao se clicar a célula B1 e se clicar , será exibida a janela

Largura da coluna, que permitirá aumentar ou diminuir a

largura de todas as células da coluna B.

C Para se aplicar negrito e itálico aos conteúdos das células A2,

A3 e A4, é suficiente realizar a seguinte seqüência de

operações: posicionar o ponteiro do mouse no centro da célula

A2; pressionar e manter pressionado o botão esquerdo do

mouse; mover o mouse de forma a posicionar o seu ponteiro

sobre a célula A4; liberar o botão esquerdo do mouse; clicar

os botões  e .

D Para que os conteúdos das células de B2 a B4 sejam alinhados

à esquerda, é suficiente selecionar essas células e pressionar

a tecla �.

QUESTÃO 15

A figura acima mostra uma janela do Internet Explorer 6 (IE6)

com uma página da Web em exibição. Com relação a essa figura,

ao IE6 e à Internet, assinale a opção correta.

A A página da Web em exibição pertence a um sítio para busca

de informações na Internet que é, ainda, muito pouco usado

no Brasil e no mundo para esse propósito.

B Ao se digitar, no quadro logo acima do botão

, o nome Machado de Assis, será

iniciado, automaticamente, o download de um arquivo, no

formato PDF, contendo uma lista com os títulos principais da

obra de Machado de Assis.

C O Google permite apenas a localização de páginas da Web em

língua portuguesa.

D O menu  possui funcionalidade que permite ao usuário

descobrir a versão do navegador em uso para visualizar a

página da Web.
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES

QUESTÃO 16

O presidiário Lucas foi encaminhado a um centro de

perícias científicas (CPC) para exame de corpo de delito,

escoltado por policiais. Após realizada a perícia, no caminho de

volta ao presídio, Lucas fugiu com a ajuda de seus comparsas.

Alguns anos depois, Lucas invadiu a casa de Maria,

aproveitando-se do corte de energia elétrica em face de

não-pagamento de tarifa, para furtar uma televisão e, na ação,

acabou matando Maria. A família de Maria ingressou com ação

de responsabilidade civil objetiva contra o estado da federação.

Acerca dos princípios e poderes da administração pública, dos

serviços públicos e da responsabilidade civil do Estado, assinale

a opção correta a propósito da situação hipotética acima descrita.

A Não há responsabilidade civil objetiva do Estado, diante da

inexistência de nexo causal entre a fuga e o evento morte, de

acordo com o princípio da causa adequada e entendimento

predominante na jurisprudência e na doutrina.

B De acordo com o princípio da autotutela, o resultado da

perícia somente poderá ser alterado diante da existência de

vício de ilegalidade, por meio de decisão judicial.

C De acordo com a lei de regência, a concessionária responsável

pelo fornecimento de energia elétrica não poderia ter

suspendido esse serviço público por falta de pagamento. 

D Contra laudo pericial desfavorável cabe mandado de

segurança.

QUESTÃO 17

A respeito da organização administrativa da União, dos agentes

públicos, da Lei Estadual n.º 5.810/1994 e da Lei Estadual n.º

6.282/2000, assinale a opção correta.

A O CPC Renato Chaves tem natureza jurídica de órgão

vinculado à Secretaria Especial de Estado de Defesa Social.

B Os peritos do CPC Renato Chaves se submetem ao regime

jurídico estatutário do estado do Pará. 

C A licença-paternidade para os peritos do CPC Renato Chaves

será de 5 dias úteis.

D Os membros da comissão de processo administrativo

disciplinar, nos termos da Lei n.º 5.810/1994, deverão ser

estáveis e ocupar cargo idêntico ou superior ao cargo do

servidor acusado, devendo, ainda, ter escolaridade igual ou

superior à deste.

QUESTÃO 18

Em relação aos crimes contra a administração pública, assinale a
opção correta.

A O funcionário público, que para os efeitos penais é aquele
que, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce
cargo, emprego ou função pública, não pode ser sujeito ativo
do crime de resistência.

B O crime de prevaricação, que consiste em retardar ou deixar
de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra
disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou
sentimento pessoal, admite a modalidade culposa.

C A pena para o crime de corrupção passiva é aumentada de um
terço, se, em conseqüência da vantagem ou promessa, o
funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício
ou se o pratica infringindo dever funcional.

D Pratica corrupção passiva o funcionário público que exige
para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem
indevida.

QUESTÃO 19

Acerca do exame de corpo de delito e das perícias em geral,
assinale a opção correta.

A Se houver divergência entre os peritos, serão consignadas no
auto do exame as declarações e respostas de um e de outro, ou
cada um redigirá separadamente o seu laudo, e a autoridade
nomeará um terceiro perito; se este divergir de ambos, a
autoridade poderá mandar proceder a novo exame por outros
peritos.

B Os instrumentos empregados para a prática da infração não
estarão sujeitos a exame pericial.

C A autópsia deve ser feita pelo menos 12 horas depois do
óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte,
julgarem que possa ser feita antes deste prazo, o que
declararão no auto.

D Nos casos de morte violenta, não basta o simples exame
externo do cadáver, ainda que não haja infração penal a
apurar, ou que as lesões externas permitam precisar a causa da
morte e não houver necessidade de exame interno para a
verificação de alguma circunstância relevante.

QUESTÃO 20

Lúcio subtraiu um aparelho de telefone celular e jóias de
propriedade de Márcia e, logo depois, com a finalidade de
assegurar a impunidade do crime, desferiu dois tiros em direção
à vítima, vindo a matá-la.

Nessa situação, Lúcio praticou crime de

A furto em concurso material com homicídio.
B roubo qualificado.
C roubo em concurso material com homicídio.
D homicídio consumado, ficando absorvido o crime contra o

patrimônio.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

A análise da tomada de decisões, em um ambiente em que

imperem as restrições de recursos e de preferências, constitui o

cerne da ciência econômica. Acerca desse assunto, assinale a

opção correta.

A Nas modernas economias de mercado, em que as decisões

econômicas e o apreçamento dos bens dependem unicamente

da interação entre os agentes econômicos, a ação do governo

limita-se às funções típicas de Estado, tais como a defesa

nacional e o estabelecimento do padrão monetário, excluindo,

assim, a intervenção do Estado na área econômica. 

B O fato de vários atletas e artistas famosos não terem curso

superior deve-se, em parte, ao elevado custo de oportunidade

do tempo dedicado a esse tipo de estudo, com o qual essas

pessoas se confrontam.

C O uso do manejo florestal que permite que a produção de

madeira seja contínua ao longo dos anos expande o potencial

produtivo da região Amazônica e, portanto, pode ser

representado como um deslocamento ao longo da curva de

possibilidades de produção da economia dessa região.

D O elevado nível de desenvolvimento, que caracteriza as

nações mais avançadas, decorre do fato de elas deterem as

vantagens comparativas na produção de todos os bens e

serviços.

QUESTÃO 22

A teoria do consumidor estuda o comportamento individual dos

agentes econômicos. Com referência a essa teoria, assinale a

opção correta.

A O aumento dos preços dos imóveis nas grandes metrópoles

brasileiras leva à redução da renda nominal do consumidor

dessas cidades, mensurada com base em dois bens quaisquer,

e desloca paralelamente a restrição orçamentária do

consumidor para baixo e para a esquerda. 

B A taxa marginal de substituição entre dois bens quaisquer é

um conceito cardinal porque varia com cada forma particular

assumida pela função de utilidade.

C Supondo-se que determinada economia confronta-se com um

processo inflacionário que eleva os preços de todos os bens

transacionados em 30%, então, nessa economia, ocorrerá

aumento da inclinação da restrição orçamentária para todos os

consumidores.

D Para determinada família, as curvas de indiferença, entre

matrículas em escolas privadas e material escolar exigido por

essas escolas, podem ser representadas por meio de ângulos

retos.

QUESTÃO 23

Com relação à teoria do consumidor, assinale a opção correta.

A A curva de Engel para artigos de segunda mão utilizados
pelos consumidores de baixa renda, que constituem exemplos
de bens inferiores, é representada por uma linha reta,
positivamente inclinada. 

B Para a vasta maioria dos bens e serviços, o efeito renda
reforça o efeito substituição e contribui para que as curvas de
demanda individuais, para esses bens, sejam negativamente
inclinadas. 

C Ao longo da curva de demanda individual, o nível de bem-
estar do consumidor é constante. 

D A curva de demanda individual é mais elástica em relação aos
preços, em sua parte inferior, quando esses preços são mais
baixos. 

QUESTÃO 24

A teoria da oferta e demanda, que estuda as interações entre
vendedores e compradores em uma economia de mercado,
constitui o cerne do estudo dos fenômenos econômicos.
Utilizando os conceitos essenciais dessa teoria, assinale a opção
correta.

A O aumento da idade legal para compra e consumo de álcool
é medida eficiente para se reduzirem o abuso dessa substância
e as fatalidades no trânsito, porque ele gera um deslocamento
ao longo da curva de demanda por esse produto.

B Na indústria tabagista, o aumento do preço dos cigarros
concomitantemente à expansão da receita total dos fabricantes
desse produto é consistente com a existência de uma curva de
demanda de cigarros inelástica em relação ao preço.

C O impacto de uma onda de frio, em estados do sul do Brasil,
sobre o preço dos produtos agrícolas será tanto menor quanto
mais elástica for a oferta desses produtos.

D Avanços tecnológicos que reduzam os custos dos
componentes utilizados na indústria de produtos informáticos
expandem a quantidade transacionada e aumentam os preços
dessa indústria.

QUESTÃO 25

O exame das condições de produção é crucial para o
entendimento do processo de tomada de decisão das firmas, que
atuam no mercado. Sobre esse assunto, assinale a opção correta.

A A convexidade das isoquantas decorre da impossibilidade de
substituição entre os insumos produtivos. 

B A maximização da quantidade total produzida ocorre no
ponto em que as produtividades marginal e média do trabalho
se igualam. 

C Para determinada combinação de capital e trabalho, se a
produtividade marginal do trabalhador for igual a 6 unidades
de produto e a taxa marginal de substituição técnica entre
esses fatores for igual a 3 unidades de capital por trabalhador,
então, o produto marginal do capital é constante e igual a 2.

D A existência de rendimentos crescentes de escala na produção
de sistemas de televisão via satélite explica-se pelo fato de a
fabricação desses equipamentos caros e complexos ser
economicamente viável somente quando houver produção em
grande escala. 
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QUESTÃO 26

O custo de produção é importante para a determinação da
produção de bens e serviços no âmbito das empresas. A esse
respeito, assinale a opção correta.

A A alta dos preços dos terrenos urbanos nas grandes cidades
brasileiras desloca, para cima, as curvas de custo médio e
custo marginal dos empreendimentos imobiliários desse setor.

B As curvas de custo médio decrescem quando os custos
variáveis predominam sobre os custos fixos, o que se deve à
presença de retornos de escala decrescente, no processo
produtivo.

C A minimização dos custos de produção requer que a taxa
marginal de substituição técnica entre dois insumos quaisquer
seja superior aos preços relativos desses mesmos fatores.

D Para maiores níveis de redução da emissão de gases, o fato de
o custo marginal do controle da emissão desses gases
aumentar, é incompatível com a lei dos rendimentos
decrescentes.

QUESTÃO 27

O conceito de eficiência é um conceito central para a economia
do bem-estar. A esse respeito, assinale a opção correta.

A Em mercados competitivos, a introdução de um imposto sobre
o valor agregado, em determinados setores da economia, não
modifica as condições para a existência de um ótimo de
Pareto.

B Sob a curva de contrato, é possível aumentar-se o nível de
utilidade de um consumidor sem se alterar o bem estar de um
outro consumidor, possibilitando-se, assim, a existência de
melhorias de Pareto.

C A imposição de cotas às importações e restrições às
exportações reduzem as possibilidades de consumo e de
produção da economia e, portanto, implicam perdas em
termos de bem-estar.

D Na fixação de um preço máximo, como é o caso dos controles
de aluguéis, se o preço pago pelos consumidores for igual ao
custo marginal de produção dos serviços de locação de
imóveis, então, o nível produzido desses serviços é eficiente.

QUESTÃO 28

Acerca do equilíbrio em mercados competitivos, assinale a opção
correta.

A Avanços tecnológicos que reduzem os custos fixos de uma
indústria competitiva, no longo prazo, estimulam a entrada de
novas firmas e pressionam para baixo os preços e os lucros
nesse setor. 

B Se preocupações relativas aos níveis de colesterol no sangue
reduzirem a demanda de ovos, no longo prazo, isso acarretará
a saída de produtores do mercado e, conseqüentemente,
haverá redução nos lucros e nos preços desse produto. 

C No curto prazo, as firmas que atuam em mercados
competitivos fixam seus preços no nível do custo marginal e
auferem apenas lucros econômicos nulos. 

D O mercado de vestuário de alta costura, em que numerosos
estilistas vendem roupas personalizadas a uma clientela fiel,
ilustra bem o caso de um mercado perfeitamente competitivo.

QUESTÃO 29

A tomada de decisão pelas empresas privadas é influenciada pelo

tipo de ambiente de mercado em que essas empresas atuam.

A esse respeito, assinale a opção correta.

A O fato de passagens aéreas compradas com bastante

antecedência serem mais baratas do que as negociadas em

cima da hora de viajar ilustra a discriminação de preços

praticada em mercados monopolistas e oligopolistas, em que

se cobra menos dos clientes cuja demanda é mais inelástica

em relação ao preço.

B A fixação de preços máximos para os serviços ofertados pelas

concessionárias de serviços de utilidade pública que atuam

como monopólio natural não provoca, necessariamente,

escassez desses serviços e pode, inclusive, reduzir as perdas

em termos de bem-estar.

C A cartelização de determinada indústria é dificultada pelo fato

de a capacidade produtiva das firmas que atuam nessa

indústria ser, claramente, limitada. 

D A exemplo das firmas competitivas, as empresas que operam

em mercados organizados sob forma de concorrência

monopolista, no longo prazo, fixam preços iguais aos custos

marginais e auferem lucros econômicos nulos. 

QUESTÃO 30

O estudo da contabilidade nacional diz respeito à mensuração dos

agregados macroeconômicos. Sobre o assunto, assinale a opção

correta.

A As estimativas para o produto interno bruto (PIB) incluem

tanto o valor imputado dos aluguéis dos imóveis ocupados por

seus proprietários quanto o valor imputado dos serviços

domésticos, que os membros da família oferecem uns aos

outros. 

B A ampliação de programas de transferências de renda para

novos segmentos da população, antes excluídos desses

programas, contribui para elevar a renda disponível da

economia, porém não altera o valor agregado bruto da

economia no período considerado. 

C Considerando-se que, de acordo com o Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE), o PIB brasileiro, expresso em

bilhões de reais, passou de 1.942, em 2004, para 2.148, em

2005, é correto afirmar que a taxa de crescimento real da

economia, nesse período, foi igual a (206/1942) ×100. 

D O cálculo do índice de preços ao consumidor (IPC), com base

em uma pesquisa de orçamento familiar realizada há dez anos,

subestima a inflação para os domicílios com acesso à Internet

pela banda larga, cujo preço tem-se reduzido a cada ano. 
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QUESTÃO 31

A análise do consumo, da poupança e do investimento é crucial
para o entendimento da determinação da renda e do produto de
equilíbrio. Acerca desses tópicos, assinale a opção correta. 

A As reduções recentes das taxas de juros, no Brasil, por
deslocarem a função keynesiana de consumo para cima,
contribuem para expandir os níveis de consumo da economia
brasileira. 

B De acordo com a teoria do ciclo de vida e da renda
permanente, reduções na renda corrente são acompanhadas de
redução equivalente tanto no consumo corrente quanto nas
taxas de poupança.

C O efeito deslocamento (crowding out) amplifica o impacto do
multiplicador keynesiano e, portanto, contribui para expandir
a demanda agregada e a produção na economia.

D Uma reforma tributária que reduza o ônus fiscal sobre
investimentos produtivos aumenta as expectativas de lucros
dos empresários e é representada por meio de um
deslocamento ao longo da curva de investimento.

QUESTÃO 32

As políticas fiscais e monetárias constituem importante
instrumento da ação do governo para a estabilização econômica.
Em relação a esse assunto, assinale a opção correta.

A Para combater uma inflação provocada por um excesso de
demanda, o governo deve implementar uma política fiscal
constituída de corte de impostos e de redução substancial dos
gastos públicos. 

B Adeptos da teoria quantitativa da moeda acreditam que
aumentos no estoque monetário não alteram o lado real da
economia, em virtude de serem compensados por variações
equivalentes na velocidade de circulação da moeda.

C Para que as políticas monetárias, efetivamente, promovam
aumentos, no curto prazo, na demanda agregada e expandam
o potencial produtivo da economia, a demanda de
investimento deve ser inelástica em relação à taxa de juros. 

D Aumento dos gastos públicos com educação e treinamento de
mão-de-obra constitui exemplo de políticas fiscais
expansionistas cujos impactos de longo prazo sobre a
produtividade deslocam a curva de oferta agregada da
economia para a direita. 

QUESTÃO 33

O modelo da oferta e da demanda agregada é instrumento
extremamente útil para a análise das flutuações econômicas de
curto prazo. Com base nesse modelo, assinale a opção correta.

A A teoria keynesiana dos preços rígidos é consistente, no curto
prazo, com uma curva de oferta agregada vertical. 

B A construção de uma grande hidrelétrica na Amazônia, no rio
Madeira, prevista no âmbito do PAC (Programa de
Aceleração do Crescimento), expande a demanda de
investimentos e, portanto, provoca um deslocamento ao longo
da curva de demanda agregada da economia brasileira. 

C De acordo com a visão clássica, variações de preços e salários
são os mecanismos de ajustamento que garantem, no longo
prazo, o pleno emprego dos recursos produtivos. 

D Quando a economia se encontra no segmento horizontal da
curva de oferta agregada, aumentos na demanda agregada não
modificarão o nível de preços nem o produto real. 

QUESTÃO 34

Para a nova economia globalizada, o estudo da economia e das
finanças internacionais é fundamental para o entendimento das
regras que norteiam as transações entre países. A esse respeito,
assinale a opção correta.

A Se, conforme anunciado, o governo do Iraque decidir comprar
aviões civis da EMBRAER, para reconstruir sua frota, essa
transação, no Brasil, será registrada como um débito na conta
corrente do balanço de pagamentos.

B Deve ser contabilizada na conta financeira do balanço de
pagamentos brasileiro a transação em que uma entidade
européia remeta fundos para uma organização
não-governamental (ONG) cujo objetivo seja o de preservar
animais em vias de extinção, na Amazônia.

C O crescimento recente da economia mundial contribui para
reduzir nossas exportações líquidas e conduz à redução do
superavit no balanço comercial.

D A imposição de restrições à importação de artigos de
vestuário chineses, demandada por parte da indústria
brasileira, beneficia os produtores domésticos desses
produtos, porém reduz o excedente do consumidor,
modificando, assim, a repartição de renda, em detrimento dos
compradores desses artigos.

RASCUNHO
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QUESTÃO 35

Utilizando os conceitos básicos da macroeconomia aberta,
assinale a opção correta.

A As reduções sistemáticas das taxas de juros que vêm
ocorrendo no Brasil, nos últimos anos, afugentam os capitais
estrangeiros e, portanto, contribuem para a valorização do
real, que ora se observa. 

B O aumento das exportações de madeiras certificadas
provenientes da região Amazônica para os Estados Unidos da
América (EUA) conduz à depreciação do real em relação ao
dólar norte-americano. 

C Na China, a manutenção da taxa de câmbio fixa entre o yuan

e o dólar, em face das crescentes exportações chinesas para os
EUA, é compatível com o aumento das reservas cambiais
chinesas.

D De acordo com a teoria da paridade do poder de compra, a
taxa real de câmbio entre duas moedas quaisquer varia para
acomodar diferenças nas taxas de inflação entre os países
envolvidos, de forma a garantir a lei do preço único. 

QUESTÃO 36

A análise financeira é importante para fundamentar a avaliação
das decisões de investimento. Sobre o assunto, assinale a opção
correta.

A No regime de juros simples, o pagamento antecipado de uma
dívida de R$ 13.750,00 que vencerá dentro de 5 meses custará
apenas R$ 10.000,00, se o desconto, ao mês, concedido pela
antecipação for igual a 7,5%.

B Aplicar um capital à taxa de juros compostos de 24% ao ano
capitalizados trimestralmente é equivalente a aplicar esse
mesmo valor à taxa composta semestral de 12%. 

C O custo efetivo trimestral de um empréstimo contraído à taxa
de juros nominal de 40% ao ano é superior a 50%.

D O ganho financeiro de um investimento inicial de
R$ 2.500,00, aplicados à taxa de juros compostos anual de
18% ao ano e capitalizados semestralmente é inferior a
R$ 450,00.

QUESTÃO 37

Em relação às séries uniformes, assinale a opção correta.

A Considerando-se uma taxa de juros de 10% ao mês, o valor da
prestação de um bem adquirido por R$ 1.000,00, em duas
prestações mensais, iguais e postecipadas, será de R$ 600,00.

B Em financiamentos com carência, o coeficiente de
financiamento diferido é igual ao coeficiente desenvolvido
para uma série uniforme, corrigido pela taxa de juros,
capitalizada pelo período de carência. 

C O valor atual de uma perpetuidade será tanto mais elevado
quanto maior for a taxa de juros de mercado. 

D Sabendo-se que o coeficiente de financiamento sem imposto
sobre operações financeiras (IOF) é igual a 0,212 e que o IOF
é igual a 0,3%, então, o valor da prestação de um
financiamento de R$ 10.000,00, feito por meio de contrato de
crédito direto ao consumidor (CDC), em cinco prestações,
iguais e sucessivas, é inferior a R$ 2.020,00.

RASCUNHO
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QUESTÃO 38

Os efeitos da inflação podem modificar substancialmente o cálculo
financeiro, sendo, pois, necessário levar em conta esses efeitos na
análise financeira. Acerca desse assunto, assinale a opção correta. 

A Caso um indivíduo aplique determinada quantia, pelo período de
um ano, à taxa nominal de 24% ao ano, e a taxa de inflação,
durante esse mesmo período, seja de 10%, então a rentabilidade
real desse investimento será inferior a 14% ao ano.

B A taxa aparente de juros distingue-se da taxa nominal porque ela
expurga os efeitos da inflação.

C Considere-se que uma empresa tenha contraído um empréstimo de
R$ 20.000,00 por um ano e que, de acordo com as condições
desse empréstimo, ela deva pagar 30% de juros mais a correção
monetária do período, determinada pela taxa de referência (TR).
Se a TR, durante esse período, for de 10%, então, o reembolso do
empréstimo, após um ano, e a taxa de juros real ao ano
correspondem, respectivamente, a R$ 28.000,00 e a 27,27%. 

D Para uma aplicação feita no prazo de 30 dias, à taxa de juros de
60% ao ano, capitalizados mensalmente, se a inflação mensal for
de 3%, então, a taxa de juros efetiva desse investimento será de
2% e, portanto, inferior à taxa de ganho real.

QUESTÃO 39

Considerando uma empresa em que os custos variáveis representam
60% do valor das vendas e os custos fixos elevam-se a R$ 50.000,00,
assinale a opção correta.

A Se essa empresa confrontar-se com um aumento de 20% nos seus
custos variáveis, então, para que ela atinja um novo ponto de
equilíbrio (PE), é preciso que o aumento proporcional em suas
vendas seja igual ao aumento dos seus custos variáveis.

B O ponto de equilíbrio operacional para essa empresa exige que
suas vendas atinjam valores inferiores a R$ 83.333,33.

C Acima do ponto de equilíbrio, um acréscimo de R$ 25.000,00 nas
vendas dessa empresa conduz a um grau de alavancagem
operacional igual 0,5.

D O lucro dessa empresa correspondente a vendas de R$ 225.000,00
é superior a R$ 38.000,00.

QUESTÃO 40

A análise dos fluxos de caixa é um instrumento fundamental de
análise financeira das empresas. Com relação a esse assunto, assinale
a opção correta.

A Embora as informações sobre fluxo de caixa permitam avaliar a
capacidade da empresa de distribuir dividendos, pagar juros e
amortizar dívidas, elas não são adequadas para inferir-se sobre a
liquidez e a solvência empresarial.

B A apuração do fluxo de caixa no sentido restrito (método direto)
não evidencia toda a informação, visto que se inicia com o lucro
líquido ajustado e supõe que todo o lucro do período afeta
diretamente o caixa. 

C O método do valor presente líquido (VPL) requer a definição
prévia da taxa de desconto que será utilizada na atualização dos
fluxos de caixa e, portanto, não identifica diretamente a taxa de
rentabilidade (ou o custo) de uma operação financeira.

D A taxa interna de retorno (TIR), por representar a rentabilidade
média ponderada do fluxo de caixa, de acordo com o critério de
juros compostos, também representa o ganho efetivo em cada
período de tempo.

RASCUNHO




