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CADERNO DE PROVA OBJETIVA 
 
 
 
 
 
 
 

 Nome do Candidato 

                     
                     

 
 Número de Inscrição                             Assinatura do Candidato 

      -    
 

 
 
 
 

 
Órgão Executor: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 
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 11, 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. 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 a Folha 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. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente após três horas 
e trinta minutos do início da prova. 
 

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 João Ubaldo Ribeiro para responder às questões de 01 a 10. 
 
 

Em defesa do padrão nacional 
 

1 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

15 
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35 

Não entendo nada de mulher, claro. Aliás, ninguém entende, nem mesmo Freud, que, num momento de aparente 
exasperação, perguntou o que as mulheres querem e morreu sem saber. 

Sou provocado a aventurar-me em terreno tão resvaladiço por causa das notícias, cada vez mais freqüentes, de 
moças que, na busca de atingir o padrão de beleza vigente, caem vítimas de anorexia nervosa e morrem. Ninguém gosta de 
saber desses acontecimentos tristes, motivados pela ânsia de identificação com o modelo hegemônico ou, mais patético ainda, 
pelo afã de ter sucesso numa carreira equivocadamente julgada fácil, mas dificílima e penosíssima, onde um número enorme 
de jovens se perde todos os anos. Mas, claro, só aparecem as lindas e bem sucedidas, cuja vida para seus admiradores é um 
mar de rosas de festas e glamour. 

E que padrão de beleza é esse, será mesmo, digamos, “natural”, será de fato o preferido por homens e mulheres que 
não estão comprometidos com o conhecido “Barbie look”? Quanto às mulheres, massacradas sem clemência por gostosas 
irretocáveis (na verdade retocadas pelo Photoshop), que não têm uma manchinha na pele, uma estriazinha escondida, uma 
celulitezinha e ostentam dotes de uma perfeição na verdade fictícia, não posso falar muito. Mas quanto aos homens posso, 
porque ouço a opinião de muitos deles e não só saudosistas do modelo violão (em inglês “hour-glass look”, aparência de 
ampulheta), mas jovens também. 

Em primeiro lugar, devo afirmar enfaticamente, não por demagogia ou qualquer interesse subalterno, mas em função 
de uma permanente pesquisa sociológica informal, existe vasto e devotado mercado para as gordinhas e até para as mais 
gordinhas do que as gordinhas.  

Mulher tem que ter cintura, violão ou ampulheta não interessa, mas é vital a formosa concavidade entre as costelas e 
as ancas. Creio mesmo que, consultada a opinião pública, tanto de homens como de mulheres, mesmo as descinturadas por 
uma malhação perversa, a maioria concordaria em que mulher tem que ter cintura, faz parte da figura feminina, é clássico, e 
até constituinte do doce mistério das mulheres. E há muitas gordinhas, sim senhor, mantidas no modelo violão. Está bem, 
violoncelo, mas com a cintura no lugar. E sei que as descinturadas, conscientemente ou não, também sabem disso, porque 
noto, entre as muito fotografadas, que elas procuram sempre posar curvando os quadris para um lado, fingindo ainda ter a 
cintura insensatamente perdida.   

Agora, para alegria dos violonófilos e cinturistas, chega evidência científica de que o padrão esquelético ou Barbie 
nunca esteve com nada, não deverá estar com nada no futuro e só está com alguma coisa no presente devido a interesses de 
mercado circunstanciais. Diz aqui numa revista científica que o doutor indiano Devendra Sinhg, da Universidade do Texas, 
chefiando uma equipe que analisou centena de milhares de textos literários ocidentais, onde eles refletiam as preferências 
estéticas de suas épocas, chegou à conclusão de que a cintura, notadamente a cintura fina, sempre foi elogiadíssima nas 
mulheres e tida como um elemento básico de sua beleza. E, mais ainda, não se trataria de algo arbitrário na evolução da 
espécie, mas relacionado com a saúde. As que têm cintura - a-ha! - têm mais saúde. Isto sem dúvida abre horizontes quiçá 
radiosos para muitos de nós, homens ou mulheres, hoje escravizados pelo pensamento único imposto por estetas de meia-
tigela.  

Espero que o país se una em torno do restabelecimento do legítimo padrão nacional e que a mulher brasileira, 
pioneira natural solertemente desviada por uma falsa modernidade colonizada, reassuma sua estatuesca e inimitável 
majestade de Vênus tropical, das cheinhas às magrinhas, todas com cintura e bunda, o Criador seja louvado.  
 

(O Estado de São Paulo, 14/01/2007.) 
 
 

QUESTÃO 01 
 

Em relação ao gênero, pode-se afirmar que o texto é  
A) artigo de opinião sobre tema da contemporaneidade. 
B) ensaio de divulgação científica. 
C) relato de experimento. 
D) editorial que apresenta bibliografia comentada. 
E) crônica de cunho intimista. 
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QUESTÃO 02 
 

Que intencionalidade estrutura o texto? 
A) Contrapor os ideais de beleza de homens e mulheres. 
B) Questionar os padrões de beleza feminina, a partir de discussões recentes sobre distúrbios alimentares. 
C) Corroborar as opiniões correntes na indústria da moda sobre elegância e beleza. 
D) Fazer um elogio às mulheres que buscam vencer no mercado de trabalho. 
E) Criticar regimes feitos sem acompanhamento médico, o que leva à anorexia. 
 
 
QUESTÃO 03 
 

A argumentação de João Ubaldo caracteriza-se também por 
A) apresentar falas diretas de pessoas ligadas à moda. 
B) antecipação de contra argumento. 
C) distanciar-se do seu leitor, tratando-o por senhor. 
D) uso de perguntas que quebram a seqüencialidade, introduzindo novo assunto. 
E) descompromisso em persuadir o leitor, com uma linguagem predominantemente objetiva,  denotativa.  
 
 
QUESTÃO 04 
 

Em relação à linguagem do texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) A ocorrência de neologismos como violonófilos e cinturistas garante expressividade ao texto. 
(      ) O uso de interjeições como a-ha e claro caracteriza o registro formal adotado para o texto. 
(      ) A parodização de discurso solene causa efeito de humor: Espero que o país se una em torno do restabelecimento do 

legítimo padrão nacional e que a mulher brasileira, pioneira natural solertemente desviada por uma modernidade colonizada, 
reassuma sua estatuesca e inimitável majestade... 

(      ) A opção pelo diminutivo tem objetivo irônico, depreciador em: ...que não têm uma manchinha na pele, uma estriazinha 
escondida, uma celulitezinha. 

 

Assinale a seqüência correta. 
A) V, F, V, V 
B) F, V, F, V 
C) V,V, V, V 
D) F, F, V, V 
E) V, F, V, F 
 
 
QUESTÃO 05 
 

Em relação à coesão textual, marque a afirmativa correta. 
A) Em Aliás, ninguém entende, o conector introduz oposição em relação à frase anterior (linha 1). 
B) A expressão a formosa concavidade entre as costelas e as ancas tem como referente o termo ampulheta (linha 18). 
C) Em Agora, para alegria dos violonófilos e cinturistas, chega evidência científica, o termo agora introduz idéia alternativa, sem 

expressar temporalidade (linha 25). 
D) A repetição de quanto estabelece coordenação entre duas orações seqüentes (linhas 10 e 12). 
E) O conector não só ....mas também relaciona idéias contrastantes, de adversidade (linha 13). 
 
 
QUESTÃO 06 
 

Assinale o trecho do texto em que o adjetivo permanece no grau normal, sem assumir a forma superlativa. 
A) notícias, cada vez mais freqüentes 
B) as mais gordinhas do que as gordinhas 
C) carreira dificílima, penosíssima 
D) número enorme de jovens 
E) terreno tão resvaladiço 
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QUESTÃO 07 
 

Assinale o trecho em que há exemplo de conotação. 
A) uma equipe que analisou centena de milhares de textos literários ocidentais 
B) Ninguém gosta de saber desses acontecimentos tristes 
C) a maioria concordaria em que mulher tem que ter cintura 
D) elas procuram sempre posar curvando os quadris para um lado 
E) reassuma sua estatuesca e inimitável majestade de Vênus tropical 
 
 
QUESTÃO 08 
 

Assinale a alternativa em que a vírgula separa aposto, tal como em: Diz aqui numa revista científica que o doutor indiano Devendra 
Sinhg, da Universidade do Texas, chefiando... 
A) Isto sem dúvida abre horizontes quiçá radiosos para muitos de nós, homens e mulheres, hoje escravizados pelo pensamento 

único imposto por estetas de meia-tigela. 
B) a maioria concordaria em que mulher tem que ter cintura, faz parte da figura feminina, é clássico, e até constituinte do doce 

mistério das mulheres.  
C) Sou provocado a aventurar-me em terreno tão resvaladiço por causa das notícias, cada vez mais freqüentes, de moças que, na 

busca de atingir o padrão de beleza vigente, caem vítimas de anorexia nervosa e morrem.  
D) E há muitas gordinhas, sim senhor, mantidas no modelo violão. 
E) E, mais ainda, não se trataria de algo arbitrário na evolução da espécie, mas relacionado com a saúde. 
 
 
QUESTÃO 09 
 

Sobre estruturas morfossintáticas do texto, assinale a afirmativa INCORRETA.   
A) A oração o Criador seja louvado! equivale a Louve-se o Criador!, com verbo no  imperativo,  expressando ordem ou convite. 
B) Em só aparecem as lindas e bem sucedidas, o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito posposto.  
C) São intransitivos todos os verbos do período: Aliás, ninguém entende, nem mesmo Freud, que, num momento de aparente 

exasperação, perguntou o que as mulheres querem e morreu sem saber. 
D) O termo conclusão funciona como adjunto adverbial em: chegou  à conclusão de que a cintura... sempre foi elogiadíssima 
E) Gostosas irretocáveis funciona como  agente da passiva em: mulheres, massacradas sem clemência por gostosas irretocáveis. 
 
 
QUESTÃO 10 
 

Assinale a alternativa em que mesmo possui sentido semelhante ao que revela no trecho: mesmo as descinturadas por uma 
malhação perversa (linhas 19 e 20).  
A) Sinto o mesmo que você.  
B) Mesmo que seja convidado, não irei. 
C) Qualquer um pode se candidatar, mesmo eu ou você. 
D) E que padrão de beleza é esse, será mesmo “natural”? 
E) Seria bom que todas as escolas tivessem o mesmo nível de qualidade.  
 
 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 11 
 

A contra-positiva da proposição “se beber, não dirija” é: 
A) Se não beber, dirija. 
B) Se não dirigir, beba. 
C) Se beber, dirija. 
D) Se não dirigir, não beba.   
E) Se dirigir, não beba. 
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QUESTÃO 12 
 

Dizer que “Carlos planta soja ou Ana não planta algodão” é logicamente equivalente a dizer: 
A) Se Carlos planta soja, então Ana não planta algodão. 
B) Se Ana planta algodão, então Carlos planta soja. 
C) Se Carlos não planta soja, então Ana planta algodão. 
D) Se Ana planta algodão, então Carlos não planta soja. 
E) Carlos não planta soja e Ana não planta algodão. 
 
 
QUESTÃO 13 
 

Se é falsa a afirmação “Todo brasileiro é um forte”, então é verdade que 
A) existe brasileiro forte. 
B) todo brasileiro é não forte. 
C) todo forte é não brasileiro. 
D) existe pelo menos um brasileiro não forte. 
E) todo forte é brasileiro. 
 
 
QUESTÃO 14 
 

Se é verdade que “alguns atletas são cantores” e “nenhum médico é cantor”, também é necessariamente verdade que 
A) algum atleta não é médico. 
B) algum atleta é médico. 
C) algum médico é atleta. 
D) algum cantor não é atleta. 
E) algum cantor é médico. 
 
 
QUESTÃO 15 
 

Sobre as cidades de origem de três mato-grossenses, Carlos, Henrique e Arquimedes, sabe-se que eles nasceram em três cidades 
distintas e que: 
 

 Carlos é de Várzea Grande ou Henrique é de Cuiabá. 
 Henrique é de Cuiabá ou Arquimedes é de Várzea Grande. 
 Carlos é de Rondonópolis ou Arquimedes é de Cuiabá. 
 Arquimedes é de Várzea Grande ou Carlos é de Rondonópolis. 

 

A partir dessas afirmações, pode-se concluir que as cidades de origem de Carlos, Henrique e Arquimedes são, respectivamente: 
A) Rondonópolis, Cuiabá e Várzea Grande.  
B) Cuiabá, Rondonópolis e Várzea Grande. 
C) Rondonópolis, Várzea Grande e Cuiabá. 
D) Várzea Grande, Cuiabá e Rondonópolis. 
E) Várzea Grande, Rondonópolis e Cuiabá. 
 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

QUESTÃO 16 
 

Impressora laser, scanner e pen drive são dispositivos periféricos, respectivamente, de 
A) saída; entrada e saída; entrada. 
B) entrada; saída; entrada e saída. 
C) saída; entrada; entrada e saída. 
D) entrada; entrada e saída; saída. 
E) entrada e saída; saída; entrada. 
 



5/11 – EXECUTIVO  MUNICIPAL: Ciências Econômicas  / Economia 

QUESTÃO 17 
 

Qual a tarefa que NÃO pode ser realizada diretamente com o programa Windows Explorer do Windows XP? 
A) Abrir uma homepage da web. 
B) Copiar um arquivo de uma pasta para outra. 
C) Conferir o espaço disponível em um disco. 
D) Editar um arquivo tipo DOC. 
E) Executar um outro programa. 
 
QUESTÃO 18 
 

O botão  representa, no MS-Word 2003, uma ação de 
A) coloração do interior de uma figura. 
B) execução de um software gráfico. 
C) cópia de uma formatação de texto. 
D) inserção de uma figura no documento. 
E) criação de um texto no WordArt. 
 
QUESTÃO 19 
 

Assinale a alternativa que apresenta procedimento para, no MS-Excel 2003, selecionar simultaneamente a área B3:D7 e a coluna 
H, a fim de executar uma única ação de formatação que se aplique a ambas. 
A) Digitar, na barra de fórmulas, o texto de metacomando #SELECT(B3:B7;H) 
B) Digitar B3:D7;H:H na caixa de nome que está localizada à esquerda da barra de fórmulas. 
C) Usar o menu Formatar e, após escolher a opção de formatação, digitar a referência na caixa de diálogo do comando. 
D) Usar o comando Ir para, do menu Editar, e digitar a referência na caixa de diálogo que surgir. 
E) Usando o mouse, selecionar a área B3:D7 e, mantendo pressionada a tecla Alt, clicar em qualquer célula individual da coluna 

H. 
 
QUESTÃO 20 
 

No Internet Explorer 6, a ativação do comando Histórico, localizado no sub-menu Barra do Explorer do menu Exibir, gera 
A) uma lista com as atualizações e complementos do navegador, na própria área de navegação. 
B) a lista com os créditos a todos os profissionais que contribuíram na construção do navegador na Microsoft.  
C) uma lista com todos os links favoritos do usuário, na própria área de navegação. 
D) o texto, em HTML, que foi criado pelo autor na página web, que lhe serve como fonte. 
E) uma lista com sites visitados nas últimas semanas, em uma área separada da janela do navegador. 
 

CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 
 

A noção de cidadania implica “um conjunto de mecanismos institucionais” mediando as relações entre 
A) Governo e Território. 
B) Estado e População. 
C) Ditadura e População. 
D) Democracia e Território. 
E) Estado e Governo. 
 
QUESTÃO 22 
 

Durante os anos 60 e 70 do século XX, no Brasil, ocorreram investimentos significativos que permitiram uma expansão do consumo 
de bens duráveis. Nesse processo, tais bens estavam articulados com 
A) o desenvolvimento rural e o desenvolvimento das redes de energia. 
B) a recessão inflacionária e o crescimento da produção de grãos. 
C) a formação de capital fixo  e a ampliação dos empregos no campo. 
D) a bolha especulativa de demanda e a geração de empregos no campo. 
E) a expansão urbana e o desenvolvimento da indústria. 
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QUESTÃO 23 
 

Ao se buscar atingir determinado objetivo e meta, utilizando instâncias governamentais, a partir de um conjunto de ações interligadas 
e complementares, está ocorrendo 
A) Discurso. 
B) Legislação. 
C) Mercado. 
D) Planejamento. 
E) Liberalismo. 
 
QUESTÃO 24 
 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) atende o disposto na 
A) Lei de Diretrizes e Bases da Economia Brasileira. 
B) Constituição Federal de 1947. 
C) Constituição Federal de 2001. 
D) Constituição Federal de 1891. 
E) Constituição Federal de 1988. 
 
QUESTÃO 25 
 

A metrópole é o resultado da aplicação da teoria “pós-fordista”, na qual o automóvel é importante componente. Assim, a indústria 
comanda a (re)organização urbana. O “pós-fordismo” funda-se no processo de 
A) modernização da agricultura. 
B) expansão do setor terciário. 
C) manufatura.  
D) privatização do setor de energia. 
E) globalização. 
 
QUESTÃO 26 
 

Nos processos de implementação econômicos urbanos ou rurais, a decisão é tomada pelos 
A) Consumidores. 
B) Solidários. 
C) Capitalistas. 
D) Poupadores. 
E) Migrantes. 
 
QUESTÃO 27 
 

A Política Econômica utiliza-se de diversos instrumentos. Qual instrumento NÃO pode ser considerado de ação de política 
econômica? 
A) Gerencial 
B) Fiscal 
C) Monetário 
D) Cambial 
E) Coadjuvante 
 
QUESTÃO 28 
 

Na formulação de política econômica, existem dois tipos de operações de redesconto. Um deles atende a finalidades tipicamente 
conjunturais, socorrendo bancos comerciais, após a exaustão de suas reservas. O outro atende a finalidades estruturais, articulado a 
programas de desenvolvimento destinados a setores ou regiões. Essas operações são denominadas, respectivamente: 
A) Redesconto de liquidez e redesconto para refinanciamento de operações essenciais. 
B) Redesconto simples e redesconto complexo. 
C) Redesconto de recolhimento compulsório e redesconto de recolhimento aleatório. 
D) Redesconto de notas circulantes e redesconto do processo econômico. 
E) Redesconto bancário e redesconto comercial. 
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QUESTÃO 29 
 

O sistema constitucional de normas ordenadoras da matéria financeiro-orçamentária está constituído pela interação entre o Plano 
Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual. Qual a norma que promove a ligação entre o planejamento e 
o orçamento? 
A) Plano Plurianual (PPA) 
B) Orçamento Programa Plurianual 
C) Plano Nacional de Desenvolvimento 
D) Lei de Diretrizes Orçamentárias 
E) Lei de Responsabilidade Fiscal 
 
 
QUESTÃO 30 
 

Os municípios dispõem, para atender suas demandas, de um conjunto de recursos oriundos de diferentes fontes de receitas. Qual 
recurso NÃO é transferência federal? 
A) Fundo de participação do município (FPM) 
B) Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) 
C) Sistema Único de Saúde (SUS) 
D) Imposto Territorial Rural (ITR) 
E) Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) 
 
 
QUESTÃO 31 
 

A Lei do Orçamento n.º 4.320/64 trata da forma como devem ser encaminhados os diversos documentos que a compõem. Qual 
documento NÃO faz parte dos anexos da Lei do Orçamento? 
A) Demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos a serem cumpridos. 
B) Demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com as metas a serem cumpridas. 
C) Demonstrativo de renúncia fiscal. 
D) Demonstrativo de reserva de contingência. 
E) Demonstrativo contendo a lista dos grandes devedores de impostos aos órgãos públicos. 
 
 
QUESTÃO 32 
 

As despesas com refinanciamento da dívida pública devem ser 
A) excluídas da Lei Orçamentária Anual. 
B) desconhecidas pelos elaboradores do orçamento. 
C) destacadas ou desvinculadas. 
D) anexadas no PPA. 
E) inclusas na Lei Orçamentária Anual. 
 
 
QUESTÃO 33 
 

O processo de orçamento no Brasil estabelece correlação entre ações e operacionalização. A coluna da esquerda apresenta as ações 
e a da direita, a operacionalização. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

(      ) Fixação de objetivos concretos: bens e serviços. 
(      ) Agregação ampla para ações de Governo. 

1 - Função 
2 - Programa 
3 - Subprograma (      ) Objetivos concretos detalhados. 

 

Marque a seqüência correta. 
A) 2, 1, 3 
B) 2, 3, 1 
C) 3, 1, 2 
D) 3, 2, 1 
E) 1, 3, 2 
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QUESTÃO 34 
 

No âmbito da esfera pública e sua orçamentação, qual instrumento apresenta fim determinado e aumenta ou melhora a ação 
organizacional? 
A) Atividade 
B) Meta 
C) Projeto 
D) Objetivo 
E) Justificativa 
 
 

QUESTÃO 35 
 

A despesa que tem caráter permanente, ênfase na despesa corrente e realiza sua manutenção é denominada 
A) Programa. 
B) Atividade. 
C) Projeto. 
D) Meta. 
E) Plano. 
 
 

QUESTÃO 36 
 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), ao tratar das despesas com Pessoal, estabelece que elas são o “somatório dos gastos com 
os ativos, inativos e pensionistas” e que não podem exceder percentuais nela inseridos. Quais são esses percentuais nos níveis 
federal, estadual e municipal, respectivamente? 
A) 50%, 50% e 50%. 
B) 50%, 40% e 40%. 
C) 60%, 60% e 60%. 
D) 50%, 60% e 60%. 
E) 60%, 40% e 50%. 
 
 

QUESTÃO 37 
 

Em relação a aspectos econômicos de um projeto, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) O estudo de mercado, dentre outros elementos, contempla a classificação dos bens e serviços, estimativa da demanda e 
oferta e o estudo dos canais de comercialização. 

(      ) Entende-se por tamanho ótimo a escala de produção que determina a mais alta rentabilidade para a empresa em dado 
intervalo de tempo. 

(      ) Economias de escala são aumentos de custos associadas ao tamanho do projeto. 
 

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

QUESTÃO 38 
 

Elasticidade-preço e elasticidade-renda da demanda são conceitos que se referem, respectivamente, à influência do preço do produto 
e nível de renda sobre a quantidade demandada de certo produto. Em projetos de viabilidade econômica, esses conceitos são usados 
em 
A) análise de localização industrial. 
B) estudos de mercado. 
C) análise sobre o tamanho da empresa. 
D) estudos sobre economias de escala. 
E) estudos sobre economias de escopo. 
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QUESTÃO 39 
 

A coluna da esquerda apresenta indicadores ou critérios de seleção de projetos e a da direita, a definição desses indicadores. 
Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 
 

(      ) Taxa de juros que iguala a zero o valor presente líquido de um projeto. 
(      ) Soma algébrica dos valores do fluxo de um projeto, atualizado à taxa 

adequada de desconto. 

1 - Taxa Interna de Retorno 
 
2 - Payback 

 

3 - Valor Presente Líquido (      ) Número de períodos necessários para a recuperação dos recursos 
dispendidos na implantação do projeto. 

 

Marque a seqüência correta. 
A) 1, 2, 3 
B) 2, 1, 3 
C) 1, 3, 2 
D) 2, 3, 1 
E) 3, 2, 1 
 
 
QUESTÃO 40 
 

Assinale a alternativa que apresenta os componentes do valor econômico total de um recurso ambiental. 
A) Valor de uso e valor não relacionado ao uso. 
B) Valor de uso direto e valor de uso indireto. 
C) Valor de uso direto e valor de opção. 
D) Valor de uso indireto e valor de opção. 
E) Valor de opção e valor de existência. 
 
 
QUESTÃO 41 
 

Em projetos ecológicos, os impactos ambientais incluem 
A) valores de uso pessoal e valores não relacionados ao uso, subtraídas as despesas ambientais. 
B) canais de comercialização do bem produzido pela empresa. 
C) bens ambientais substitutos do bem produzido pela empresa. 
D) conseqüências ambientais avaliadas enquanto custos de oportunidades. 
E) bens ambientais complementares ao bem produzido pela empresa.  
 
  
QUESTÃO 42 
 

São métodos de avaliação econômica de projetos públicos: 
A) Método de Custo-Eficácia, Técnica Delphi, Teoria de Alfred Weber. 
B) Método de Custo-Eficácia, Teoria de Walter Isard, Análise de Sensibilidade. 
C) Análise de Sensibilidade, Técnica Delphi, Técnica de Classificação. 
D) Enfoque de Little-Mirrlees, Técnica de Classificação, Teoria de Alfred Weber. 
E) Técnica de Classificação, Método da diferença Benefício-Custo, Método de Custo-Eficácia. 
 
 
QUESTÃO 43 
 

NÃO é critério de decisão sob risco para avaliação de projetos de investimentos: 
A) Critério de August Lösch. 
B) Critério Maximin. 
C) Critério Maximax. 
D) Critério de Hurwicz. 
E) Critério de Laplace. 
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QUESTÃO 44 
 

Quais os conceitos para analisar o custo de transporte estabelecidos pela teoria da localização industrial de Alfred Weber? 
A) Índice Material e Peso Locacional. 
B) Técnica Delphi e Análise de Impacto Cruzado. 
C) Critério Maximax e Critério de Hurwicz. 
D) Critério Maximin e Critério de Laplace. 
E) Análise de Sensibilidade e Índice de Lerner. 
 
 
QUESTÃO 45 
 

Em relação a Planejamento e Projetos, analise as afirmativas. 
 

I  - O Projeto é parte integrante do processo decisório, desde a idéia de investimento até sua execução. 
II  - A produção privada para o mercado deve assegurar rentabilidade ao capital investido. 

III  - A produção de bens e serviços pelo setor público deve apresentar diferença líquida negativa entre benefícios e custos para a 
sociedade. 

IV  - A elaboração, a análise e a avaliação de Projeto fazem parte da atividade de planejamento. 
 

Estão corretas as afirmativas 
A) II e III, apenas. 
B) III e IV, apenas. 
C) I, II e IV, apenas. 
D) I, II e III, apenas. 
E) I, II, III e IV.  
 
 
QUESTÃO 46 
 

Do ponto de vista microeconômico, ou seja, de impacto na empresa, os projetos podem ser classificados como: 
A) de viabilidade, de implantação e de financiamento. 
B) agrícola, industrial e de serviços. 
C) de implantação, de expansão, de modernização, de relocalização e de diversificação. 
D) privados e públicos. 
E) quantitativos e qualitativos. 
 
 
QUESTÃO 47 
 

Os custos ambientais impostos a terceiros pela produção de um bem são: 
A) Externalidades positivas. 
B) Externalidades negativas. 
C) Valores de uso indireto. 
D) Valores de opção. 
E) Valores de existência. 
 
 
QUESTÃO 48 
 

As contribuições sociais constituem uma das espécies tributárias. Assinale a alternativa em que todos os exemplos configuram 
contribuições sociais. 
A) Fundo de Garantia de Tempo de serviço (FGTS), Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF), Programa de Integração Social (PIS). 
B) Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), Salário 

Educação (SE). 
C) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), Salário Educação (SE), Programa de Integração Social (PIS).  
D) Salário Educação (SE), Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF). 
E) Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), Programa de Integração Social (PIS), Programa de Formação do Patrimônio do 

Servidor Público (PASEP). 
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QUESTÃO 49 
 

A Contribuição sobre a Seguridade Social (COFINS), um dos tributos que a empresa recolhe, incide sobre 
A) número de trabalhadores. 
B) custo total. 
C) valor total dos salários. 
D) faturamento mensal. 
E) valor do consumo de energia elétrica. 
 
 
QUESTÃO 50 
 

A taxa de câmbio é definida como o “preço, em moeda nacional, de uma unidade monetária estrangeira”. A taxa cambial no Brasil, 
atualmente, é regulada 
A) pela Banda Cambial. 
B) pelo mercado. 
C) pelo Banco Mundial. 
D) pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. 
E) pelo Banco do Brasil.   
 
 


