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INSTRUÇÕES 
● Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 70 (setenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova 

objetiva, e 2 (duas) questões discursivas, conforme composição a seguir: 

 

QUANTIDADE DE QUESTÕES MATÉRIA 

01 a 10 Língua Portuguesa 

11 a 15 Informática 

16 a 20 Inglês 

21 a 30 Raciocínio Lógico, Analítico e Quantitativo 

31 a 35 Atualidades 

36 a 70 Conhecimentos Específicos 

02 Discursivas 

 

● Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva e a Versão 

Definitiva para transcrever as respostas da Prova Discursiva. 

 

    ATENÇÃO 

1. É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização 

do fiscal. 

2. Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está 

completo, sem falhas de impressão e se a numeração está 

correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para 

o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, 

comunique o fato ao fiscal imediatamente. 

3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e o 

número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre 

alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas 

providências. 

4. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas 

para a Folha de Respostas definitiva, que será o único 

documento válido para a correção das provas. O preenchimento 

da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do 

candidato.  

5. Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta 

esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta. 

6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de 

Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo 

correto da marcação da Folha de Respostas: 

7. A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, 

rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos 

destinados às respostas. 

8. O candidato deverá marcar na Folha de Respostas o número 

que corresponde a sua prova. 

9. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) 

às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma 

alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.  

 

 

10. Você dispõe de 5h (cinco horas) para fazer a prova, incluindo a 

marcação da Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova 

Discursiva. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo. 

11. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova 

após 60 (sessenta) minutos de seu início. Caso queira levar o 

caderno de questões, só poderá levá-lo após 5h (cinco horas) 

decorridas do início da prova, devendo, obrigatoriamente, 

devolver ao fiscal a Folha de Respostas assinada. As provas 

estarão disponibilizadas no site da AOCP (www.aocp.com.br), a 

partir da divulgação do Gabarito Oficial. O candidato poderá 

anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar consigo. 

12. Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e 

após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura 

do termo de fechamento. 

13. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de 

consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização 

de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, 

calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, pagers, telefones 

celulares, BIP, Walkman, gravador ou qualquer outro 

equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará 

eliminação imediata do candidato. 

14. Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão 

ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e 

entrega da Folha de Respostas ao fiscal.  

15. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em 

imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as 

medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos 

envolvidos.

    ED404 a 406 

http://www.aocp.com.br/
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--------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)-----------------------------------------------------------------------  

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

QUESTÃO 
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RESP. 
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

RESP. 
               

QUESTÃO 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

RESP. 
               

                

QUESTÃO 
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

RESP. 
               

QUESTÃO 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

RESP. 
          

           



CARGO: ANALISTA DE PROJETOS – ÁREA ECONÔMICO - FINANCEIRA 

 

PROVA 01 - 3 - 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Condenados à tradição 

O que fizeram com a poesia brasileira 
Iumna Maria Simon 

 
Por um desses quiproquós da vida cultural, a 

tradicionalização, ou a referência à tradição, tornou-se um 
tema dos mais presentes na poesia contemporânea 
brasileira, quer dizer, a que vem sendo escrita desde 
meados dos anos 80. 

Pode parecer um paradoxo que a poesia desse 
período, a mesma que tem continuidade com ciclos 
anteriores de vanguardismo, sobretudo a poesia concreta, 
e se seguiu a manifestações antiformalistas de 
irreverência e espontaneísmo, como a poesia marginal, 
tenha passado a fazer um uso relutantemente crítico, ou 
acrítico, da tradição. Nesse momento de esgotamento do 
moderno e superação das vanguardas, instaura-se o 
consenso de que é possível recolher as forças em 
decomposição da modernidade numa espécie de 
apoteose pluralista. É uma noção conciliatória de tradição 
que, em lugar da invenção de formas e das intervenções 
radicais, valoriza a convencionalização a ponto de até 
incentivar a prática, mesmo que metalinguística, de 
formas fixas e exercícios regrados. 

Ainda assim, não se trata de um tradicionalismo 
conservador ou “passadista”, para lembrar uma 
expressão do modernismo dos anos 20. O que se busca 
na tradição não é nem o passado como experiência, nem 
a superação crítica do seu legado. Afinal, não somos mais 
como T. S. Eliot, que acreditava no efeito do passado 
sobre o presente e, por prazer de inventar, queria mudar o 
passado a partir da atualidade viva do sentimento 
moderno. Na sua conhecidíssima definição da tarefa do 
poeta moderno, formulada no ensaio “Tradição e talento 
individual”, tradição não é herança. Ao contrário, é a 
conquista de um trabalho persistente e coletivo de 
autoconhecimento, capaz de discernir a presença do 
passado na ordem do presente, o que, segundo Eliot, 
define a autoconsciência do que é contemporâneo. 

Nessa visada, o passado é continuamente refeito pelo 
novo, recriado pela contribuição do poeta moderno 
consciente de seus processos artísticos e de seu lugar no 
tempo. Tal percepção de que passado e presente são 
simultâneos e inter-relacionados não ocorre na ideia 
inespecífica de tradição que tratarei aqui. O passado, para 
o poeta contemporâneo, não é uma projeção de nossas 
expectativas, ou aquilo que reconfigura o presente. Ficou 
reduzido, simplesmente, à condição de materiais 
disponíveis, a um conjunto de técnicas, procedimentos, 
temas, ângulos, mitologias, que podem ser repetidos, 
copiados e desdobrados, num presente indefinido, para 
durar enquanto der, se der. 

Na cena contemporânea, a tradição já não é o que 
permite ao passado vigorar e permanecer ativo, 
confrontando-se com o presente e dando uma forma 
conflitante e sempre inacabada ao que somos. Não 
implica, tampouco, autoconsciência crítica ou consciência 
histórica, nem a necessidade de identificar se existe uma 
tendência dominante ou, o que seria incontornável para 
uma sociedade como a brasileira, se as circunstâncias da 
periferia pós-colonial alteram as práticas literárias, e 
como. 

Não estou afirmando que os poetas atuais são 
tradicionalistas, ou que se voltaram todos para o passado, 
pois não há no retorno deles à tradição traço de 
classicismo ou revivalismo. Eles recombinam formas, 
amparados por modelos anteriores, principalmente os 
modernos. A tradição se tornou um arquivo atemporal, ao 

qual recorre a produção poética para continuar 
proliferando em estado de indiferença em relação à 
atualidade e ao que fervilha dentro dela. 

Até onde vejo, as formas poéticas deixaram de ser 
valores que cobram adesão à experiência histórica e ao 
significado que carregam. Os velhos conservadorismos 
culturais apodreceram para dar lugar, quem sabe, a 
configurações novas e ainda não identificáveis. Mesmo 
que não exista mais o “antigo”, o esgotado, o entulho 
conservador, que sustentavam o tradicionalismo, tradição 
é o que se cultua por todos os lados. 

Na literatura brasileira, que sempre sofreu de extrema 
carência de renovação e variados complexos de 
inferioridade e provincianismo, em decorrência da vida 
longa e recessiva, maior do que se esperaria, de modas, 
escolas e antiqualhas de todo tipo, essa 
retradicionalização desculpabilizada e complacente tem 
inegável charme liberador.  

Revista Piauí, edição 61, 2011. 

 
QUESTÃO 01 
 “Por um desses quiproquós da vida cultural, a 

tradicionalização, ou a referência à tradição, 
tornou-se um tema dos mais presentes na poesia 
contemporânea brasileira, quer dizer, a que vem 
sendo escrita desde meados dos anos 80.” 

 
 O fragmento em que o elemento por (ou pelo/pela) 

estabelece a mesma relação semântica do elemento 
por do fragmento acima é 

(A) “Nessa visada, o passado é continuamente refeito pelo 

novo” (4.parágrafo) 
(B) “sustentavam o tradicionalismo, tradição é o que se 

cultua por todos os lados” (7.parágrafo) 
(C) “Eles recombinam formas, amparados por modelos 

anteriores” (6.parágrafo) 
(D) “pela contribuição do poeta moderno consciente de 

seus processos artísticos” (4.parágrafo) 
(E) “por prazer de inventar, queria mudar o passado a 

partir da atualidade viva” (3.parágrafo) 
 
QUESTÃO 02 
 Todos os fragmentos abaixo foram extraídos do 

texto e alterados em sua pontuação. Leia-os e, em 
seguida, assinale a alternativa que apresenta o(s) 
fragmento(s) que se mantém(êm) correto(s) após 
essa alteração. 

 
I. Não é uma projeção de nossas expectativas 

ou aquilo que reconfigura o presente 

(4.parágrafo) 
 
II. Afinal, não somos mais como T. S. Eliot que 

acreditava no efeito do passado 

(3.parágrafo) 
 
III. Ficou reduzido, simplesmente, à condição de 

materiais disponíveis a um conjunto de 

técnicas (4.parágrafo) 

 
 Está(ão) correto(s) 

(A) apenas I.  
(B) apenas II. 
(C) apenas III. 
(D) apenas I e II. 
(E) apenas II e III. 
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QUESTÃO 03 
 Assinale a alternativa correta quanto ao que se 

afirma abaixo. 

(A) Em “A tradição se tornou um arquivo atemporal ao qual 

recorre a produção poética (6. parágrafo)”, o pronome 
relativo funciona como objeto direto.  

(B) Em “as circunstâncias da periferia pós-colonial alteram 

as práticas literárias, e como.” (5.parágrafo), a vírgula 
pode ser retirada sem prejuízo ao texto.  

(C) Em “A tradição se tornou um arquivo atemporal”        
(6.° parágrafo), o pronome também pode ser colocado 
após a forma verbal, visto que se trata de verbo com 
sujeito explícito.  

(D) Em “é possível recolher as forças em decomposição da 
modernidade” (2.° parágrafo), a oração destacada é 
subordinada substantiva subjetiva.  

(E) Em “ideia inespecífica de tradição que tratarei aqui”        
(4.° parágrafo) e em “aquilo que reconfigura o 
presente” (4.° parágrafo), os pronomes relativos 
destacados têm a mesma função sintática.  

 
QUESTÃO 04 
 “Mesmo que não exista mais o “antigo”, o 

esgotado, o entulho conservador, que sustentavam 
o tradicionalismo, tradição é o que se cultua por 
todos os lados.” (7.° parágrafo) 

  
 No fragmento acima 

(A) o autor apresenta relação de causa e consequência 
entre o fato de não haver mais o “antigo”, o esgotado o 
entulho conservador e haver a presença recorrente da 
tradição. 

(B) o autor conclui sua ideia principal, a de que a tradição é 
cultuada por todos os lados e supera o “antigo”, o 
esgotado, o entulho conservador, traços que sustentam 
o tradicionalismo. 

(C) é apresentado um contraste entre as ideias expressas, 
ou seja, a tradição é cultuada por todos os lados, ainda 
que o “antigo”, o esgotado, o entulho conservador não 
existam mais. 

(D) o autor expressa a alternância entre os gostos dos 
literatos, que cultuam tanto o tradicionalismo quanto o 
“antigo”, o esgotado e o entulho conservador da 
literatura tradicional. 

(E) é apresentada uma justificativa para o fato de haver 
uma co-ocorrência tanto do “antigo”, do esgotado, do 
entulho conservador quanto da tradição, que é cultuada 
por todos os lados. 

 
QUESTÃO 05 
 Assinale a alternativa correta quanto ao que se 

afirma sobre os elementos linguísticos empregados 
no texto. 

(A) O emprego do sinal indicativo de crase no “a”, na 

expressão “a produção poética” (6. parágrafo), não 
altera a correção gramatical. 

(B) No fragmento “Não implica, tampouco, autoconsciência 

crítica” (5. parágrafo), o emprego da preposição “em” 
antes da expressão “autoconsciência” não altera a 
correção gramatical. 

(C) A substituição da expressão “tampouco” (5. parágrafo) 
pela expressão “todavia” não altera a correção 
gramatical e o sentido original do texto. 

(D) A forma verbal “exista” (7. parágrafo) pode ser 
flexionada no plural para concordar com a expressão “o 
„antigo‟, o esgotado, o entulho conservador.‟” 

(E) A expressão “onde”, em “Até onde vejo, as formas 

poéticas deixaram” (7. parágrafo), pode ser substituída 
por “aonde”,  sem alterar a correção gramatical. 

 
 

QUESTÃO 06 
 Assinale a alternativa cuja sequência verbal 

destacada constitui um exemplo de tempo 
composto. 

(A) “Não estou afirmando que os poetas atuais são 
tradicionalistas”  

(B) “...um arquivo atemporal, ao qual recorre a produção 
poética para continuar proliferando” 

(C) “as formas poéticas deixaram de ser valores que 
cobram adesão à experiência histórica” 

(D) “Pode parecer um paradoxo que a poesia desse 
período, a mesma que tem continuidade” 

(E) “tenha passado a fazer um uso relutantemente crítico, 
ou acrítico, da tradição. 

 
QUESTÃO 07 
 Nos fragmentos abaixo, extraídos do texto, a 

colocação pronominal foi alterada. Assinale a única 
alternativa correta. 

(A) Ou que voltaram-se todos para o passado (6. 
parágrafo) 

(B) Maior do que esperaria-se (último parágrafo) 

(C) Tradição é o que cultua-se por todos os lados. (7. 
parágrafo) 

(D) E seguiu-se a manifestações antiformalistas (2. 
parágrafo) 

(E) Não trata-se de um tradicionalismo conservador (3. 
parágrafo) 

 
QUESTÃO 08 
 “Não implica, tampouco, autoconsciência crítica ou 

consciência histórica, nem a necessidade de 
identificar se existe uma tendência” (5.° parágrafo) 

 
 No fragmento acima, as orações de identificar e se 

existe uma tendência são, respectivamente, 

(A) oração subordinada substantiva objetiva direta e 
oração subordinada substantiva objetiva direta. 

(B) oração subordinada substantiva completiva nominal e 
oração subordinada substantiva objetiva direta. 

(C) oração subordinada substantiva objetiva indireta e 
oração subordinada adverbial condicional. 

(D) oração subordinada substantiva completiva nominal e 
oração subordinada adverbial condicional. 

(E) oração subordinada substantiva objetiva indireta e 
oração subordinada substantiva objetiva direta. 

 
QUESTÃO 09 
 O autor do texto apresentado define os poetas 

atuais como aqueles que 

(A) apresentam traços classicistas ou revivalistas. 
(B) se voltaram para o passado em busca de modelos. 
(C) são tradicionalistas que misturam traços modernistas. 
(D) recombinam formas, amparados por modelos 

anteriores. 
(E) veem a tradição como uma escolha de materiais 

disponíveis. 
 
QUESTÃO 10 
 Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela cujas 

expressões são empregadas no texto como 
expressões sinônimas. 

(A) “velhos conservadorismos culturais” e “tendência 
dominante” 

(B) “configurações novas e ainda não identificáveis” e “a 
poesia concreta” 

(C) “configurações novas e ainda não identificáveis” e 
“apoteose pluralista” 

(D) “apoteose pluralista” e “noção conciliatória de tradição”  
(E) “a poesia concreta” e “noção conciliatória de tradição” 
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INFORMÁTICA 

 
QUESTÃO 11 
 O sistema operacional é uma interface entre a 

máquina e o usuário que proporciona uma forma 
amigável de comunicação entre esses. Assinale a 
alternativa INCORRETA sobre sistema operacional. 

(A) Uma das funções do sistema operacional é controlar os 
dispositivos de entrada e saída. 

(B) Fornece  recursos de comunicação, conexão e controle 
a redes de computadores. 

(C) Monitora o estado de cada parte da memória. 
(D) Controla todos os recursos de hardware, porém, 

recursos de software, como o gerenciamento do 
processo de um programa, não é de sua 
responsabilidade. 

(E) O sistema operacional tem a função de manipulação de 
arquivos e também faz o gerenciamento do tempo 
gasto da CPU pelos usuários. 

 
QUESTÃO 12 
 A utilização de atalhos e comandos no Windows XP 

faz com que o usuário tenha um acesso mais 
rápido e preciso a serviços que o sistema 
operacional fornece. Qual dos comandos abaixo o 
usuário pode utilizar no menu executar para 
acessar o painel de controle? 

(A) systemcontrol 
(B) control system 
(C) control 
(D) control admintools 
(E) cmd 
 
QUESTÃO 13 
 Utilizando o Microsoft Word 2003, instalado em um 

sistema operacional Windows XP professional, 
instalação padrão português Brasil, o usuário tem 
opção de escolher algumas formas para exibir o 
documento que está sendo visualizado ou editado, 
para isto, o mesmo deve acessar o menu exibir e 
escolher o layout desejado. Assinale a alternativa a 
seguir que apresenta apenas opções que o Word 
fornece para o usuário. 

(A) Layout em cascata, Layout terminal, Layout padrão. 
(B) Layout normal, Layout estrutural, Layout em cascata. 
(C) Layout estrutural, Layout de impressão, Layout normal. 
(D) Layout padrão, Layout da web, Layout de livro. 
(E) Layout da web, Layout de leitura, Layout de impressão. 
 
QUESTÃO 14 
 Utilizando o Microsoft Excel 2003, instalado em um 

sistema operacional Windows XP professional, 
instalação padrão português Brasil, considere que 
as células estão populadas da seguinte forma:  
Célula A1 = 1, célula B1 = 5, célula C1 = 5, célula D1 
= 5. Qual das alternativas abaixo apresenta as 
fórmulas corretas para que o valor da célula E1 seja 
igual a 4 e o valor da célula F1 seja igual a 5? 

(A) Célula E1 =SOMA(A1:D1),  célula F1 =MOD(A1:E1). 
(B) Célula E1 =MÉDIA(A1:D1),  célula F1 =MODO(A1:E1). 
(C) Célula E1 =MED(A1:D1),  célula F1 =MODA(A1:E1). 
(D) Célula E1 =MED(A1:D1),  célula F1 =MOD(A1:E1). 
(E) Célula E1 =MÉDIA(A1:D1),  célula F1 =MOD(A1:E1). 
 
QUESTÃO 15 
 O HTTP é um protocolo de nível de aplicativo 

utilizado para executar todas as comunicações 
entre  os navegadores e o servidor da web. A 
comunicação entre o navegador e o servidor  da 
web acontece por vários comandos de HTTP. 

Assinale a alternativa que apresenta apenas 
comandos de HTTP. 

(A) SMTP, IMAP, POP3. 
(B) POST, GET, HEAD. 
(C) DNS, XML, FTP. 
(D) HTML, POP, GET. 
(E) REQUEST, CONNECTION, RESPONSE. 
 

RASCUNHO 
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INGLÊS 

 
Mr. Law´s invention 

 
Less than a year ago the judges on the reality 

programme Dragon´s Den rejected his invention. Now 
inventor Rob Law is having the last laugh after a product 
considered “worthless” on the BBC television programme 
for young entrepreneurs has proved a huge commercial 
hit. 

Mr. Law, 29, from Bath, spent 11 years – and 17,000 
pounds of his own money – refining his design for a 
wheelie suitcase which doubles up as a child´s ride-on 
toy. The plastic Trunki case is designed to allow 
youngsters aged three to six to take their own bag on 
holiday – and sit on it when they are tired. But when Mr. 
Law appeared on Dragons´ Den last September, he was 
given a hard time by the famously unfriendly panel of 
investors. 

Businessman Theo Paphitis ridiculed the product after 
managing to pull off one of the straps. His colleague 
Deborah Meadon, head of a holiday firm, declared bluntly 
that there was no market for the case. And the notoriously 
brusque tele-communications tycoon Peter Jones 
declared: “I meet people like you all the time – you think 
you have something. I tell you, you don´t”. The panel 
declined Mr. Law´s offer to give up 10 percent of his new 
company in return for a 100,000 pounds investment – an 
offer which valued the firm at 1 million. 

However, it now appears that the experts were wrong. 
After a succession of positive press reviews, Mr. Law has 
sold 85,000 of his trunki suitcases. It is marketed in 22 
countries via a network of distributors. Retailing at 25 
pounds, it has proved a hit at several high street stores. 
Mr Law said: “When I went on to the programme I was full 
of confidence that I was going to get the investment I 
needed. But they were rude and obnoxious and just 
focused on the strap, which was actually something that 
was easily fixed.  I was terrified that by appearing on the 
programme I may have ruined my company before it even 
started. But afterwards we had loads of hits on the website 
from people who said they thought it was a brilliant idea. 
Now I am absolutely  delighted to have proved the 
Dragons wrong. It just goes to show you should never 
give up. 

Mr. Law also revealed that during filming he managed 
to sell two of the suitcases to Australian panellist Richard 
Farleigh, who wanted to invest 100,000 pounds in return 
for half of the company. But Mr. Law rejected the deal. He 
declined to say exactly how much the company – which is 
100% owned by him -  is now worth, but said it was more 
than a million. 

 
(Adapted from New English File Upper, Oxford, 1996) 

 

 
QUESTÃO 16 
 Read the text above and choose the best 

alternative. 
 The general and final verdict about Law´s invention 

was... 

(A) it was just another funny toy. 
(B) they didn´t trust his invention as a great potential 

launch. 
(C) they thought his invention would be a commercial 

success. 
(D) they didn´t think he would be able to correct the product 

flaw. 
(E) it was simply another idea presented by a funny 

inventor. 

QUESTÃO 17 
 Peter Jones thought that 

(A) he had seen that invention before. 
(B) other people had had a similar idea on the case. 
(C) rob hadn´t had an idea that would be well taken by 

parents. 
(D) it was a good idea, but it was not the right commercial 

moment for it. 
(E) he had to correct the product´s flaw first. Then, 

represent the product to the judges. 
 
QUESTÃO 18 
 What Rob was initially looking for was? 

(A) An exchange of 100,000 pounds for 10% share of his 
company. 

(B) To be given 1 million pounds for this idea and future 
company. 

(C) A loan of 100,000 so that he could have the suitcases 
manufactured. 

(D) A 1 million investment in what would be in his opinion a 
great success. 

(E) A 10% investment in what would come to be a 100,000 
pounds company. 

 
QUESTÃO 19 
 Rob felt that the judges 

(A) could have fixed the strap on his case. 
(B) ruined his company even before it was started. 
(C) could have treated him very rudely and impolitely. 
(D) didn´t mock him for what he thought could be a great 

product. 
(E) concentrated on a single feature of his suitcase. 
 
QUESTÃO 20 
 One of the judges 

(A) invested 100% of what Mr. Law asked in his company. 
(B) gave Mr. Law the credit he needed for launching his 

product. 
(C) offered to buy the company he was about to create. 
(D) bought his product. 
(E) suggested him to try another career than of an inventor. 
 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO, ANALÍTICO E 
QUANTITATIVO 

 
QUESTÃO 21 
 De um grupo de 100 pessoas, 30 leem 

semanalmente uma revista de notícias, 48 leem 
diariamente um jornal impresso e 22 leem ambos.  
Selecionando ao acaso uma pessoa do grupo, se 
ela lê a revista qual a probabilidade de ler o jornal? 

(A) 22/30   
(B) 30/100     
(C) 48/100     
(D) 22/48     
(E) 22/100   
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QUESTÃO 22 

 Considere um espaço amostral  , e os eventos A 

e B, definidos em  , tal que BA  . Nessas 

condições, assinale a alternativa correta. 

(A) ABA     

(B) BBcA     

(C) AcBA     

(D) 
cAcB     

(E)  cBA    
 
QUESTÃO 23 
 O salário por hora de pedreiro é de $7,00 e do seu 

auxiliar é de $3,00. Juntos eles receberam $53,00 
por um determinado trabalho. O pedreiro trabalhou 
um período de tempo diferente do trabalhado pelo 
auxiliar. Se eles tivessem recebido um dólar a 
menos por hora, teriam recebido $42,00. A 
quantidade de horas trabalhadas pelo pedreiro e 
pelo auxiliar foi, respectivamente, 

(A) 6 horas e 5 horas. 
(B) 5 horas e 7 horas. 
(C) 6 horas e 6 horas. 
(D) 5 horas e 5 horas.   
(E) 5 horas e 6 horas.   
 
QUESTÃO 24 
 Se não chove, então o cachorro late. Se chove, 

então o papagaio não fala. Entretanto, o papagaio 
está falando. Logo, 

(A) chove e o cachorro late.     
(B) chove e o cachorro não late.     
(C) não chove e o cachorro late.     
(D) não chove e o cachorro não late.     
(E) se o papagaio fala, então o cachorro não late.    
 
QUESTÃO 25 
 Em 30 dias, uma indústria automobilística com 2500 

operários produz 500 motos trabalhando 8 horas 
por dia. Em quantos dias, 1200 operários dessa 
indústria, trabalhando 10 horas por dia, produzirão 
450 motos? 

(A) 56,25   
(B) 45     
(C) 55,5   
(D) 12,8 
(E) 20     
 
QUESTÃO 26 
 Qual é o capital no qual uma taxa de 13% foi 

aplicada resultando R$ 52.000,00 de porcentagem? 

(A) 250.000,00   
(B) 4.000,00     
(C) 6.760,00   
(D) 400.000,00    
(E) 452.000,00.    
 
QUESTÃO 27 
 Em um triângulo equilátero, a altura relativa (h) a 

qualquer dos lados (L) é perpendicular a esse lado  
em seu ponto médio. Determine a expressão da 
altura e assinale a alternativa correta. 

(A) 
2

3L
h      

(B) 
4

3L
h       

(C) 
3

2L
h       

(D) 
2

23 L
h      

(E) 
3

32 L
h       

 
QUESTÃO 28 
 Qual das relações abaixo representa uma função? 

(A) R={(-2, 0), (-2, 0), (0, 2), (1, 1)}   
(B) S={(-2, 0), (-2, 0), (1, 2), (1, 1)}     
(C) T={(-2, 3), (0, 1), (1, 2)}     
(D) U={(-2, 0), (0, 0), (1, 2), (1, 1)}     
(E) V= {(1, 0), (0, 1), (1, 1)}     
 
QUESTÃO 29 

 Considere a sequência infinita 









... 

1n

n
 ,

5

4
 ,

4

3
 ,

3

2
 ,

2

1
. 

Qual é o seu limite quando n  ? 

(A)     
(B) 0 (zero)    
(C) indeterminado     
(D) 0,5     
(E) 1     
 
QUESTÃO 30 
 A expressão arranjo é 

 

(A) 
)!(!

!
,

xnx

n
A xn


      

(B) 
)!(

!
,

xn

n
A xn


       

(C) 
)!(!

!
,

xnn

x
A xn


       

(D) 









x

n
A xn  ,       

(E) )!).....(2)(1(, xnnnnA xn     
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ATUALIDADES 

 
QUESTÃO 31 
 O novo Código Florestal, que passou, neste ano, 

pelo crivo da Câmara e do Senado, vem causando 
grande polêmica e opiniões contraditórias: 
ruralistas (proprietários de terras, produtores 
rurais) e ambientalistas têm posições contrárias. 
Considerando que esta questão foi elaborada, 
ainda antes, da aprovação do novo texto no 
Senado, assinale a alternativa correta a respeito 
dos pontos polêmicos, nas discussões. 

(A) Os ruralistas concordam com a manutenção das regras 
relativas às Áreas de Preservação Permanente – APP, 
principalmente nas propriedades que sofreram, em 
tempos passados, desmatamento extensivo até a 
margem dos rios, mas discordam do princípio da 
compensação de áreas desvinculadas da propriedade. 

(B) Os ambientalistas defendem a manutenção da Reserva 
Legal, optando pela redução das Áreas de Preservação 
Permanente, que não seriam tão importantes para a 
manutenção do equilíbrio ambiental. 

(C) Ruralistas e ambientalistas reconhecem que, no Brasil, 
a ampliação das áreas agrícolas não é necessária, pois 
as tecnologias avançadas promovem um aumento da 
produtividade e da produção em geral, sem que seja 
necessário ocupar novas terras. Portanto, estão 
acordes com relação ao aumento das áreas 
preservadas. 

(D) A Reserva Legal é a parcela de terras dentro de cada 
propriedade rural que deveria manter a vegetação 
original para garantir a biodiversidade da área, 
protegendo sua fauna e flora. Sua extensão varia de 
acordo com a região do país, sendo maior na 
Amazônia, tanto nos biomas de floresta como de 
cerrado e menor em outras regiões. A dimensão dessa 
área de reserva e a incorporação da área de APP à 
área de Reserva Legal são pontos polêmicos na 
elaboração do novo Código Florestal. 

(E) Os ambientalistas lutam pela manutenção do princípio 
da compensação, isto é, que o agricultor possa arrolar 
como Reserva Legal uma área situada em outro local e 
bioma, não necessariamente vinculada à propriedade 
ou ao tipo de vegetação da área explorada.  

 
QUESTÃO 32  
 A chamada “crise do Euro” é, na verdade, uma 

crise econômica do capitalismo e particularmente 
europeia. São muitos os motivos e os problemas 
que afetam os países do Euro. Assinale a 
alternativa correta a respeito dessa crise na 
economia de países europeus. 

(A) O Euro unificou as economias dos países que aderiram 
ao mesmo, uniformizando os investimentos na 
produção e no consumo de bens, havendo consenso 
entre os países membros, sobre esse assunto. A zona 
do euro substituiu, com vantagens, o antigo pacto da 
União Europeia, que deixou de existir. 

(B) Os bancos, com seus financiamentos e taxas de juros, 
constituem um elemento importante da crise europeia 
que pode ser entendida, também, como uma crise do 
sistema financeiro, visto que cobram dos países aos 
quais fizeram empréstimos, juros e/ou dividendos que 
não condizem com os lucros da economia desses 
países devedores. Ocorre que os juros, por exemplo, 
estabelecidos pelos credores crescem mais do que os 
dividendos ou lucros reais das empresas devedoras. 

(C) A crise do Euro manifestou-se principalmente em 
países da Europa Oriental, como a Grécia. Mas em 
vista do isolamento dessas nações, vem afetando 

pouco os países mais desenvolvidos da Europa 
Ocidental, como França e Espanha. 

(D) A crise do euro não envolve problemas de liquidez ou 
de falta de dinheiro no mercado europeu. Portanto, a 
inflação não é uma ameaça ao sistema. Igualmente, o 
princípio do socorro mútuo e da partilha das dívidas de 
forma igualitária entre todos os países membros, afasta 
o risco de uma economia ruir. 

(E) Apesar de a crise europeia estar ameaçada pela 
recessão e/ou pelo endividamento de alguns países, 
como a Itália, a Alemanha e a Grécia, há um 
entendimento entre os países do Euro que o bloco 
deve permanecer unido e que o setor público é o único 
que ainda não foi atingido e não apresentou déficit, 
constituindo o principal suporte da crise do setor 
privado. 

 
QUESTÃO 33 
 Assinale a alternativa INCORRETA sobre as 

diretrizes da política neoliberal implementada por 
tecnocratas das instituições financeiras 
internacionais e aplicada aos países da América do 
Sul na década de 90 do século XX. 

(A) Redução das taxas de juros, tanto da dívida externa 
como dos financiamentos internos, aumentando a 
liquidez e favorecendo os investimentos da indústria 
nacional. 

(B) Reforma tributária e disciplina fiscal. 
(C) Redução de gastos públicos e privatização de 

empresas estatais. 
(D) Liberalização do comércio e fim das restrições aos 

investimentos estrangeiros. 
(E) O pleno restabelecimento das leis de mercado, com 

eliminação de medidas protecionistas, tais como: 
reserva de mercado para os produtos nacionais, 
taxação elevada de produtos estrangeiros ou 
manipulação das taxas de câmbio, segundo interesses 
do país. 
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QUESTÃO 34 
 Sobre as políticas indigenistas oficiais e as 

políticas reivindicatórias dos grupos indígenas, no 
Brasil e em outros países da América do Sul, como 
o Peru e Bolívia, assinale a alternativa correta. 

(A) As lideranças indígenas tiveram atuação muito maior 
até a década de 1960, perdendo terreno com o 
discurso ambiental e o reconhecimento de sua 
inferioridade numérica e social. Os grupos indígenas da 
América não aparecem mais como atores sociais e 
ativistas. 

(B) Os grupos indígenas sul-americanos reivindicam, 
principalmente, a assimilação das tribos à sociedade 
moderna e à cultura hegemônica, com maior 
participação no mercado de trabalho e na vida urbana. 

(C) Na Amazônia, as ações ambientalistas entram em 
confronto com os interesses dos grupos indígenas, pois 
a conservação de grandes áreas de floresta depende, 
basicamente, da retirada dos seringueiros e dos grupos 
indígenas que vivem das atividades extrativas vegetais.  

(D) As organizações não governamentais de apoio aos 
grupos indígenas atuam no sentido de eliminar as 
diferenças raciais e religiosas, inserindo o índio na 
sociedade moderna. Esse trabalho ficou bem claro na 
ação da religiosa americana Dorothy Stang, 
assassinada por trabalhadores sem-terra que se 
opunham à ação da organização não governamental. 

(E) No Brasil, grupos indígenas procuram assegurar seus 
direitos propondo modificações nas legislações 
indigenistas oficiais visando consolidar a posse de seus 
territórios e a manutenção da identidade cultural dos 
grupos.  

 
QUESTÃO 35 
 O desenvolvimento regional ou microrregional 

pode ser acelerado por meio de investimentos em 
ciência e em tecnologia, a partir, mesmo, dos 
governos locais ou de iniciativas regionais, não 
afetas diretamente à União. Assinale a alternativa 
que NÃO constitui uma estratégia no âmbito da 
ciência e tecnologia, passível de constituir um 
elemento de fortalecimento de economias locais ou 
regionais. 

(A) Incentivo à introdução de inovações nas cadeias 
produtivas, aumentando a produtividade ou, de alguma 
forma, reduzindo custos ou perdas ao longo da cadeia 
de produção. 

(B) Incentivo às iniciativas de desenvolvimento sustentável, 
isto é, às práticas ou estratégias que resultem em uma 
relação de custo/benefício mais positiva, 
particularmente com relação à sustentabilidade 
ambiental. 

(C) Melhoria nas condições de assistência médica pública, 
principalmente com relação aos procedimentos do 
atendimento básico ambulatorial ao grupo dos idosos, 
que é o grupo social que mais cresce, fomentando os 
programas de previdência privada e de aposentadoria 
precoce. 

(D) Articulação das políticas locais e regionais de ciência e 
tecnologia com os atores da governança local, no 
sentido de tornar as empresas da região mais 
competitivas no mercado local, regional, nacional e/ou 
internacional. 

(E) Investimentos em todos os níveis educacionais, mas 
principalmente em educação superior, com incremento 
na produção de ciência e no desenvolvimento de 
pesquisas que atendam às demandas do setor 
produtivo local ou regional. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 36 
 Durante o processo de preparação e utilização do 

orçamento empresarial, devem ser levadas em 
conta algumas limitações, EXCETO 

(A) a racionalização dos recursos. 
(B) o fato do plano de resultados não dever tomar o lugar 

da administração. 
(C) o fato da execução do orçamento não deve ser 

automática. 
(D) o fato de um processo orçamentário em termos amplos 

não poder ser aplicado e aperfeiçoado em pouco 
tempo, pois demanda adaptação às circunstâncias 
existentes. 

(E) o fato do plano de resultados basear-se em 
estimativas.  

 
QUESTÃO 37 
 O sistema de informação para o gerenciamento da 

estratégia empresarial, o qual traduz a missão e a 
estratégia da organização em um conjunto 
abrangente de medidas de desempenho financeiras 
e não financeiras, intitula-se 

(A) Activity Based Budget. 
(B) Beyond Budgeting. 
(C) Balanced Scorecard. 
(D) Orçamento Flexível. 
(E) Orçamento Base Zero.  
 
QUESTÃO 38 
 Analise as assertivas e assinale a alternativa que 

apresenta as corretas. O balanço patrimonial é 
parte fundamental da gestão do patrimônio, e 
indispensável ao controle patrimonial eficiente. 
Entre os valores registrados pelo balanço 
patrimonial, encontra-se 

 
I. Receitas de capital. 
 
II. Estoque de matéria-prima. 
 
III. Dívida de longo prazo com uma instituição 

bancária.  
 
IV. Despesas de capital. 
 

(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas I e IV. 
(C) Apenas I, III e IV. 
(D) Apenas I, II, III e IV. 
(E) Apenas II e III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cpcon.eng.br/gestao-patrimonial/gestao/gestao-contabil-diferencial-controle-patrimonial/
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QUESTÃO 39 
 Assinale a alternativa correta sobre as modalidades 

de financiamento de projetos 
(A) Project Finance envolve a implementação de um 

empreendimento, geralmente de grande vulto, por uma 
pessoa jurídica ou unidade econômica com fins 
específicos, em que os financiadores baseiam seus 
empréstimos na capacidade futura do fluxo de caixa do 
empreendimento, sem uma garantia colateral dos 
credores (lenders). 

(B) A origem do Project Finance está exatamente no intuito 
dos participantes (players) em concentrar seus 
investimentos em um único empreendimento ou setor. 

(C) O Project Finance constitui-se como uma modalidade 
de financiamento de projetos similar ao Corporate 
Finance, pois ambos utilizam-se de uma abordagem 
tradicional de análise de crédito e de instrumentos de 
garantia. 

(D) A estruturação do Project Finance exige uma série de 
instrumentos financeiros, comerciais e jurídicos para 
mitigação de riscos e um controle eficiente sobre os 
fluxos financeiros do projeto, o que inclui a criação de 
escrow account (conta-garantia bloqueada) para arcar 
com exigibilidades e fluxos operacionais. 

(E) Apesar da vasta experiência mundial no Project 
Finance, no Brasil, a introdução dessa modalidade de 
financiamento ocorreu somente na década de 2000, a 
partir da instituição de uma Política Industrial 
Horizontal, o que fez o setor privado demandar 
recursos para novos investimentos. 

 
QUESTÃO 40 
 O Valor Presente Líquido (VPL) é um dos 

indicadores mais importantes para mensurar a 
viabilidade financeira de certo projeto de 
investimento. Considerando o método do VPL, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
apresenta as corretas.  

 
I. VPL é a diferença entre o valor investido e o 

valor dos benefícios esperados, 
descontados para a data inicial, usando-se 
como taxa de desconto a Taxa Mínima de 
Atratividade (TMA). 

 
II. Para mensurar o VPL de um projeto, faz-se 

uma estimativa do valor atual para os futuros 
fluxos monetários que estão sendo gerados 
pelo projeto, e deduz-se o investimento 
inicial. Para isso, desconta-se os futuros 
fluxos de caixa após tributos para o seu 
valor presente, e depois se subtrai o 
investimento inicial. 

 
III. A condição de aceitação do projeto é: se o 

VPL>0 o projeto é viável, pois o valor presen-
te dos futuros fluxos de caixa é maior que o 
investimento inicial. Caso contrário, o 
projeto deve ser rejeitado. 

 
IV. O VPL pode ser interpretado como a 

minimização das perdas que o projeto 
apresenta, sobre a melhor oportunidade de 
investimento já disponível para a aplicação 
do capital. 

 

(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) Apenas I, III e IV. 
(E) Apenas I, II, III e IV. 

QUESTÃO 41 
 Algumas vezes, o investidor recorre ao mercado 

financeiro para obter parte dos recursos 
necessários ao projeto. A decisão de financiar parte 
do projeto com recursos de terceiros traz 
implicações importantes para a construção do fluxo 
de caixa. Neste caso, assinale a alternativa 
INCORRETA quanto aos ajustes a serem feitos no 
Fluxo de Caixa. 

(A) Determinar o valor da amortização e do juro contido em 
cada prestação do financiamento. 

(B) Do Fluxo de Caixa antes do Imposto de Renda, subtrair 
os valores da depreciação, para se chegar ao valor da 
Renda Tributável. 

(C) Do Fluxo de Caixa antes do Imposto de Renda, subtrair 
os valores do juro e da depreciação, para se chegar ao 
valor da Renda Tributável. 

(D) Calcular o Imposto de Renda, fazendo incidir sobre a 
Renda Tributável a alíquota correspondente. 

(E) Do Fluxo de Caixa antes do Imposto de Renda, subtrair 
os valores da amortização, do juro e do Imposto de 
Renda, para se chegar ao valor do Fluxo de Caixa após 
Financiamento e Imposto de Renda. 

 
QUESTÃO 42 
 Considerando a Demonstração de Resultado da 

empresa “Burguer Queen”, lucro desejado pela 
presidência da empresa de R$ 9.000,00 e 
depreciação de R$3.000,00, assinale a alternativa 
que apresenta os valores corretos do ponto de 
equilíbrio contábil, econômico e financeiro, 
respectivamente, 

 

ITEM VALORES 

Receita R$ 150.000,00 

(-) Custos Variáveis R$ 97.500,00 

= Margem de contribuição R$ 52.500,00 

(-) Custos Fixos R$ 42.000,00 

= Resultado R$ 10.500,00 

 
(A) R$120.000,00; R$ 145.714,29; R$ 111.428,57 
(B) R$ 145.714,29; R$ 111.428,57; R$ 140.000,00 
(C) R$ 145.714,29; R$ 140.000,00; R$ 120.000,00 
(D) R$120.000,00; R$ 150.700,00; R$ 111.428,57 
(E) R$140.000,00; R$ 111.428,57; R$ 120.000,00 
 
QUESTÃO 43 
 O risco é parte integrante do processo de 

investimento, faz parte do processo econômico e é 
impossível eliminá-lo, já que não é possível coletar 
todas as informações relevantes (assimetria de 
informações) e pelo fato de que não é possível 
prever o futuro. Entretanto, há medidas 
preliminares para minorar o risco, entre elas 
encontra-se, EXCETO 

(A) estimativas mais cuidadosas conciliadas à minimização 
dos custos de processamento das informações. 

(B) ajustes empíricos. 
(C) mensuração da magnitude de uma alteração prefixada 

em um ou mais fatores do projeto no resultado final.  
(D) aplicação de taxas de desconto baixas aos fluxos de 

projetos menos arriscados. 
(E) aplicação de taxas de desconto altas aos fluxos de 

projetos menos arriscados. 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: ANALISTA DE PROJETOS – ÁREA ECONÔMICO - FINANCEIRA 

 

PROVA 01 - 11 - 

QUESTÃO 44 
 O ponto que define a correspondente capacidade 

de produção na ótica econômica (produção ótima), 
considerando o ponto de vista do curto prazo é 

(A) custo fixo mínimo. 
(B) custo total médio mínimo. 
(C) custo variável mínimo. 
(D) custo irrecuperável. 
(E) custo de oportunidade do investimento. 
 
QUESTÃO 45 
 Na elaboração de projetos, a estratégia pode ser 

formulada a partir de um processo que consiste em 
analisar o ambiente interno de uma organização e 
confrontar este com o ambiente externo, tal 
processo intitula-se 

(A) Análise de Custo-Benefício. 
(B) Análise de Viabilidade Econômica. 
(C) Análise Value-at-Risk. 
(D) Análise SWOT. 
(E) Análise de Sensibilidade. 
 
QUESTÃO 46 
 No que concerne à Inovação e Formas de 

Coordenação Externas, autores como Erick Von 
Hippel e Michael Porter analisaram que a chave do 
entendimento do sucesso da inovação estava nas 
relações estreitas estabelecidas entre a empresa 
inovadora, as empresas usuárias da inovação e as 
empresas que comercializavam a inovação. Esta 
análise evidenciou a importância de qual tipo de 
estratégia? 

(A) Quase-integração. 
(B) Vertical. 
(C) Ligação em rede. 
(D) Parceria. 
(E) Franquia. 
 
QUESTÃO 47 
 O Teorema de Modigliani e Miller estabelece que o 

valor de mercado e o custo de capital são 
independentes da estrutura de financiamento da 
empresa. Isto significa que a visão destes autores 
postula uma neutralidade entre decisões de 
investimento e de financiamento. Em outras 
palavras, o custo de capital independe da forma de 
financiamento escolhida. Assinale a alternativa 
correta sobre as principais hipóteses do Teorema 
de Modigliani e Miller. 

(A) Inexistência de um mercado perfeito de capitais. 
(B) Imperfeita informação sobre o risco. 
(C) Presença de restrição de solvência da empresa. 
(D) Informação assimétrica. 
(E) Ausência de incidência fiscal. 
 
QUESTÃO 48 
 Em relação à temática de Redes de Subcontratação, 

têm-se a experiência da indústria automobilística 
mundial que vem passando nas últimas décadas 
por um processo de acirramento da competição, o 
que tem reforçado a busca de uma maior 
flexibilidade produtiva, particularmente através da 
disseminação de novas formas de organização e 
gerenciamento da produção, as quais se baseiam 
em alguns conceitos, EXCETO 

(A) Horizontalização de atividades produtivas. 
(B) Just-in-time. 
(C) Produção por encomenda. 
(D) Minimização do lead-time. 
(E) Qualidade perfeita e controle da qualidade total. 
 

RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: ANALISTA DE PROJETOS – ÁREA ECONÔMICO - FINANCEIRA 

 

PROVA 01 - 12 - 

QUESTÃO 49 
 O gráfico a seguir evidencia a participação da cadeia produtiva do setor de petróleo e gás na Formação Bruta de 

Capital Fixo da economia brasileira. Com base na análise gráfica e conjuntural do setor produtivo nacional, é possível 
inferir que 

 
 
(A) A indústria de petróleo e gás tende a ganhar participação no PIB e vai aumentar sua contribuição em termos de capacidade de 

investimento. Entretanto, este resultado não irá ajudar a melhorar o superávit da balança comercial, pois a taxa de câmbio 
encontra-se ainda muito apreciada.  

(B) A participação do petróleo na Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) irá dobrar. Essa participação era de 9,8% em 2003 e 
deve chegar a 14,7% em 2014. 

(C) A indústria de óleo e gás também vem ganhando espaço no Produto Interno Bruto (PIB), movimento que tende a se 
intensificar, e nos investimentos da indústria. 

(D) Na visão do Instituto Brasileiro de Petróleo, o petróleo sofrerá uma desaceleração no crescimento, reduzindo seu peso na 
economia na próxima década, em função da crise econômica internacional, que reduz o nível de investimentos estrangeiros 
diretos na economia brasileira. 

(E) Os dados do BNDES mostram que os investimentos do setor de petróleo e gás, apesar de terem apresentado crescimento, 
vêm crescendo abaixo do restante da indústria nacional.  

 
 
QUESTÃO 50 
 Analise as assertivas e assinale a alternativa que 

apresenta as corretas. O recolhimento compulsório 
é um instrumento clássico de política monetária. As 
principais funções do recolhimento compulsório 
são: 

 
I. Estabilizador da demanda por reservas 

bancárias. 
 
II. Controle de crédito. 
 
III. Aumento da competitividade bancária. 
 
IV. Fornecimento de liquidez ao sistema 

bancário. 
 

(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I, II e IV. 
(D) Apenas I, III e IV. 
(E) Apenas I, II, III e IV. 
 
QUESTÃO 51 
 Analise as assertivas e assinale a alternativa que 

apresenta as corretas em relação aos instrumentos 
monetários não-convencionais que podem ser 
utilizados pelo Banco Central. 

 
I. Estabelecimento de um teto para a taxa de 

juros. 
 
II. Controle direto do volume de crédito. 
 
III. Controle direto da destinação do crédito 

bancário. 

 
IV. Operações de redesconto. 
 

(A) Apenas  I e III. 
(B) Apenas  II e III. 
(C) Apenas  I, III e IV. 
(D) Apenas I, II e III. 
(E) Apenas II e IV. 
 
QUESTÃO 52 
 Os anos 1990 foram um período de transformações 

importantes para o setor financeiro brasileiro. Entre 
estas transformações encontra-se a 

(A) especialização no financiamento do Estado através da 
absorção de títulos da dívida pública. 

(B) autorização do Banco Central para a criação de Bancos 
Múltiplos. 

(C) introdução da indexação de contratos financeiros. 
(D) criação de fundos institucionais de investimento 

administrados pelo governo federal. 
(E) ampla reforma institucional com o objetivo de criar no 

Brasil uma estrutura moldada no sistema segmentado 
de mercado adotado na economia dos Estados Unidos.  

 
QUESTÃO 53 
 “Captam recursos através dos Orçamentos 

públicos e de linhas de créditos de Longo Prazo de 
bancos de desenvolvimento, destinando-os a 
financiamentos privados de capital fixo e de giro”. 
A que tipo de instituição financeira refere-se o texto 
supra citado? 

(A) Bancos Múltiplos. 
(B) Agências de Fomento. 
(C) Cooperativas de Crédito. 
(D) Associações de Poupança e Empréstimo. 
(E) Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimentos. 
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QUESTÃO 54 
 Um aspecto importante do panorama da economia 

brasileira dos anos 1990, especialmente após a 
adoção do Plano Real, em 1994, é o crescente 
aumento da vulnerabilidade externa. Este ocorreu 
em função, EXCETO 

(A) do aumento sucessivo do déficit na balança comercial. 
(B) da ampliação do déficit na balança de rendas. 
(C) do passivo externo acumulado. 
(D) do aumento do déficit na conta financeira. 
(E) do saldo negativo da balança de serviços. 
 
QUESTÃO 55 
 Ao fim da década de 1990, os críticos à posição do 

governo apontavam a necessidade de maior 
intervenção estatal nos âmbitos da coordenação e 
articulação de políticas de desenvolvimento para a 
superação de alguns entraves. Sobre estes 
entraves, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que apresenta as corretas. 

 
I. Restrição da taxa de investimentos. 
 
II. Elevado passivo externo. 
 
III. Elevadas taxas de juros empregadas. 
 
IV. Crescimento da dívida interna. 
 

(A) Apenas I e IV. 
(B) Apenas II, III e IV. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) Apenas II e IV. 
(E) Apenas I, II, III e IV. 
 
QUESTÃO 56 
 Assinale a alternativa correta sobre os elementos 

que constituiram-se como o tripé da política 
macroeconômica brasileira do período pós ano 
2000 

(A) Metas de inflação; Bandas cambiais e política fiscal 
expansionista. 

(B) Metas de inflação; Câmbio flutuante e a política de 
geração de superávit fiscal primário. 

(C) Câmbio flutuante; Aumento dos investimentos públicos 
e expansão da carga tributária. 

(D) Câmbio flutuante; Política de geração de superávit 
fiscal primário e redução da relação dívida pública/PIB. 

(E) Elevação de taxa básica de juros; Ancoragem cambial 
e política fiscal restritiva.  

 
QUESTÃO 57 
 Para consolidar uma estratégia de crescimento 

econômico, é imprescindível que as exportações 
brasileiras possam crescer, sustentadamente, 
acima das importações. Para isso, é preciso 
articular um conjunto de ações que implicam, 
algumas iniciativas, EXCETO 

(A) implementar uma política cambial, o que significa uma 
taxa de câmbio mais competitiva e menos volátil. 

(B) adotar uma ativa estratégia exportadora, desvinculada 
da conjuntura do mercado interno e externo. 

(C) criar novas competências em produtos e serviços de 
alto valor agregado e solidificar as vantagens 
competitivas nos setores tradicionais. 

(D) negociar acesso aos mercados externos, ampliando a 
participação em grandes mercados em detrimento ao 
ingresso em novos mercados. 

(E) ampliar os canais de negociação e influenciar as 
estratégias das empresas transnacionais.  

 

QUESTÃO 58 
 Em acordo com a resolução nº 394, de 03.11.76, que 

define a competência e disciplina a constituição e o 
funcionamento dos bancos de desenvolvimento, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
apresenta as corretas quanto a iniciativas que 
podem ser apoiadas pelos Bancos de 
Desenvolvimento 

 
I. Ampliar a capacidade produtiva da 

economia, mediante implantação, expansão 
e/ou relocalização de empreendimentos. 

 
II. Assegurar melhor ordenação de setores da 

economia regional e o saneamento de 
empresas por meio de incorporação, fusão, 
associação, assunção de controle acionário 
e de acervo e/ou liquidação ou consolidação 
de passivo ou ativo onerosos. 

 
III. Auxiliar a capacidade financeira do setor 

bancário, com empréstimos de assistência à 
liquidez e realizar investimentos em 
empreendimentos estratégicos do setor de 
mineração e energia.  

 
IV. Apoiar ações e projetos sociais 

contemplados com incentivos fiscais. 
 

(A) Apenas I e IV. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas I, II e IV. 
(E) Apenas III e IV. 
 
QUESTÃO 59 
 Acerca da Lei Complementar nº 130/2009, que 

Dispõe sobre o Sistema Nacional de Crédito 
Cooperativo, assinale a alternativa INCORRETA 

(A) É vedado as cooperativas de crédito, o acesso a 
recursos oficiais para o financiamento das atividades 
de seus associados. 

(B) As cooperativas de crédito podem atuar em nome e por 
conta de outras instituições, com vistas à prestação de 
serviços financeiros e afins. 

(C) É vedado distribuir qualquer espécie de benefício às 
quotas-parte do capital, excetuando-se remuneração 
anual limitada ao valor da taxa referencial do Sistema 
Especial de Liquidação e de Custódia - Selic para 
títulos federais.   

(D) As cooperativas de crédito destinam-se a prover, por 
meio da mutualidade, a prestação de serviços 
financeiros a seus associados. 

(E) O CMN, no exercício das competências que lhe são 
atribuídas pela legislação que rege o SFN, poderá 
dispor sobre condições a serem observadas na 
formação do quadro de associados e na celebração de 
contratos com outras instituições. 
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QUESTÃO 60 
 A literatura nacional correlata aos Acordos de 

Basileia sugere uma importante limitação existente 
em sua aplicabilidade. Assinale a alternativa que 
apresenta esta limitação. 

(A) Este tipo de regulação prudencial representado pelos 
Acordos de Basileia negligencia a redução da 
probabilidade de ocorrência do risco sistêmico. 

(B) O Acordo não submeteu os bancos de 
desenvolvimento às exigências regulamentares 
tratando-os de modo distinto aos bancos comerciais, 
universais e demais instituições componentes do 
sistema financeiro nacional. 

(C) No Brasil, as práticas regulamentares sugeridas no 
primeiro Acordo da Basileia foram adotadas 
tardiamente, em 1994, dado o conturbado período pelo 
qual a economia brasileira passava na transição entre 
as décadas de 1980 e 1990. 

(D) os Acordos de Basileia visam preferencialmente as 
instituições que operam o sistema de pagamentos da 
economia em função da sua importância no 
desenvolvimento de uma crise sistêmica. 

(E) A aplicação dos Acordos aos Bancos de 
Desenvolvimento é inadequada diante do fato destas 
instituições não estarem, via de regra, no centro da 
operação dos sistemas de pagamento e, como tal, não 
poderem estar relacionadas à emergência de crises 
sistêmicas. 

 
QUESTÃO 61 
 Em recente entrevista à revista “Cadernos do 

Desenvolvimento”, do Centro Celso Furtado, 
Luciano Coutinho, presidente do BNDES, revela 
que, em 2008, a instituição articulou para evitar que 
bancos privados resgatassem créditos em 
companhias que sofriam perdas com derivativos 
cambiais. “O Banco atuou, nos bastidores da crise 

de 2008, para impedir que empresas e bancos 
quebrassem em decorrência da forte 
desvalorização do real”. A partir do fim da década 
de 1990 houve a criação de “condições que foram 

essenciais para sustentar taxas mais altas de 
crescimento e permitiram ao país adotar políticas 
anticíclicas, fundamentais para o país enfrentar a 
crise de 2008, a mais grave desde 1930”. Acerca 
destas condições, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que apresenta as corretas. 

 
I. Redução do grau de abertura comercial e 

financeira. 
 
II. Robustez cambial obtida com a acumulação 

de reservas cambiais. 
 
III. Queda contínua e persistente da taxa básica 

de juros. 
 
IV.  Robustez fiscal conquistada a partir da Lei 

de Responsabilidade Fiscal.          
 

(A) Apenas I e IV. 
(B) Apenas I, II e III. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II, III e IV. 
(E) Apenas II e IV. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 62 
 O Índice de Pobreza Mutidimensional (IPM), 

desenvolvido pelo Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD), da ONU, em 
conjunto com o centro de pesquisas The Oxford 
Poverty and Human Development Initiative (OPHI), 
tem como objetivo fornecer um retrato sobre as 
pessoas que vivem com dificuldades, apontando 
privações em 

(A) educação, saúde e padrão de vida (acesso à 
eletricidade, água etc.). 

(B) educação, moradia, lazer e padrão de vida (acesso à 
eletricidade, água etc.). 

(C) consumo, saúde e padrão de vida (acesso a sanitários, 
bens domésticos etc.). 

(D) educação, saúde e acesso ao mercado de trabalho. 
(E) saúde, condições de moradia e acesso ao mercado de 

trabalho. 
 
QUESTÃO 63 
 Sobre o processo de distribuição de renda no 

Brasil, assinale a alternativa correta. 

(A) O coeficiente de Gini apresentou queda persistente, 
ano a ano, ao longo da década de 1990, principalmente 
após o Plano Real. 

(B) Houve aumento da pobreza na década de 1990, 
principalmente após o Plano Real, e de forma mais 
expressiva que na década de 1980. 

(C) Um estudo do Instituto de Pesquisas Econômicas 
Aplicadas (Ipea) mostra que os gastos do governo com 
educação, saúde e programas assistenciais não 
contribuíram significativamente para ajudar melhorar a 
distribuição de renda na última década. 

(D) Apesar de programas assistenciais, como o Bolsa 
Família, terem sido significativos para aumentar a 
renda da faixa mais pobre da população, foram os 
investimentos em saúde e educação os responsáveis 
por boa parte da redução do índice de Gini entre os 
anos de 2003 e 2009. 

(E) A desigualdade no Brasil atingiu, em 2010, o menor 
nível da história, segundo o estudo “Desigualdade e 
Renda na Década”, da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), no Rio de Janeiro. O Índice de Gini chegou a 
0,5304 em 2010, superando o patamar da década de 
80. 
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QUESTÃO 64 
 Em relação aos dados do Censo de 2010 

divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), assinale a alternativa 
INCORRETA. 

(A) Os dados do censo de 2010 comprovaram o forte 
aumento da presença de computadores nas 
residências. O número de domicílios com computador 
no Brasil cresceu quase quatro vezes na última 
década. Em 2000, 10,62% das casas (ou 4,74 milhões 
dos 44,72 milhões de domicílio) possuíam computador. 
Em 2010 o número pulou para 38,26% do total, ou 
21,93 milhões do total de 57,31 milhões de domicílios 
do país. 

(B) Em relação à taxa de analfabetismo das pessoas de 15 
anos ou mais de idade, se observa que os avanços 
entre 1991, quando os números eram muito ruins, e 
2000 foram menos expressivos do que os observados 
no Censo 2010. A taxa de analfabetismo, que era de 
20,1% em 1991, caiu para 13,6% em 2000 e recuou 
quatro pontos percentuais na década seguinte, 
fechando 2010 com 9,6%. 

(C) Os mais altos rendimentos médios domiciliares foram 
os das regiões Centro-Oeste e Sudeste, que ficaram 
próximos, com diferença de menos de 1%, vindo em 
seguida o da região Sul. 

(D) Nas unidades da Federação, sobre o rendimento médio 
mensal dos domicílios com rendimento domiciliar, o do 
Distrito Federal foi destacadamente o mais elevado, 
sendo o do estado de São Paulo o segundo maior. Em 
seguida, vieram os de Santa Catarina e Rio de Janeiro. 
No outro extremo, ficaram os do Maranhão e Piauí. 

(E) Em 2010, o Censo do IBGE mostrou que houve um 
crescimento do serviço do abastecimento de água por 
rede geral em todo o país, mas ainda de forma 
desigual, refletindo o perfil da sociedade brasileira. 
Enquanto as regiões Sudeste e Sul mostraram 90,3% e 
85,5%, respectivamente, de domicílios abastecidos, as 
regiões Norte e Nordeste, mesmo tendo avançado, 
ficaram com 54,5% 76,6%, respectivamente. 

 
QUESTÃO 65 
 Um estudo recente do Instituto de Estudos para o 

Desenvolvimento Industrial apresenta a existência 
de uma séria limitação de fontes de financiamento 
de longo prazo na economia brasileira, problema 
que, se for conduzido de modo inadequado, pode 
transformar-se em fator restritivo ao crescimento 
econômico e de instabilidade, frustrando o ciclo de 
desenvolvimento. Embora com menor 
preponderância no financiamento global, ainda 
restará fundamental papel aos instrumentos 
públicos de financiamento, enquanto alavancas da 
estratégia de desenvolvimento do país e 
mecanismos anticíclicos. Sobre as ações 
propostas, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que apresenta as corretas. 

 
I. Em relação à Isonomia tributária, a sugestão 

é que a isenção do imposto de renda aos 
investidores estrangeiros na compra de 
títulos públicos seja estendida aos 
compradores de títulos coorporativos, letras 
financeiras dos bancos e demais títulos de 
longo prazo. 

 
II. Sobre Infraestrutura/Habitação, um incentivo 

importante nessa área seria a redução do 
recolhimento compulsório dos bancos em 
proporção aos financiamentos por eles 
concedidos, desde que obedeçam ao prazo 

mínimo de 10 anos e sejam direcionados 
para a infraestrutura/habitação. 

 
III. Na segurança jurídica e marco regulatório. 

São indicadas ainda diversas medidas para 
conferir maior segurança para operações 
longas e para o estabelecimento de marcos 
regulatórios mais condizentes com as 
operações de longo prazo, como registros de 
informações de crédito adequados e a 
criação do cadastro positivo. 

 
IV. O estabelecimento de condições que 

reduzam a formação de mercados 
secundários de títulos e de securitização de 
empréstimos de longo prazo, com a 
finalidade de desconcentração dos 
investimentos na esfera financeira. 

 

(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas II, III e IV. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) Apenas I, II e IV. 
(E) Apenas II e IV. 
 
QUESTÃO 66 
 A respeito das sociedades personificadas na forma 

prevista no Código Civil, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta as corretas. 

 
I. Nos sessenta subsequentes à sua 

constituição, a sociedade deverá requerer a 
inscrição do contrato social no Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede. 

 
II. As obrigações dos sócios começam 

imediatamente com o contrato, se este não 
fixar outra data, e terminam quando, 
liquidada a sociedade, se extinguirem as 
responsabilidades sociais. 

 
III. O sócio não pode ser substituído no 

exercício das suas funções, sem o 
consentimento dos demais sócios, expresso 
em modificação do contrato social. 

 
IV. A cessão total ou parcial de quota, sem a 

correspondente modificação do contrato 
social com o consentimento dos demais 
sócios, não terá eficácia quanto a estes e à 
sociedade. 

 

(A) Apenas I e III.  
(B) Apenas II, III e IV. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas II e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 67 

 A respeito do Sistema Tributário Nacional, analise 
as assertivas e assinale a alternativa que aponta as 
corretas. 

 
I. Sempre que possível, os impostos terão 

caráter pessoal e serão graduados segundo 
a capacidade econômica do contribuinte, 
facultado à administração tributária, 
especialmente para conferir efetividade a 
esses objetivos, identificar, respeitados os 
direitos individuais e nos termos da lei, o 
patrimônio, os rendimentos e as atividades 
econômicas do contribuinte. 

 
II. As taxas poderão ter base de cálculo própria 

de impostos. 
 
III. Competem à União, em Território Federal, os 

impostos estaduais e, se o Território não for 
dividido em Municípios, cumulativamente, os 
impostos municipais; ao Distrito Federal 
cabem os impostos municipais. 

 
IV. A União não poderá instituir empréstimos 

compulsório para atender a despesas 
extraordinárias, decorrentes de calamidade 
pública, de guerra externa ou sua iminência. 

 
(A) Apenas I e III.  
(B) Apenas II, III e IV. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas II e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 
QUESTÃO 68 
 Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 

contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, instituir impostos 
sobre, EXCETO 

(A) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros. 
(B) templos de qualquer culto. 
(C) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, 

inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos 
trabalhadores. 

(D) renda e serviços, relacionados com exploração de 
atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis 
a empreendimentos privados, ou em que haja 
contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas 
pelo usuário. 

(E) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua 
impressão. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 69 

 Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. De acordo com a Lei 
Complementar nº 105/2001 que trata sobre o Sigilo 
Bancário, NÃO constitui violação do dever de sigilo 

 
I. a troca de informações entre instituições 

financeiras, para fins cadastrais, inclusive 
por intermédio de centrais de risco, 
observadas as normas baixadas pelo 
Conselho Monetário Nacional e pelo Banco 
Central do Brasil. 

 
II. o fornecimento de informações constantes 

de cadastro de emitentes de cheques sem 
provisão de fundos e de devedores 
inadimplentes, a entidades de proteção ao 
crédito, observadas as normas baixadas pelo 
Conselho Monetário Nacional e pelo Banco 
Central do Brasil. 

 
III. a comunicação, às autoridades competentes, 

da prática de ilícitos penais ou 
administrativos, abrangendo o fornecimento 
de informações sobre operações que 
envolvam recursos provenientes de qualquer 
prática criminosa. 

 
IV. a revelação de informações sigilosas sem o 

consentimento expresso dos interessados. 

 
(A) Apenas I e III.  
(B) Apenas II, III e IV. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) Apenas II e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 
QUESTÃO 70 
 Analise as assertivas e assinale a alternativa que 

aponta as corretas. São consideradas instituições 
financeiras, para os efeitos da Lei Complementar nº 
105/2001, que trata sobre o Sigilo Bancário: 
 
I. os bancos de qualquer espécie. 
 
II. administradoras de cartões de crédito. 
 
III. cooperativas de crédito. 
 
IV. associações de poupança e empréstimo. 

 
(A) Apenas I e III.  
(B) Apenas II, III e IV. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) Apenas II e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
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PROVA DISCURSIVA – VERSÃO RASCUNHO 

 
1. A Prova Discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos: 
a) o atendimento ao tema proposto na questão; 
b) a clareza de argumentação/senso crítico; 
c) a seletividade de informação; 
d) a criatividade/originalidade; 
e) a utilização da norma padrão da Língua Portuguesa; 
 
2. O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) quando: 
a) não atender ao conteúdo avaliado e ao tema proposto, manuscrever em letra ilegível ou de grafar por outro meio que 

não  determinado pelo Edital 01/2011. 
b) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 
c) redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 
d) não apresentar as questões redigidas na VERSÃO DEFINITIVA ou entregar em branco ou, ainda, com espaçamento 

excessivo entre letras, palavras, parágrafos e margens;  
e) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, 

número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos); 
f) apresentar sua resposta com extensão inferior a 10 (dez) linhas. 
 
3. Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou 

que ultrapassar a extensão máxima de 15 (quinze) linhas para a elaboração da sua resposta. 
 
QUESTÃO 01 

No texto “Desenvolvimento Brasileiro: Assuntos Estratégicos” (disponível em: 
<http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/>), de autoria do Professor Fernando Nogueira da Costa, segue: “A 
elaboração processual de um plano econômico-social é postura política, pois se trata de ação coletiva, que difere da 
ideia ortodoxa de auto regulação dos diversos mercados livres em equilíbrio geral [...] O desenvolvimento não se 
estabelece de maneira autárquica. Não se trata de um Estado Nacional isolar a economia e a sociedade, via 
protecionismo, mas sim de atuar, diplomaticamente, de maneira pró ativa na Governança Internacional [...]  
 
Sobre esta temática, mencione projetos de desenvolvimento emblemáticos, para a sociedade e a economia brasileira, 
que certamente estarão na agenda de pesquisa e/ou acompanhamento da Rede Desenvolvimentista. 
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QUESTÃO 02 

 Em relação à temática de apoio público para P&D e Inovação, têm-se de acordo com o estudo “Contribuições para 
uma Agenda de Desenvolvimento do Brasil“ publicado pelo IEDI – Instituto de Estudos para o Desenvolvimento 
Industrial - que “é consenso, no âmbito público e privado, que a política de apoio à inovação está melhorando. Passos 
decisivos para isso foram dados com a criação dos Fundos Setoriais, com a Lei de Inovação, a Lei do Bem e a 
instituição de importantes linhas de financiamento à inovação nas agências públicas, como o BNDES e a FINEP [...] No 
entanto, é forçoso reconhecer que as medidas ainda são insuficientes para alterar o quadro da inovação no Brasil.”  

 Considerando o exposto, explique quais são os instrumentos necessários de apoio público à inovação das empresas 
nacionais. 
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