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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 -  A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo de 

preenchimento do cartão de respostas. 
2 -  O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala 

e a ela não retornar, será eliminado. 
3 -  Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão 

permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto, 
após aposição em ata de suas respectivas assinaturas. 

4 -  Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões e nem copiar 
o gabarito (assinalamentos), pois a imagem do seu cartão de 
respostas será disponibilizado em http://concursos.biorio.org.br 
na data prevista no cronograma. 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
1 - Confira atentamente se este caderno de questões, que contém 

40(quarenta) questões objetivas, está completo.
2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 4 (quatro) opções e 

somente uma correta.
3 - Confira se os seus dados pessoais e o cargo escolhido, indicados 

no cartão de respostas, estão corretos. Se notar qualquer 
divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao 
Chefe de Local. Terminada a conferência, você deve assinar o 
cartão de respostas no espaço apropriado.

4 - Confira atentamente se o cargo e o número do caderno que consta 
neste caderno de questões é o mesmo do que consta em seu 
cartão de respostas. Se notar qualquer divergência, notifique 
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.

5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, 
amassado, dobrado nem manchado.

6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será 
considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas 
seja a correta.

7 - No decorrer da prova objetiva o fiscal de sala irá colher a sua digital 
no selo que está no seu cartão de respostas.

AGENDA 

l06/04/2014, Provas Objetivas e Entrega de 
Títulos (candidatos de Nível Superior). 

l 07/04/2014, Divulgação dos Gabaritos 
Preliminares e Disponibilização dos Exemplares 
das Provas Objetivas.

l 09/04/2014, Disponibilização das Imagens dos 
Cartões de Respostas das Provas Objetivas.

l 10/04 e 11/04/2014, Interposição de Recursos 
Administrativos quanto as questões das Provas 
Objetivas. 

l 28/04/2014, Divulgação dos Gabaritos 
Definitivos Oficiais, Resultado das Notas Definitivas 
das Provas Objetivas.

l 28/04/2014, Divulgação da Relação de candidatos 
que terão os títulos e as Provas Discursivas corrigidas.

l 05/05/2014, Divulgação da Relação de Notas 
Preliminares da Avaliação de Títulos, Relação de 
Notas Preliminares das Provas Discursivas.

l 06/05 e 07/05/2014, Interposição de Recursos 
contra as Notas Preliminares da Avaliação de 
Títulos e de Recursos contra as Notas Preliminares 
das Provas Discursivas.

l 12/05/2014, Resultado dos Recursos contra as 
Notas Preliminares da Avaliação de Títulos e contra 
as Notas Preliminares das Provas Discursivas.

l 12/05/2014, Relação Final de Notas da 
Avaliação de Títulos e Relação Final de Notas das 
Provas Discursivas.

l 13/05/2014, Resultado Final do Concurso Público.

INFORMAÇÕES: 
l Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h 
l Internet: http://concursos.biorio.org.br 

l E-mail: emgepron2014@biorio.org.br
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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO 

PARA TUDO E PARA TODOS
                                                   José Casado, O Globo, 21/01/2014

 Quando ronca, o motor do caminhão ecoa 
trovoada. É só lembrança – esperança de sertanejo. São 
8.558 “pipeiros” contratados pelo governo para levar 
água a 1.087 lugarejos, onde a caatinga estende-se “de 
um vermelho indeciso salpicado de manchas brancas que 
eram ossadas” – como descreveu o alagoano Graciliano 
Ramos 76 anos atrás. A vida continua na seca.
 Nos últimos três meses, os “pipeiros” desapareceram 
de algumas áreas do sertão cearense. A Assembleia 
Legislativa recebeu relatos de quatro dezenas de casos 
e identificou a origem do problema: os contratados não 
prestaram contas ao governo. Seguiu-se um “rigoroso 
inquérito administrativo”. Até acabar, não sai pagamento. 
Muito menos “pipa”.
 Faz tempo que as últimas arribações sumiram do 
céu azul. Na vida em tempo de seca braba, fartura só de 
sede. E de burocracia.
 Mais abaixo, em Natal (RN), o governo anuncia a 
devolução de verbas federais (R$ 10 milhões, com juros). 
O dinheiro não foi investido, como previsto, em segurança 
pública estadual “devido a fatores burocráticos”.
 Dois mil quilômetros ao sul, em Araçatuba (SP), a 
prefeitura conseguiu terminar a reforma de um Restaurante 
Popular, capaz de servir até 300 pratos de comida por dia. 
A obra custou R$ 1 milhão. Atravessou longos 28 meses, 
na cadência de falência de fornecedores, mudanças no 
projeto e licitações refeitas. Está pronto, mas continuará 
fechado. Até a liberação federal.
 (....) Há 47 anos, por decreto da ditadura, aboliu-se 
a exigência de reconhecimento de firma em documentos. 
Agora, 17 mil dias depois a Receita Federal anuncia em 
portaria que, em oito semanas, vai cumprir essa regra 
de boa-fé nas relações com os contribuintes. Com uma 
exceção, ressalva: “Nos casos em que a lei determine”.
 Regulamentos não faltam. Foram editados 4,7 
milhões desde a Constituição de 1988, calcula o Instituto 
Brasileiro do Planejamento e Tributação. São 524 novos 
por dia. Na eleição presidencial de outubro o país deverá 
somar 5 milhões de leis e normas, para tudo e para todos. 
É um caso de suicídio nacional por asfixia burocrática.

 

QUESTÃO 1
“Quando ronca, o motor do caminhão ecoa trovoada. É só 
lembrança – esperança de sertanejo”. O comentário CORRETO 
sobre os componentes desse segmento inicial do texto é:

(A) o ronco do caminhão aparece como um aviso trágico sobre 
a tragédia da seca.

(B) a esperança do sertanejo é a de que os caminhões 
continuem abastecendo de água a região da seca.

(C) o ronco do motor ecoa trovoada e isso lembra ao sertanejo 
a chuva, que continua em sua esperança.

(D) o ronco do motor do caminhão só traz ao sertanejo 
esperança vã, pois a realidade é bem cruel.

QUESTÃO 2
A palavra “pipeiros” aparece entre aspas, no primeiro parágrafo 
do texto, porque:

(A) se trata de uma palavra nova, criada a partir de processo 
tradicional de derivação.

(B) representa um tipo de linguagem informal, diferente do 
empregado no restante do texto.

(C) mostra um novo sentido de uma palavra antiga, criado a 
partir de novas realidades.

(D) destaca uma palavra-chave para a exposição do tema do 
texto, que trata do abastecimento de água por carros-pipa.

QUESTÃO 3
O autor do texto identifica o segmento da obra de Graciliano 
Ramos, no primeiro parágrafo do texto, como descritivo; a 
marca que justifica essa classificação é a presença de:

(A) ações em sequência cronológica.
(B) características visuais da paisagem.
(C) argumentos em defesa de uma ideia.
(D) dados sobre uma realidade desconhecida.

QUESTÃO 4
“um vermelho indeciso salpicado de manchas brancas que 
eram ossadas”; nesse trecho citado de Graciliano Ramos, o 
autor:

(A) destaca aspectos claramente identificados na paisagem.
(B) mostra sensações variadas diante de uma paisagem.
(C) prioriza aspectos positivos da paisagem observada.
(D) prefere abstrações a objetos concretos.

QUESTÃO 5
A colocação de “rigoroso inquérito administrativo” entre aspas 
pretende:

(A) reproduzir rigorosamente as palavras das autoridades.
(B) copiar as palavras tais quais foram registradas no Diário 

Oficial.
(C) elogiar as medidas punitivas tomadas pelo governo.
(D) criticar certas praxes administrativas.

QUESTÃO 6
 “Até acabar, não sai pagamento. Muito menos “pipa”; deduz-
se desse segmento do texto que:

(A) as autoridades estão atentas aos atos de corrupção.
(B) as denúncias de maus atos estão surtindo efeito.
(C) os empresários continuam desfrutando da impunidade.
(D) as soluções dadas prejudicam os mais necessitados.
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QUESTÃO 7
 “Faz tempo que as últimas arribações sumiram do céu azul. 
Na vida em tempo de seca braba, fartura só de sede. E de 
burocracia”.

Sobre a estruturação desse segmento do texto, a única 
afirmação INADEQUADA é:

(A) a palavra “fartura” se prende a “últimas arribações”.
(B) o sumiço das arribações mostra uma mudança climática no 

Nordeste.
(C) a palavra “fartura”, em referência a “sede” mostra um 

paradoxo. 
(D) o adjetivo “braba” tem valor de intensidade.

QUESTÃO 8
O quarto parágrafo do texto cita um fato ocorrido em Natal 
(RN), com a finalidade de:

(A) criticar a burocracia exagerada.
(B) elogiar a preocupação com o dinheiro público.
(C) mostrar a honestidade da área de segurança.
(D) condenar o desprezo das autoridades pela população.

QUESTÃO 9
No quinto parágrafo do texto, a referência a “falências de 
fornecedores, mudanças no projeto e licitações refeitas” tem 
a função de destacar:

(A) a desorganização econômica do governo e das empresas.
(B) os episódios repetitivos das obras públicas.
(C) a desonestidade crescente das empreiteiras.
(D) a imperfeição das construções governamentais.

QUESTÃO 10
 “Dois mil quilômetros ao sul, em Araçatuba (SP), a prefeitura 
conseguiu terminar a reforma de um Restaurante Popular, 
capaz de servir até 300 pratos de comida por dia. A obra 
custou R$ 1 milhão. Atravessou longos 28 meses, na cadência 
de falência de fornecedores, mudanças no projeto e licitações 
refeitas. Está pronto, mas continuará fechado. Até a liberação 
federal”. 

No parágrafo acima estão sublinhadas algumas formas verbais; 
sobre essas formas, a afirmação correta é:

(A) as formas “capaz de servir” e “está” se referem ao mesmo 
agente. 

(B) as formas verbais “está” e “continuará” têm “obra” como 
agente.

(C) as ações verbais “custou” e “atravessou” possuem agentes 
diferentes.

(D) as duas primeiras são atribuídas ao mesmo agente.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 11
Um funcionário da EMGEPRON está trabalhando em um 
microcomputador com sistema operacional Windows XP e 
executou os seguintes procedimentos:

• Abriu o Windows Explorer e selecionou a pasta  
C:\PROJETOS

• Nessa pasta, selecionou o arquivo PRJ0714.DWG
• Pressionou simultaneamente as teclas Ctrl e C
• Selecionou a pasta D:\ATIVOS 
• Pressionou simultaneamente as teclas Ctrl e V

Com relação ao arquivo PRJ0714.DWG, esse funcionário 
executou a seguinte ação:

(A) Moveu de C:\PROJETOS para D:\ATIVOS com o mesmo 
nome

(B) Moveu de D:\ATIVOS para PROJETOS com o mesmo nome
(C) Copiou de D:\ATIVOS para C:\PROJETOS com o mesmo 

nome
(D) Copiou de C:\PROJETOS para D:\ATIVOS com o mesmo 

nome

QUESTÃO 12
A planilha abaixo foi criada no Excel do pacote MSOffice 2010 BR.

 
Nessa planilha foram inseridas expressões

• em G5, G6, G7 e G8 para determinar o menor valor 
entre todas as cotações dos fornecedores F1, F2 e F3.

• em G9 que determina a soma de todas as células de 
G5 a G8.

• em H5, H6, H7 e H8 para determinar qual dos 
fornecedores (se F1, F2 ou F3).

  
Nessas condições, a expressão inserida em H7 foi:

(A) =SE(G7=D7;”F2”;SE(G7=E7;”F3”;”F1”))
(B) =SE(G7=D7;”F3”;SE(G7=E7;”F2”;”F1”))
(C) =SE(G7=D7;”F1”;SE(G7=E7;”F2”;”F3”))
(D) =SE(G7=D7;”F2”;SE(G7=E7;”F1”;”F3”))
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QUESTÃO 13
Códigos maliciosos são programas especificamente 
desenvolvidos para executar ações danosas e atividades 
maliciosas em um computador. 

Entre esses códigos, um programa é projetado para monitorar 
as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas 
para terceiros. Pode ser usado tanto de forma legítima quanto 
maliciosa, dependendo de como é instalado, das ações 
realizadas, do tipo de informação monitorada e do uso que é 
feito por quem recebe as informações coletadas. Um exemplo 
é o Keylogger, capaz de capturar e armazenar as teclas digitadas 
pelo usuário no teclado do computador. Sua ativação, em 
muitos casos, é condicionada a uma ação prévia do usuário, 
como o acesso a um site específico de comércio eletrônico ou 
de Internet Banking. Esse tipo de programa é denominado:

(A) kaspersky
(B) spyware
(C) firewall
(D) spam

QUESTÃO 14
Um internauta está utilizando um notebook com sistema 
operacional Windows 7 BR. Uma dos modos utilizados por 
ele para verificar o acesso wireless à internet por meio de um 
roteador, é feito por meio do acionamento de um determinado 
ícone na área de notificações, localizada no canto inferior 
direito da área de trabalho desse computador, na barra 
mostrada na figura abaixo.
 

Esse ícone é:

(A)  

(B)  

(C)  

(D)  

QUESTÃO 15
O Internet Explorer nas versões 9, 10 e 11/BR possibilita ao 
internauta ajustar as opções de zoom, por meio do aumento 
ou diminuição dos caracteres e figuras exibidas na tela do 
monitor de vídeo. Para isso, ele deve acionar a opção Zoom na 
janela indicada na figura abaixo. 
 

Essa janela é mostrada na tela quando se aciona na barra 

  a seguinte 
opção de menu: 

(A) Ferramentas
(B) Favoritos
(C) Editar
(D) Exibir

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16
A teoria de vantagens comparativas estabelece que:

(A) Mesmo que um país seja mais eficiente que outro na 
produção de todos os bens, ambos ganham com o 
comércio se tiverem eficiências relativas diferentes. 

(B) Um país não tem ganhos de comércio a não ser que seja 
mais eficiente na produção de um ou mais bens.

(C) A existência de tarifas e/ou cotas sempre gera ganhos de 
comércio ao diminuir a disparidade de eficiência relativa 
entre países.

(D) Países da periferia são explorados por países do centro, o 
que significa que sempre devem estabelecer tarifas e/ou 
cotas acima da média mundial para se proteger do livre 
comércio.
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QUESTÃO 17
São hipóteses do modelo básico ricardiano de vantagens 
comparativas:

(A) Dois países, dotação similar de fatores de produção e três 
fatores de produção: capital, trabalho e recursos naturais.

(B) Dois países, dois produtos e um fator de produção, trabalho.
(C) Oferta elástica de trabalho em cada país, dois produtos e 

um mercado comum integrado.
(D) O fator de produção é perfeitamente móvel entre países, 

dois países e dotação similar de fatores de produção.

QUESTÃO 18
Sobre o “Modelo Heckscher-Ohlin” é correto afirmar que:

(A) O comércio internacional leva à completa disparidade dos 
preços dos fatores, com os preços divergindo para sua taxa 
relativa mundial de preços. 

(B) O comércio internacional, pela convergência dos preços 
dos fatores, sempre leva à melhora dos salários dos 
trabalhadores mundiais.

(C) Sem comércio, a tendência natural de equilíbrio é de 
equalização do preço dos fatores à dotação natural dos 
fatores. O comércio internacional diminui essa propensão.

(D) Quando há comércio, os preços relativos dos bens 
convergem, o que leva à convergência dos preços relativos 
dos fatores de produção.

QUESTÃO 19
Sobre concorrência monopolista e a determinação dos padrões 
de comércio internacional, analise as afirmativas a seguir:

I. Esse tipo de concorrência explica porque existe comércio 
entre países com dotação de fatores de produção similar.

II. As economias de escala interna e as economias de escala 
externas tem o mesmo efeito sobre o padrão de comércio 
internacional e geram ganhos de comércio idênticos.

III. A diferenciação de produtos é essencial para o comércio 
em modelos de concorrência monopolística.

São corretas as afirmativas:

A) I e III, apenas.
B) I e II, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.

QUESTÃO 20
Para um determinado país, os índices de comércio 
intraindustrial de diversas indústrias encontram-se a seguir.

Petroquímica 0,97
Farmacêutica 0,82
Máquinas elétricas 0,45
Agroindústria 0,13
Indústria Têxtil 0,03

Nesse caso é correto afirmar que:

(A) um valor próximo de zero, como o da indústria têxtil, 
significa que esse país é um grande importador desses 
produtos.

(B) um valor próximo de um, como o da indústria farmacêutica, 
significa que esse país ou é um grande exportador ou 
importador desse produto.

(C) um valor próximo de um, como o da indústria petroquímica, 
significa que esse país incorre em significativo comércio 
intra-industrial em diferentes produtos dessa indústria.

(D) Um valor próximo de zero, como o da indústria têxtil, 
significa que esse país incorre em significativo comércio 
intra-industrial em diferentes produtos dessa indústria.

QUESTÃO 21
Sobre Balanço de Pagamentos analise as seguintes afirmativas:

I. O saldo em transações correntes é a soma da Balança 
Comercial (saldo entre exportações e importações 
de mercadorias), a Balança de Serviços e das Rendas 
Recebidas e Enviadas ao Exterior e Transferências 
Unilaterais Correntes.

II. O resultado do Balanço de Pagamentos representa a 
soma dos saldos de três grupos de contas, divididos em 
Transações Correntes, Movimento de Capitais e Erros e 
Omissões.

III. Com uma taxa de câmbio  flutuante a tendência do Balanço 
de Pagamento é ficar em equilíbrio. 

São corretas as afirmativas:

A) I e III, apenas.
B) I e II, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.
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QUESTÃO 22
Sobre o equilíbrio do Balanço de Pagamentos é correto afirmar 
que:

(A) sob câmbio fixo e movimento de capitais, o Balanço de 
Pagamentos apresenta tendência de equilíbrio no curto e 
longo prazos.

(B) sob câmbio fixo e movimento de capitais, há tendência de 
déficit ou superávit no Balanço de Pagamentos.

(C) se a Balança Comercial é positiva o Balanço de Pagamentos 
é positivo.

(D) se a Balança de Serviços é negativa o Balanço de 
Pagamentos é negativo.

QUESTÃO 23
Os ganhos de comércio resultam de: 

(A) protecionismo ao mercado local, especialização em 
produtos de alta tecnologia e dissociação da globalização.

(B) economias de escala e aglomeração de indústrias; 
exploração da mão de obra estrangeira; e movimento de 
capitais.

(C) especialização na produção pela divisão do trabalho; 
economias de escala e escopo; aumento nas possibilidades 
de produção e consumo.

(D) introdução de cotas e tarifas, subsídios às exportações e 
proteção à indústria nascente.

 
QUESTÃO 24
Sobre os modelos de industrialização é correto afirmar que:

(A) o modelo de industrialização voltada às exportações tem 
como vantagem gerar elevados saldos comerciais.

(B) o modelo de substituição de importações tem como 
vantagem gerar elevados saldos comerciais.

(C) o modelo de substituição de importações gera dinamismo 
tecnológico ao limitar as importações de produtos de 
baixa tecnologia e permitir a importação de produtos de 
alta tecnologia.

(D) o modelo de industrialização voltada às exportações tem 
como grande vantagem não distorcer os mercados locais 
por permitir a livre produção, sem subsídios.

QUESTÃO 25
Sobre subsídios a exportações e comércio internacional analise 
as seguintes afirmativas:

I. Subsídios à exportação são aqueles diretamente 
relacionados ao desempenho exportador de um produto 
industrial ou agrícola, podendo receber formas diversas, 
como, por exemplo, a isenção no pagamento de taxas 
ou impostos e créditos à exportação concedidos sob 
condições mais vantajosas que as disponíveis no mercado.

II. A OMC permite os subsídios às exportações, pois esses são 
mais vantajosos que a utilização de cotas ou tarifas.

III. Os subsídios às exportações distorcem os preços 
internacionais por aumentar a oferta dos produtos 
subsidiados no mercado internacional.

São corretas as afirmativas:

(A) I e III, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I, II e III.

QUESTÃO 26
Sobre os processos de integração regional, correlacione as 
diferentes formas de integração e suas definições:

A. Área de Livre Comércio

I. Grupo de países que concordam 
em eliminar as tarifas, 
quotas e preferências que 
recaem sobre a maior parte 
dos comercializados entre 
esses países

B.União Aduaneira

II. Grupo de países com políticas 
comuns de regulamentação 
de produtos e liberdade 
de circulação de fatores 
de produção (pessoas, 
serviços e capitais).

C.Mercado Comum

III. Grupo de países no qual há 
a livre circulação de bens  e 
uma tarifa comum a todos 
os membros, válida para 
importações provenientes 
de fora da área.

A relação correta é:

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

QUESTÃO 27
Sobre o processo de formação da União Europeia, é correto 
afirmar que: 

(A) A União Europeia tem como origem o tratado de 
Maastricht, que estabeleceu o livre movimento de pessoas 
dentro da área da União Europeia em 1988.

(B) A União Europeia tem como origem a Comunidade 
Europeia do Carvão e do Aço (CECA) e a Comunidade 
Econômica Europeia (CEE), formadas por seis países em 
1958.

(C) A União Europeia tem como origem o Ato Único Europeu, 
firmado em 1968 e que estabeleceu a livre circulação de 
capitais e serviços.

(D) A União Europeia tem como origem o tratado de 
Amsterdam, firmado em 1978 e que estabeleceu o livre 
movimento de pessoas dentro da área da União Europeia.
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QUESTÃO 28
relacione as diferentes associações entre países a seguir:

A. ALADI I. Foi iniciado em 1988, entre norte-americanos 
e canadenses. Em 13 de agosto de 1992, o 
bloco recebeu a adesão dos mexicanos. 

B. NAFTA II. Maior grupo latino-americano de integração, 
com treze países membros: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, 
Equador, México, Panamá, Paraguai, Perú, 
Uruguay e Venezuela, representando 
cerca de 510 milhões de habitantes. 

C. CAN III. Os países que a integram - Bolívia, Colômbia, 
Equador e Perú, estão unidos também 
através de um parlamento que conta com 
20 membros, cinco de cada país.

A relação correta é:

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

QUESTÃO 29
Sobre mercados futuros e de derivativos é correto afirmar que:

(A) mecanismos de controle de capital não afetam derivativos 
porque contratos de swap e opções de compra e venda 
tem prazo longo de vencimento.

(B) mercados de derivativos não se comunicam, pois os 
ativos ligados aos derivativos se encontram nos mercados 
financeiros locais.

(C) opções de compra e de venda e contratos futuros são 
usados por gestores de fundos para diminuir ou aumentar 
a exposição de suas carteiras e, portanto, são sujeitos ao 
movimento internacional de capitais.

(D) controles cambiais não afetam contratos futuros de 
câmbio, pois todas as características, inclusive valores 
máximos de ganhos e perdas, são definidos no momento 
da venda e compra dos contratos.

QUESTÃO 30
Sobre a relação entre mercados de câmbio e monetário em 
economias abertas é correto afirmar que:

(A) com câmbio fixo e livre movimento de capitais a política 
monetária tem efeito direto e persistente sobre o produto.

(B) com câmbio fixo de sem livre movimento de capitais e 
política monetária não tem efeito, pois os ajustes fiscais 
anulam os efeitos das taxas de juros. 

(C) com câmbio flexível e sem livre movimento de capitais 
a política monetária é preferível a política fiscal, seja ela 
contracionista ou expansionista. 

(D) com câmbio fixo e livre movimento de capitais a política 
monetária não tem efeito, pois a saída ou entrada de 
capitais força o governo a reajustar a taxa de juros.

QUESTÃO 31
Sobre o sistema de Bretton Woods é correto afirmar que:

(A) Definiu um sistema de regras, instituições e procedimentos 
para regular a política econômica internacional, incluindo-
se a criação do Banco Internacional para a Reconstrução 
e Desenvolvimento (BIRD) e o Fundo Monetário 
Internacional (FMI).

(B) Seu alicerce era o padrão ouro, em cima do qual os 
países estabeleceram políticas monetárias baseadas na 
quantidade de ouro em suas reservas.

(C) foi o principal plano dos Estados Unidos para a reconstrução 
dos países aliados da Europa nos anos seguintes à Segunda 
Guerra Mundial e que culminou no estabelecimento do 
padrão ouro/dólar, imposto aos países europeus.

(D) Resultou do rompimento com o padrão dólar em 1971 e 
o estabelecimento de um sistema de regimes cambiais 
flexíveis, que durou até o início dos anos 90.

QUESTÃO 32
O Banco de Compensações Internacionais (Bank for 
International Settlements, BIS) tem como função:

(A) proporcionar empréstimos e assistência para o 
desenvolvimento a países de rendas médias com bons 
antecedentes de crédito. O poder de voto de cada país-
membro está vinculado às suas subscrições de capital, que 
por sua vez estão baseadas no poder econômico relativo 
de cada país.

(B) promover a cooperação entre os Bancos Centrais e outras 
agências reguladoras de mercados financeiros nacionais 
e internacionais na busca de estabilidade monetária e 
financeira.

(C) trabalhar para promover a cooperação monetária global, 
facilitar o comércio internacional, promover elevados 
níveis de emprego e crescimento econômico sustentável e 
reduzir a pobreza em todo o mundo.

(D) facilitar a cooperação em matéria de direito internacional 
para investidores institucionais, em termos de segurança 
internacional, desenvolvimento econômico e progresso 
social

QUESTÃO 33
Sobre o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) é 
INCORRETO afirmar que:

(A) apoia iniciativas de países da América Latina e Caribe para 
reduzir a pobreza e a desigualdade.

(B) é capaz de tomar empréstimos em mercados internacionais 
com taxas competitivas e transferir esse benefício a 
clientes em 26 países da América Latina e Caribe.

(C) empresta a governos nacionais, provinciais, estaduais e 
municipais, bem como a empresas do setor privado.

(D) é uma agência norte-americana com objetivo de expandir 
a influência do país sobre os governos dos países latino-
americanos.
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QUESTÃO 34
Sobre políticas cambiais e sua aplicação no contexto brasileiro 
é correto afirmar que:

(A) o Plano Real teve como base uma política de câmbio 
flexível e alta taxa de juros.

(B) o governo Lula utilizou-se de um sistema de bandas 
cambiais para manter a inflação e permitir crescimento 
econômico.

(C) em janeiro de 1999 houve a crise de desvalorização do 
Real, na qual o Banco Central abandonou o regime de 
câmbio fixo e passou para um câmbio flutuante.

(D) em 2000 foi estabelecido o regime de metas de inflação, 
que significa que a taxa de câmbio deve convergir para um 
equilíbrio que permita que a inflação fique em 6,5% ao 
ano.

QUESTÃO 35
A introdução de barreiras tarifárias gera como perdas de 
comércio: 

(A) aumento do excedente do consumidor, diminuição do 
excedente do produtor e aumento do preço do produto 
importado no mercado local.

(B) entrada de produtores locais menos eficientes que a 
média do mercado, perda de variedade por menor entrada 
de importados e aumento do preço do produto importado 
no mercado local.

(C) saída de produtores locais por menor competição, 
diminuição do preço do produto importado no mercado 
local e aumento da eficiência marginal das empresas 
locais.

(D) aumento do excedente do produtor estrangeiro, 
diminuição do excedente do produtor local e diminuição 
do preço do produto importado no mercado local.

QUESTÃO 36
Sobre o modelo de vantagens comparativas e o  
“Modelo Heckscher-Ohlin” analise as afirmativas a seguir.

I. O modelo ricardiano de vantagens comparativas 
mostra que essas vantagens surgem de diferenças de 
produtividade entre países, enquanto no modelo de 
Heckscher-Ohlin as diferenças surgem da dotação relativa 
de fatores de produção. 

II. O modelo original ricardiano usa um fator de produção, 
trabalho, enquanto o modelo Heckscher-Ohlin usa dois 
fatores de produção. 

III. Nenhum dos dois modelos utiliza o conceito de vantagens 
absolutas para gerar comércio internacional. 

São corretas as afirmativas:

(A) I e III, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I, II e III.

QUESTÃO 37
Abaixo encontram-se algumas contas do Balanço de 
Pagamentos. 

Exportações: U$110 bilhões
Importações: U$ 90 bilhões
Receitas de Rendas e Serviços: U$ 20 bilhões.
Despesas de Rendas e Serviços: U$ 80 bilhões
Investimentos Estrangeiros Diretos de empresas estrangeiras 
no Brasil: U$70 bilhões
Investimentos Estrangeiros Diretos de empresas brasileiras 
no exterior: U$20 bilhões.

Assumindo que todas as outras contas encontram-se em 
equilíbrio o saldo do Balanço de Pagamentos é:

(A) U$10 bilhões.
(B) 0, pois o saldo do BP é sempre zero.
(C) –U$10 bilhões.
(D) –U$50 bilhões.

QUESTÃO 38
Sobre o equilíbrio em economias abertas analise as afirmações 
abaixo:

I. Em economias abertas e taxa de câmbio flutuante o saldo 
do Balanço de Pagamento tende ao equilíbrio.

II. Em economias abertas e liberdade de movimento de 
capitais a política monetária é menos eficaz, pois a taxa 
de câmbio pode depreciar ou apreciar dependendo dos 
movimentos da taxa de juros.

III. Em economias abertas, a taxa de juros interna deve ser 
igual à taxa de juros externa mais a taxa de depreciação 
esperada da moeda nacional.

São corretas as afirmativas:

A)    I e III, apenas.
B) I e II, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.

QUESTÃO 39
Sobre a proteção às indústrias nascentes é correto afirmar que:

(A) A teoria das vantagens comparativas mostra que essa 
proteção gera benefícios aos consumidores, mas gera 
problemas aos produtos e diminui a receita tarifária.

(B) Com mercados completos e perfeitos a política de 
proteção a indústria nascente é mais importante do que 
com mercados imperfeitos e/ou incompletos.

(C) Os benefícios dessa política advém das economias de escala 
e escopo geradas às indústrias que  ainda não alcançaram 
um nível de produção que lhes permita beneficiar-se desse 
tipo de economias.

(D) As tarifas protecionistas, por serem feitas em países 
emergentes, não distorcem os mercados, por gerarem 
benefícios a todos os agentes econômicos.
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QUESTÃO 40
Sobre o Sistema Financeiro Internacional é correto afirmar 
que:

(A) O euromercado surgiu com a queda do padrão ouro após a 
Segunda Guerra Mundial

(B) A grande crise financeira do século XXI surgiu no mercado 
de hipotecas americano em 2007 e se acentuou com a 
bancarrota do Banco Lehman Brothers em setembro de 
2008.

(C) A derrocada de Bretton Woods, em 1986, foi a principal 
causa da moratória internacional brasileira em 1987.

(D) O FMI e o Banco Mundial tem como características serem 
agentes do governo americano para determinar o padrão 
dólar nas economias emergentes.

QUESTÕES DISCURSIVAS 
LÍNGUA INGLESA

READ TEXT 1 AND ANSWER QUESTION 1 IN ENGLISH:

TEXT 1

The idea of an atom began with the Greek philosopher 
Democritus, who proclaimed all matter consisted of 
tiny particles. He called them ‘’atomos,’’ the Greek 
word for ‘’indivisible.’’ He couldn’t prove they existed 
but centuries later other scientists did. That discovery 
heralded the nuclear power movement, which has been 
sparking controversy and debate ever since.

Proponents maintain that nuclear power is an 
economical, safe and clean form of energy. Critics cite 
industry disasters, problems of nuclear waste and links 
to chronic and sometimes fatal diseases. Massive anti-
nuclear protests occurred throughout the ‘70s and ‘80s 
and have continued on a smaller scale into the 21st 
century. It is impossible for an issue of this magnitude to 
be cut and dried. Persuasive arguments can be made in 
favor of or against nuclear power. 

(http://www.discovery.com/tv-shows/curiosity/
topics/10-pros-cons-nuclear-power.htm)

QUESTION 1
Explain why the author states that “It is impossible for an 
issue of this magnitude to be cut and dried” and detail the 
reasoning that has led him to this conclusion.

READ TEXT 2 AND ANSWER QUESTION 2 IN ENGLISH:

TEXT 2

Companies doing business internationally must deal 
with matters concerning foreign legal systems, different 
customs and, possibly, different languages. This can 
cause problems with international trade, especially for 
small and medium-size companies that do not have the 
resources to obtain the necessary professional advice. 
Other problems include dealing in a different currency 
and facing risks from fluctuations in exchange rates. 
Misunderstandings may arise with trading contracts, 
and it may be difficult to undertake dispute resolution 
procedures or obtain compensation. Financing and 
settling payment for international contracts is more 
complex and risky than for domestic contracts.

(http://www.wisegeek.com/what-are-the-
problems-with-international-trade.htm)

QUESTION 2
The text implies that larger-size companies may have 
an upper hand in international trading. Justify this 
statement based on the information provided.
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LENGUA ESPAÑOLA

CUESTIÓN 3
Observe el cuadro abajo.

 
Em su cuadro famoso La traición de las imágenes (“Esto no es 
una pipa”) (1928-1929), el artis-ta belga René Magritte escribió 
em francês debajo de la imagen de una pipa: “Esto no es una 
pipa”. Pero si esto no es una pipa, entonces qué es?

Cuál es el valor artístico que podemos encontrar en este 
cuadro?

CUESTIÓN 4
Qué tipo de persona te gusta más?

 Pepe es alegre, aplicado, espontáneo, crítico, 
obstinado y celoso.

 Paquita es celosa, obstinada, crítica, espontánea, 
aplicada y alegre.

Considerando el orden de las palavras empleadas, contesta a 
la pregunta inicial, justificando tu opinión.




