
LEIA  ATENTAMENTE  AS  INSTRUÇÕES  ABAIXO.
01 - O candidato recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este CADERNO DE QUESTÕES, com o enunciado das 70 (setenta) questões objetivas, sem repetição ou falha, com a 
seguinte distribuição:

CONHECIMENTOS BÁSICOS
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

LÍNGUA PORTUGUESA II LÍNGUA INGLESA INFORMÁTICA II
Questões Pontuação Questões Pontuação Questões Pontuação Questões Pontuação

1 a 10 1,0 cada 11 a 20 1,0 cada 21 a 25 1,0 cada 26 a 70 1,0 cada
Total: 25,0 pontos Total: 45,0 pontos

Total: 70,0 pontos

b) CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas. 

02 - O candidato deve verificar se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que 
aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso não esteja nessas condições, o fato deve ser IMEDIATAMENTE notificado ao 
fiscal.

03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, com caneta esferográfica de 
tinta preta, fabricada em material transparente.

04 - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material 
transparente, de forma contínua e densa. A leitura ótica do CARTÃO-RESPOSTA é sensível a marcas escuras, portanto, 
os campos de marcação devem ser preenchidos completamente, sem deixar claros.

Exemplo:  

05 - O candidato deve ter muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. O 
CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já estiver danificado em suas 
margens superior e/ou inferior - DELIMITADOR DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

06  - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só 
uma responde adequadamente ao quesito proposto. O candidato só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais 
de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

07 - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado. 

08  - SERÁ ELIMINADO deste Processo Seletivo Público o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, ele-

trônicos ou não, tais como agendas, relógios não analógicos, notebook, transmissor de dados e mensagens, máquina 
fotográfica, telefones celulares, pagers, microcomputadores portáteis e/ou similares;

b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES e/ou o CARTÃO-RESPOSTA;
c) se recusar a entregar o CADERNO DE QUESTÕES e/ou o CARTÃO-RESPOSTA, quando terminar o tempo estabelecido;
d) não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO-RESPOSTA.
Obs. O candidato só poderá ausentar-se do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a partir do efetivo início das 

mesmas. Por motivos de segurança, o candidato NÃO PODERÁ LEVAR O CADERNO DE QUESTÕES, a qualquer 
momento. 

09 - O candidato deve reservar os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marca-
ções assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

10 - O candidato deve, ao terminar as provas, entregar ao fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA e 
ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA.

11 - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 4 (QUATRO) HORAS E 30 (TRINTA) 
MINUTOS, já incluído o tempo para marcação do seu CARTÃO-RESPOSTA, findo o qual o candidato deverá, obrigatoria-
mente, entregar o CARTÃO-RESPOSTA e o CADERNO DE QUESTÕES.  

12 - As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no primeiro dia útil após sua realização, no endereço 
eletrônico da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (http://www.cesgranrio.org.br).

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
EDITAL No 1 - PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S. A. / PSP - 1/2014,
DE 12 DE DEZEMBRO DE 2014
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CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA II

Meu ideal seria escrever...

Meu ideal seria escrever uma história tão engra-
çada que aquela moça que está doente naquela casa 
cinzenta, quando lesse minha história no jornal, risse, 
risse tanto que chegasse a chorar e dissesse – “Ai, 
meu Deus, que história mais engraçada!”. E então a 
contasse para a cozinheira e telefonasse para duas 
ou três amigas para contar a história; e todos a quem 
ela contasse rissem muito e ficassem alegremente 
espantados de vê-la tão alegre. Ah, que minha histó-
ria fosse como um raio de sol, irresistivelmente louro, 
quente, vivo, em sua vida de moça reclusa, enlutada, 
doente. Que ela mesma ficasse admirada ouvindo o 
próprio riso, e depois repetisse para si própria – “Mas 
essa história é mesmo muito engraçada!”.

Que um casal que estivesse em casa mal-hu-
morado, o marido bastante aborrecido com a mulher, 
a mulher bastante irritada com o marido, que esse 
casal também fosse atingido pela minha história. O 
marido a leria e começaria a rir, o que aumentaria a 
irritação da mulher. Mas depois que esta, apesar de 
sua má vontade, tomasse conhecimento da história, 
ela também risse muito, e ficassem os dois rindo sem 
poder olhar um para o outro sem rir mais; e que um, 
ouvindo aquele riso do outro, se lembrasse do alegre 
tempo de namoro, e reencontrassem os dois a alegria 
perdida de estarem juntos.

Que, nas cadeias, nos hospitais, em todas as sa-
las de espera, a minha história chegasse – e tão fas-
cinantemente de graça, tão irresistível, tão colorida e 
tão pura que todos limpassem seu coração com lágri-
mas de alegria; que o comissário do distrito, depois 
de ler minha história, mandasse soltar aqueles bêba-
dos e também aquelas pobres mulheres colhidas na 
calçada e lhes dissesse – “Por favor, se comportem, 
que diabo! Eu não gosto de prender ninguém!”. E que 
assim todos tratassem melhor seus empregados, 
seus dependentes e seus semelhantes em alegre e 
espontânea homenagem à minha história.

E que ela aos poucos se espalhasse pelo mundo 
e fosse contada de mil maneiras, e fosse atribuída a 
um persa, na Nigéria, a um australiano, em Dublin, 
a um japonês, em Chicago – mas que em todas as 
línguas ela guardasse a sua frescura, a sua pureza, o 
seu encanto surpreendente; e que, no fundo de uma 
aldeia da China, um chinês muito pobre, muito sábio e 
muito velho dissesse: “Nunca ouvi uma história assim 
tão engraçada e tão boa em toda a minha vida; valeu 
a pena ter vivido até hoje para ouvi-la; essa história 

não pode ter sido inventada por nenhum homem, foi 
com certeza algum anjo tagarela que a contou aos 
ouvidos de um santo que dormia, e que ele pensou 
que já estivesse morto; sim, deve ser uma história do 
céu que se filtrou por acaso até nosso conhecimento; 
é divina”.

E, quando todos me perguntassem – “Mas de 
onde é que você tirou essa história?” –, eu responde-
ria que ela não é minha, que eu a ouvi por acaso na 
rua, de um desconhecido que a contava a outro des-
conhecido, e que por sinal começara a contar assim: 
“Ontem ouvi um sujeito contar uma história...”.

E eu esconderia completamente a humilde ver-
dade: que eu inventei toda a minha história em um 
só segundo, quando pensei na tristeza daquela moça 
que está doente, que sempre está doente e sempre 
está de luto e sozinha naquela pequena casa cinzen-
ta de meu bairro.

BRAGA, R. A traição das elegantes. Rio de Janeiro: Editora 
Sabiá, 1967. p. 91.
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1
Conforme a leitura integral da crônica de Rubem Braga, 
seu ideal seria escrever uma história que 
(A) conduzisse o leitor a uma reflexão crítica sobre a situ-

ação política do país.
(B) desvelasse a incapacidade humana de lidar com 

questões mais subjetivas.
(C) evidenciasse em sua estrutura o próprio processo de 

produção que a originou.
(D) oferecesse alento àqueles que vivenciam experiên-

cias desagradáveis.
(E) inflamasse no leitor o desejo de romper com discursos 

prontos sobre a vida.

2
O que o autor enuncia no primeiro período do primeiro pa-
rágrafo acerca da história que idealiza escrever se articula 
numa relação semântica de 
(A) causa e efeito
(B) dedução e indução
(C) suposição e explicação
(D) adição e alternância
(E) exposição e proporcionalidade

3
O tom hipotético presente no texto se intensifica por meio 
do uso de
(A) ponto e vírgula no quarto parágrafo
(B) partículas expletivas iniciando o segundo e o terceiro 

parágrafos
(C) verbos no futuro do pretérito e no imperfeito do sub-

juntivo
(D) 1a pessoa do singular
(E) linguagem coloquial
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4
Em “Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada 
que aquela moça que está doente naquela casa cinzen-
ta” (�. 1-3), os pronomes demonstrativos assinalados 
(A) marcam uma crítica implícita do autor.
(B) transpõem a narração a um passado recente.
(C) implicam ressignificação dos termos “moça” e “casa”.
(D) aproximam o leitor dos elementos da narrativa.
(E) apontam para a origem do processo narrativo.

5
Definido como uma crônica reflexiva, o texto apresenta 
diversas sequências tipológicas, dentre elas a descrição 
e a narração.
Apresentam-se como traços linguísticos dessas tipolo-
gias, respectivamente: 
(A) advérbios de lugar e predicativo do sujeito
(B) adjetivos e verbos de ação
(C) marcadores temporais e adjetivos
(D) verbos no passado e substantivos concretos
(E) conjunções adverbiais e discurso direto

6
Ao estabelecer uma comparação entre sua possível histó-
ria e um raio de sol (�. 10), o autor busca caracterizar sua 
escrita como 
(A) engajada
(B) inconstante
(C) desnecessária
(D) insólita
(E) vívida

7
No período “Ah, que minha história fosse como um raio 
de sol, irresistivelmente louro, quente, vivo, em sua vida 
de moça reclusa, enlutada, doente.” (�. 9-12), a interjeição 
em destaque apresenta o efeito expressivo de
(A) retificação
(B) espanto
(C) realce
(D) adversidade
(E) descontinuidade

8
No trecho “E eu esconderia completamente a humilde 
verdade: que eu inventei toda a minha história em um só 
segundo” (�. 61-63), os dois-pontos cumprem o papel de 
introduzir uma 
(A) explicação
(B) restrição
(C) concessão
(D) enumeração
(E) exclusão

9
A oração destacada em “e ficassem os dois rindo sem po-
der olhar um para o outro sem rir mais; e que um, ouvindo 
aquele riso do outro, se lembrasse do alegre tempo de 
namoro” (�. 22-25) poderia ser reescrita, sem prejuízo à 
norma-padrão e à semântica do período, como
(A) para que ouvisse aquele riso do outro.
(B) porém ouça aquele riso do outro.
(C) de modo a ouvir aquele riso do outro.
(D) quando ouvisse aquele riso do outro.
(E) conquanto ouvisse aquele riso do outro.

10
Considerando-se a força simbólica do termo destacado 
em “quando pensei na tristeza daquela moça que está 
doente, que sempre está doente e sempre está de luto e 
sozinha naquela pequena casa cinzenta de meu bairro.” 
(�. 63-66), seria possível, respeitando sua função semân-
tica no contexto, substituí-lo por
(A) ultrapassada
(B) confusa
(C) velha
(D) turva
(E) triste

RASCUNHO
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LÍNGUA INGLESA

Natural gas waits for its moment

Paul Stenquist

Cars and trucks powered by natural gas make up 
a significant portion of the vehicle fleet in many parts 
of the world. Iran has more than two million natural gas 
vehicles on the road. As of 2009, Argentina had more 
than 1.8 million in operation and almost 2,000 natural 
gas filling stations. Brazil was not far behind. Italy and 
Germany have substantial natural gas vehicle fleets. 
Is America next?

With natural gas in plentiful supply at bargain 
prices in the United States, issues that have limited its 
use in cars are being rethought, and its market share 
could increase, perhaps substantially.

According to Energy Department Price 
Information from July, natural gas offers economic 
advantages over gasoline and diesel fuels. If a 
gasoline-engine vehicle can take you 40 miles on 
one gallon, the same vehicle running on compressed 
natural gas can do it for about $1.50 less at today’s 
prices. To that savings add lower maintenance costs. 
A study of New York City cabs running on natural 
gas found that oil changes need not be as frequent 
because of the clean burn of the fuel, and exhaust-
system parts last longer because natural gas is less 
corrosive than other fuels.

Today, those economic benefits are nullified by 
the initial cost of a natural gas vehicle — 20 to 30 
percent more than a comparable gasoline-engine 
vehicle. But were production to increase significantly, 
economies of scale would bring prices down. In an 
interview by phone, Jon Coleman, fleet sustainability 
manager at the Ford Motor Company, said that given 
sufficient volume, the selling price of natural gas 
vehicles could be comparable to that of conventional 
vehicles.

It may be years before the economic benefits 
of natural gas vehicles can be realized, but the 
environmental benefits appear to be immediate. 
According to the Energy Department’s website, natural 
gas vehicles have smaller carbon footprints than 
gasoline or diesel automobiles, even when taking into 
account the natural gas production process, which 
releases carbon-rich methane into the atmosphere. 

The United States government appears to favor 
natural gas as a motor vehicle fuel. To promote the 
production of vehicles with fewer carbon emissions, it 
has allowed automakers to count certain vehicle types 
more than once when calculating their Corporate 
Average Fuel Economy, under regulations mandating 
a fleet average of 54.5 miles per gallon by 2025.
Plug-in hybrids and natural gas vehicles can be 
counted 1.6 times under the CAFE standards, and 
electric vehicles can be counted twice.

Adapting natural gas as a vehicle fuel introduces 
engineering challenges. While the fuel burns clean, it 
is less energy dense than gasoline, so if it is burned 
in an engine designed to run on conventional fuel, 
performance and efficiency are degraded.

But since natural gas has an octane rating of 130, 
compared with 93 for the best gasoline, an engine 
designed for it can run with very high cylinder pressure, 
which would cause a regular gasoline engine to knock 
from premature ignition. More cylinder pressure yields 
more power, and thus the energy-density advantage 
of gasoline can be nullified.[...]

Until the pressurized fuel tanks of natural gas 
vehicles can be easily and quickly refueled, the fleet 
cannot grow substantially. The number of commercial 
refueling stations for compressed natural gas has been 
increasing at a rate of 16 percent yearly, the Energy 
Department says. And, while the total is still small, 
advances in refueling equipment should increase 
the rate of expansion. Much of the infrastructure is 
already in place: America has millions of miles of 
natural gas pipeline. Connecting that network to 
refueling equipment is not difficult.

Although commercial refueling stations will be 
necessary to support a substantial fleet of natural gas 
vehicles, home refueling may be the magic bullet that 
makes the vehicles practical. Electric vehicles depend 
largely on home charging and most have less than half 
the range of a fully fueled natural gas vehicle. Some 
compressed natural gas home refueling products are 
available, but they can cost as much as $5,000.

Seeking to change that, the Energy Department 
has awarded grants to a number of companies in an 
effort to develop affordable home-refueling equipment. 

[...]

Available at: <http://www.nytimes.com/2013/10/30/au-
tomobiles/natural-gas-waits-for-its-moment.html?page
wanted=all&module=Search&mabReward=relbias%3A
r%2C%7B%222%22%3A%22RI%3A18%22%7D>.
Retrieved on: Sept 3rd, 2014. Adapted.
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11
The main purpose of the text is to
(A) defend the use of natural gas as a vehicle fuel.
(B) compare the use of natural gas vehicles in different 

countries.
(C) establish the technical aspects of the use of natural 

gas vehicles.
(D) analyze the immediate economic advantages of 

natural gas vehicles.
(E) highlight environmental protection advantages of 

natural gas vehicles in the long run.
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12
In the statement “As of 2009, Argentina had more than 
1.8 million in operation and almost 2,000 natural gas filling 
stations” (lines 4-6), the expression as of  means: 
(A) In 2009
(B) Since 2009
(C) Around 2009
(D) Before 2009 
(E) Comparing to 2009

13
According to the paragraph limited by lines 13-24 in the 
text, one can infer that  
(A) gasoline is as expensive as diesel in New York City.
(B) a car running on natural gas will pay $1.50 on one 

gallon of the fuel.
(C) every car running on natural gas will afford to save 

$3.00 on a 60-mile drive.
(D) the cost of oil changes can improve savings in natural 

gas-fueled vehicles. 
(E) natural gas cannot be associated with corrosion in 

car’s exhaust-system parts.

14
The sentence of the text “But were production to increase 
significantly, economies of scale would bring prices down” 
(lines 28-29) has the same meaning as:  
(A) Economies of scale would reduce production and 

prices significantly. 
(B) Economies of scale would be one of the conditions for 

the decrease of prices. 
(C) Production would increase unless economies of scale 

brought prices down. 
(D) Production would increase significantly if economies 

of scale didn’t bring the prices down. 
(E) Prices would not go down although the production 

increased. 

15
In the 5th paragraph, limited by lines 35-42 in the text, the 
author defends the idea that 
(A) economic and environmental benefits of natural 

gas vehicles are both immediate results of smaller 
footprints than those of gasoline or diesel automobiles. 

(B) economic benefits of natural gas vehicles are not as 
considerable as the environmental benefits because 
of the cost of the natural gas production process. 

(C) natural gas vehicles produce smaller footprints than 
those of gasoline or diesel automobiles because they 
bring more environmental benefits. 

(D) environmental benefits of natural gas vehicles are 
remarkable despite the carbon-rich methane released 
into the atmosphere in the production process.

(E) environmental benefits of natural gas vehicles are not 
as considerable as the economic benefits because of 
the cost of the carbon-rich methane released into the 
atmosphere in the production process.

16
The modal verb may in the fragment of the text “It may be 
years before the economic benefits of natural gas vehicles 
can be realized” (lines 35-36) is associated with the idea of  
(A) permission
(B) obligation
(C) certainty
(D) inference
(E) probability

17
According to the 6th paragraph in the text (lines 43-52), 
one of the Corporate Average Fuel Economy goals for the 
fleet in the United States is average 54.5 miles per gallon
(A) in 2025 
(B) prior 2025 
(C) around 2025
(D) sometime before 2025
(E) not later than 2025

18 
The personal pronoun it in “so if it is burned in an engine 
designed to run on conventional fuel” (lines 55-56) refers to  
(A) natural gas
(B) degrading fuel
(C) unconventional fuel 
(D) 93-octane rating fuel 
(E) more energy-dense fuel

19
According to the 9th paragraph in the text (lines 65-75), 
refueling stations in the United States  
(A) should go through an increase at their rate of 

expansion. 
(B) require pipeline infrastructure that has been growing 

16% every year.
(C) do not rely on infrastructure available for their 

expansion. 
(D) cannot grow substantially because of miles of natural 

gas pipeline. 
(E) cannot be expanded through the country because of 

their potential damage against nature.

20
In the sentence of the text “Although commercial refueling 
stations will be necessary to support a substantial fleet of 
natural gas vehicles, home refueling may be the magic 
bullet that makes the vehicles practical” (lines 76-79), the 
word although implies facts that are 
(A) simultaneous  
(B) sequential
(C) alternate 
(D) opposing
(E) proportional
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INFORMÁTICA II

21
A célula H4 do trecho de planilha Excel 2010 (português), 
apresentado abaixo, foi preenchida com a expressão ma-
temática 

=SE(H1>5;SE(G3=14;G4;G1);SE(H2<5;G3;G2))

Qual é o resultado apresentado na célula H4?
(A) 14
(B) 55
(C) 66
(D) 73
(E) #NAME

22
A navegação na internet utiliza aplicativos denominados 
navegadores (browsers).
Em alguns deles, como no Chrome, há uma lista denomi-
nada HISTÓRICO que armazena os
(A) endereços dos sites visitados pelo usuário, automati-

camente.
(B) endereços dos sites visitados pelo usuário, por acio-

namento das teclas Ctrl+D.
(C) endereços de destinatários aos quais se enviam co-

municados, notas, credenciais ou brindes, com o pro-
pósito de incentivar a publicação de determinada in-
formação. 

(D) dados coletados por uma ferramenta gerenciável que 
proporciona a troca de mensagens via e-mail.

(E) dados coletados por um serviço on-line que sugere 
outros sites pelos quais o usuário talvez tenha interes-
se, com base nos sites visitados com frequência.

23
Baseada nas melhores práticas para segurança da infor-
mação, uma instituição governamental visa à melhor ges-
tão dos seus ativos e classificação das informações.
Três dentre os critérios mínimos aceitáveis para atingir 
esse objetivo são:
(A) integridade, sigilo e amplitude
(B) recorrência, disponibilidade e transparência
(C) área de gestão, nível hierárquico e autorização
(D) disponibilidade, restrição de acesso e integração
(E) confidencialidade, criticidade e prazo de retenção

24
Considere o trecho da planilha construída no aplicativo 
Excel 2010 (Português), apresentada abaixo, no qual a 
fórmula 

=B1*(1+B2)^B3 

foi digitada na célula B4.

O usuário da planilha também deseja calcular a quantidade 
necessária de meses para obter um Valor futuro do investi-
mento de R$ 30.000,00. Para fazer isso, pretende usar um 
recurso disponível entre as funcionalidades do Excel, que 
altera o valor lançado na célula B4, mas não por lançamen-
to direto nessa célula. Opta, então, por calcular, automati-
camente, um novo valor para a célula B3.
Qual é a funcionalidade do Excel 2010 (Português), que 
faz esse cálculo, automaticamente, mantendo a fórmula 
que está na célula B4? 
(A) Filtro
(B) Validar dados
(C) Atingir meta
(D) Rastrear precedentes
(E) Avaliar fórmula

25
Considere as afirmações a respeito de organização e ge-
renciamento de informações, arquivos, pastas e progra-
mas apresentados a seguir.
I -  Arquivos de imagens JPEG quando compactados 

sofrem uma redução de aproximadamente 80% do 
tamanho da coleção original de imagens. 

II -  Se houver mais de um programa no computador ca-
paz de abrir um tipo de arquivo, um programa será 
defi nido como o padrão pelo sistema ou usuário.

III -  Bibliotecas são repositórios que contêm fi sicamente 
arquivos que estão na mesma estrutura hierárquica 
de diretórios.

Estão corretas APENAS as afirmações
(A) I
(B) II
(C) III
(D) I e II
(E) II e III
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26
A sociedade hoje está em um ritmo acelerado de mudan-
ças tecnológicas, o qual afeta o cenário mercadológico 
mundial.
Nas empresas, os avanços e inovações nessa área inter-
ferem nas estratégias de marketing e vendas porque
(A) aumentam a separação entre os países, em função do 

crescimento explosivo nas áreas de informática, tele-
comunicações e transporte.

(B) ampliam a atuação profissional para organizações 
sem fins lucrativos, associações de classe e entida-
des públicas.

(C) ajudam as empresas a distribuir seus produtos de 
maneira mais eficiente e a comunicar-se diretamente 
com os clientes.

(D) criam novas formas de rastrear produtos e serviços 
customizados, em sintonia com um amplo mercado de 
massa.

(E) representam uma forma de pressão para que a direto-
ria assuma a responsabilidade pelos impactos causa-
dos pela produção.

27
O treinamento da equipe de vendas é fator fundamental 
para o sucesso da empresa, pois oferece ao vendedor o(a)
(A) conhecimento das técnicas para “empurrar” produtos 

aos clientes.
(B) entendimento dos procedimentos de campo e de suas 

responsabilidades.
(C) ensinamento sobre os interesses exclusivos da firma 

em que irá trabalhar.
(D) liberdade de administrar seu tempo e seu roteiro de 

visitas como quiser.
(E) prática da escolha de mídias eficientes para as propa-

gandas dos produtos.

28
Numa palestra sobre carreiras e profissões, um consul-
tor de empresas fala sobre as atitudes adequadas de um 
vendedor.
Esse consultor afirma que, para agir corretamente, um 
vendedor deve
(A) abster-se de desempenhar outras atividades que não 

a venda.
(B) colocar seus interesses à frente da empresa e dos 

clientes.
(C) privilegiar o volume de vendas em lugar da lucratividade.
(D) ressaltar as características dos produtos e não seus 

benefícios.
(E) utilizar as visitas para colher informações sobre os 

clientes.

29
Uma definição ampla de produto inclui bens, serviços, 
eventos, lugares ou ideias.
Um exemplo de marketing de ideias são as campanhas 
para
(A) oferecer serviços de treinamento e educação.
(B) estimular o consumo consciente na sociedade.
(C) comunicar a alta performance dos combustíveis.
(D) promover os postos de autosserviço para motoristas.
(E) vender carros, associando o produto à sensação de 

sucesso pessoal.

30
Uma pesquisa detectou que 72% dos clientes pagariam 
até 20% a mais por suas marcas preferidas.
Esse efeito diferenciador que a marca tem sobre essa re-
ação dos clientes é denominado
(A) brand equity
(B) composto de marketing
(C) identidade do produto
(D) índice de recall
(E) lei de Pareto

31
Definir corretamente os tipos de mercados auxilia as em-
presas a prever suas demandas.
Ao planejar estratégias para aumentar a demanda entre 
os compradores do mercado-alvo, a empresa está focan-
do um conjunto de consumidores que
(A) compram e se relacionam atualmente com a organi-

zação.
(B) demonstram um nível de interesse suficiente por sua 

oferta.
(C) estão à procura de um produto ainda não disponível.
(D) fazem parte do mercado disponível que a empresa 

decide buscar.
(E) possuem renda, interesse e acesso às suas propostas.

32
O gerente de vendas de uma multinacional está liderando 
um planejamento de mercado para o lançamento de uma 
nova linha de produtos. A pesquisa está focada nos as-
pectos relacionados ao preço, comunicação, distribuição 
e características dos produtos, que podem impactar no 
lançamento da empresa.
O principal aspecto que é objeto dessa pesquisa é o(a)
(A) composto de marketing 
(B) endomarketing 
(C) nível de satisfação do cliente
(D) perfil do consumidor
(E) reputação da marca
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33
Uma distribuidora de combustíveis pretende instalar pos-
tos em bairros nobres para comercializar somente com-
bustíveis de alta octanagem que abasteçam automóveis 
de moradores com alto poder aquisitivo.
A estratégia de mercado, nesse caso, está utilizando 
quais critérios de segmentação?
(A) Consumo e renda
(B) Geográfico e demográfico
(C) Localização e economia
(D) Psicográfico e comportamental
(E) Regional e populacional

34
Para pesquisar novos lubrificantes, a diretoria de uma 
grande transportadora costuma solicitar a seus motoristas 
que experimentem, por um determinado período, os no-
vos produtos em seus caminhões.
Que tipo de amostra está sendo utilizada nessa situação 
de mercado? 
(A) Aleatória simples
(B) Estratificada
(C) Não probabilística por conveniência
(D) Não probabilística por cota
(E) Probabilística por grupo

35
Nos mercados organizacionais, as propostas de vendas 
são importante tarefa na área comercial.
Nesse sentido, as propostas podem ser consideradas 
como documentos de marketing, pois descrevem
(A) as fases da conquista de um mercado organizacional
(B) a solicitação dos pedidos requeridos pelo cliente
(C) a propaganda de venda dos fornecedores de produtos
(D) o passo a passo da estratégia de vendas da empresa
(E) o valor e os benefícios da oferta sob o ponto de vista 

do cliente

36
O processo de marketing começa antes que exista um 
produto e tem continuidade com o seu desenvolvimen-
to e com a disponibilização desse produto no mercado. 
A primeira etapa envolve a segmentação do mercado, a 
seleção do mercado-alvo adequado e o desenvolvimen-
to do valor da oferta. Em seguida, são especificados as 
características do produto, o preço a ser praticado e os 
sistemas de distribuição.
A última etapa do processo de entrega de valor, que en-
volve a utilização de força de vendas, ações de promoção 
de vendas e propaganda é denominada
(A) projeto de valor
(B) seleção do valor
(C) assistência de valor
(D) fornecimento do valor
(E) comunicação do valor

37
De acordo com os hábitos de compra, os bens podem ser 
distinguidos em quatro categorias.
Produtos como sabonetes ou jornais, comprados frequen-
temente e sem muito esforço por parte do consumidor, 
são classificados como bens
(A) intangíveis
(B) não procurados
(C) de conveniência
(D) de especialidade
(E) de compra comparada

38
Com o intuito de analisar cada um de seus concorrentes, 
a empresa deve monitorar algumas variáveis.
O percentual de clientes que mencionam o nome do con-
corrente, quando se pergunta a eles a respeito do nome 
da empresa que lhes vem à mente em determinado setor 
de negócio, é denominado
(A) participação de preferência 
(B) participação de mercado
(C) core business
(D) share of mind
(E) share of heart

39
O chefe do departamento de vendas orienta seus vende-
dores para que a cada visita consigam indicações para 
futuros contatos e, se possível, uma carta de recomen-
dação.
Esse método de procura e avaliação de clientes é de-
nominado
(A) cold canvassing
(B) corrente contínua
(C) observação pessoal
(D) centro de influências
(E) assistente de vendas

40
Durante a auditoria de vendas, o diretor de uma empresa 
realizou um levantamento das atividades dos concorrentes. 
Depois disso, realizou uma comparação entre as ativida-
des da empresa e as desses concorrentes, podendo, as-
sim, determinar os pontos fortes e fracos dessa empresa.
Essas análises são realizadas durante a fase da auditoria 
de vendas denominada
(A) recomendações
(B) análise situacional
(C) pesquisa de mercado
(D) investigação funcional
(E) desenvolvimento organizacional
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41
Cada vez menos pessoas compram e usam fraques e 
smokings. No entanto, alguns artistas de música erudi-
ta, assim como frequentadores de eventos da chamada 
alta sociedade ainda procuram por esses tipos de roupas. 
Cada comprador tem necessidades específicas e cada 
peça tem de ser customizada de forma que nenhuma 
peça é igual à outra. Um cliente, por exemplo, deseja que 
o tecido do smoking seja mais fresco para que possa fre-
quentar festas em locais mais quentes. Outro cliente quer 
que seja aplicado tecido mais elástico nas mangas do seu 
fraque para que possa tocar violino com mais liberdade 
de movimentos.
Levando em conta sua limitada capacidade produtiva e 
as características únicas de seus clientes, o gerente de 
uma confecção de fraques e smokings pratica o nível de 
segmentação denominado marketing
(A) local
(B) natural
(C) de nicho
(D) individual
(E) de segmento

42
As organizações conhecidas por fornecer uma excelen-
te qualidade de serviço criam um processo contínuo de 
pesquisa que fornece aos gerentes dados úteis e oportu-
nos sobre satisfação, expectativas e percepções acerca 
de qualidade.
Essas pesquisas incluem diversas abordagens, ferramen-
tas e técnicas dentre as quais NÃO se encontra adequa-
damente descrita a seguinte:
(A) o relatório de campo do funcionário, que é um méto-

do sistemático para perceber o que os funcionários 
descobrem a partir de suas interações com clientes e 
suas observações diretas do seu comportamento. 

(B) a visita de compradores misteriosos, que são pessoas 
contratadas para desempenharem o papel de clientes 
que fazem visitas inesperadas a estabelecimentos de 
serviço.

(C) a entrevista com grupos de foco, que consiste em 
interrogar um grupo de clientes representativos para 
obter informações em profundidade sobre problemas 
do serviço e identificar soluções possíveis. 

(D) a pesquisa transacional, que se destina a medir a sa-
tisfação do cliente e suas percepções sobre as experi-
ências de serviço enquanto estas ainda estão frescas 
em sua cabeça.

(E) a escala SERVQUAL, que mede as expectativas dos 
clientes em relação a uma determinada empresa, se-
gundo cinco dimensões determinantes da qualidade 
dos serviços: tangibilidade, confiabilidade, admiração, 
respeito e empatia.

43
Para modernizar as estratégias de vendas da sua orga-
nização o responsável por esse setor desenvolveu duas 
tendências que emergiram no mercado na década passa-
da: estratégias múltiplas de vendas e de relacionamentos.
Entretanto, ele NÃO desenvolveu corretamente tais ten-
dências, quando agiu da seguinte forma:
(A) alterou a estrutura e as políticas da organização 

expandindo seus esforços de vendas, incluindo ne-
gociantes independentes, catálogos, mala direta e 
telemarketing.

(B) segmentou seus clientes de acordo com o tipo de re-
lacionamento que a empresa tem ou quer desenvolver 
com eles, engajando-se numa estratégia múltipla de 
relacionamento.

(C) utilizou uma venda transacional para os clientes inte-
ressados nos serviços de valor agregado oferecidos 
pela empresa, e utilizou uma venda consultiva para 
aqueles que não estavam interessados em ter esses 
serviços. 

(D) definiu que todas as funções da empresa deveriam 
trabalhar juntas em equipe para solucionar os proble-
mas dos clientes para alcançar um marketing de rela-
cionamento eficiente.

(E) estabeleceu objetivos específicos e vinculou o plane-
jamento de marketing estratégico com as decisões es-
tratégicas do topo da organização e com as atividades 
da força de vendas. 

44
Em uma análise do custo do mercado, são duas as ma-
neiras de tratar a divisão de despesas indiretas: o método 
da margem de contribuição (também chamado contribui-
ção com custos indiretos) e método do custo total.
Sobre estas duas abordagens, tem-se que o método
(A) da margem de distribuição tem todas as despesas, 

diretas ou indiretas, alocadas entre as unidades de 
marketing em estudo, para determinar o lucro líquido 
de cada território, produto ou unidade de marketing.

(B) do custo total é especialmente adequado para o relato 
sistemático dos custos históricos com uma base para 
o planejamento futuro de marketing e útil ao fazer es-
tudos de longo prazo da rentabilidade de vários seg-
mentos de mercado.

(C) da margem de distribuição é particularmente útil para 
avaliar o desempenho de gerentes de vendas de um 
distrito, gerentes de filial ou outros segmentos adminis-
trativos de uma organização com vendas em campo.

(D) do custo total é um dispositivo útil para a avaliação de 
desempenho de vendas e nas tomadas de decisões 
de mercado, facilitando o controle de recursos e a de-
legação da responsabilidade de lucros.

(E) do custo total e a contabilidade do custo de produ-
ção ajudam a controlar custos que são incorridos por 
profissionais de vendas que não estão sob supervisão 
direta e cujo trabalho não é totalmente rotineiro.
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45
Com relação aos níveis de participação do cliente nos di-
ferentes serviços, observa-se que, em níveis
(A) altos de participação, os produtos dos serviços são 

padronizados, o serviço é fornecido seja qual for a 
compra, e o pagamento pode ser a única contribuição 
exigida do cliente. 

(B) moderados de participação, as contribuições do clien-
te personalizam um serviço padrão, e o fornecimento 
do serviço requer a compra por parte do cliente.

(C) baixos de participação, o serviço não pode ser criado 
sem a compra e a participação ativa do cliente que 
orienta o serviço feito por encomenda.

(D) altos de participação, as contribuições do cliente (in-
formações, matéria-prima) são necessárias, mas não 
obrigatórias para um resultado adequado, e a empre-
sa de serviço fornece o serviço.

(E) baixos de participação, as contribuições do cliente são 
obrigatórias e coproduzem o resultado.

46
Dentre dois projetos (A ou B), que são mutuamente ex-
clusivos e com mesma duração, uma empresa precisa 
decidir em qual deles deve investir. A empresa obtém os 
seguintes dados:

TIR do projeto A = 10%.
TIR do projeto B = 8%.
TIR do projeto [B  A] = 7%, em que [B  A] se refere a um 
projeto obtido a partir do fluxo do projeto B, descontado o 
fluxo do projeto A.

O valor do investimento inicial no projeto A é de R$ 10 mil 
e no projeto B é de R$ 12 mil.
Pelas informações acima e considerando-se a análise in-
cremental, a empresa deve investir no projeto
(A)  A, por ter a maior TIR independentemente da TIR de 

um projeto alternativo, diferente dos projetos A e B.
(B) A, se o seu payback descontado for menor.
(C) A, pois o seu valor presente líquido obtido a partir da 

taxa mínima de atratividade é o maior.
(D) B, pois a TIR do projeto complementar [B  A] é positiva. 
(E) B, se a taxa mínima de atratividade for menor do que 7%.

47
A seguinte afirmação caracteriza os princípios de seg-
mentação de mercado:
(A) A segmentação eficaz deve agrupar os compradores 

em segmentos de maneira que resultem na maior si-
milaridade possível quanto às características relevan-
tes dentro dos segmentos e entre eles.

(B) Muitas vezes, os mercados são segmentados com 
base em variáveis demográficas  - região do país ou 
do mundo, tamanho e densidade de mercado -, por-
que elas estão amplamente disponíveis e normalmen-
te se relacionam com o comportamento de compra 
dos consumidores.

(C) A segmentação tem como base o comportamento do 
consumidor e deve levar em conta, entre outros, os 
seguintes fatores: classe social, o estilo de vida, a per-
sonalidade, os benefícios buscados, a categoria de 
crenças e percepções e da predisposição de marca.

(D) Na descrição das diferenças entre os segmentos de 
mercado, é importante levar em conta as caracterís-
ticas do usuário que nos informam como um produto 
é comprado e utilizado, as quantidades consumidas, 
a frequência e o propósito de uso, as ocasiões nas 
quais o consumo acontece.

(E) Depois de avaliar segmentos diferentes no mercado, a 
empresa deve concentrar seus esforços de marketing 
visando a um ou a mais de um segmento adequado às 
suas metas e capacidades.

48
Sobre o tipo de relacionamento entre a organização de 
serviço e seus clientes, tem-se que
(A) a vantagem de uma relação de filiação para a orga-

nização de serviço é que esta sabe quem são seus 
clientes atuais e normalmente conhece o uso que eles 
fazem dos serviços oferecidos

(B) é denominado relação de filiação um evento durante 
o qual ocorre uma troca de valor entre duas partes, 
na qual não há o reconhecimento e o conhecimento 
mútuo entre as partes.

(C) em serviços gratuitos financiados por receitas tributá-
rias, como transmissões de rádio e TV, proteção poli-
cial, serviços de iluminação de vias públicas, identifi-
ca-se uma relação formal entre fornecedor e cliente, a 
qual caracteriza uma transação distinta.

(D) em grandes empresas, identificam-se os maiores ín-
dices de deserção de clientes do mercado, especial-
mente devido à falta de fidelidade de seus funcioná-
rios, deserção esta que contribui para a quebra da 
cadeia de lucro do serviço.

(E) em comunicações pessoais com os clientes, a em-
presa de serviço se dirige a um amplo segmento de 
mercado de cientes efetivos e potenciais, enviando 
mensagens a um público-alvo que não está em conta-
to com a fonte da mensagem. 

RASCUNHO
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49
A venda transacional e a venda de relacionamento se di-
ferem no seguinte aspecto: na venda
(A) transacional, é preciso manter o preço para obter o lu-

cro, e, na venda de relacionamento, é preciso diminuir 
o preço para garantir a venda.

(B) transacional, deve-se concentrar nas contas com alto 
potencial de lucro, e, na venda de relacionamento, de-
ve-se concentrar nos produtos que contribuirão para o 
bem-estar do cliente.

(C) transacional, devem-se conseguir novas contas, e, na 
venda de relacionamento, é preciso conservar as con-
tas já existentes.

(D) transacional, o profissional de vendas torna-se o for-
necedor preferencial daquele cliente, e, na venda de 
relacionamento, são os promotores ou repositores 
que facilitam as vendas para os consumidores.

(E) de relacionamento, o profissional de vendas tem como 
foco a venda do produto, e, na venda transacional, ele 
busca gerir cada compra com vista a um lucro no lon-
go prazo.

50
Tomando os serviços de uma perspectiva puramente 
operacional, percebe-se que eles podem ser classifica-
dos em diferentes direções com base em ações tangí-
veis e intangíveis.
Sobre a natureza do ato do serviço, tem-se que
(A) transporte de passageiros, corte de cabelo e serviços 

odontológicos são serviços que envolvem ações in-
tangíveis dirigidas aos bens de um cliente.

(B) transporte de cargas aéreas, poda de gramados e ser-
viços de limpeza são serviços que envolvem ações 
tangíveis nos bens e outras posses físicas pertencen-
tes ao cliente.

(C) entretenimento, espetáculos esportivos e apresenta-
ções educacionais são serviços que envolvem ações 
tangíveis dirigidas à mente das pessoas.

(D) seguros, serviços bancários e consultoria são servi-
ços que envolvem ações tangíveis dirigidas aos bens 
de um cliente.

(E) serviços públicos como reciclagem de lixo, serviços 
de informação, abastecimento de água e serviços fu-
nerários sempre envolvem ações intangíveis tanto de 
bens quanto de pessoas.

51
Sobre os diversos elementos dos sistemas de informação 
e controle utilizados numa organização, o sistema
(A) de informações executivas (SIE) fornece aos gerentes 

de nível intermediário relatórios que resumem os da-
dos e apoiam as decisões do dia a dia.

(B) de apoio à decisão (SAD) mede continuamente produ-
tos, serviços e práticas em relação a fortes concorren-
tes ou a outras organizações reconhecidas no setor.

(C) balanced scorecard (BSC) é um sistema abrangente 
de controle gerencial que equilibra as medidas finan-
ceiras tradicionais com medidas operacionais relacio-
nadas aos fatores de sucesso de uma empresa. 

(D) entreprise resource planning (ERP), que é um sistema 
de planejamento de recursos empresariais, define um 
padrão de qualidade altamente ambicioso que especi-
fica um objetivo de não mais que três ou quatro defei-
tos por milhão de peças.

(E) de controle de inventário just-in-time (JIT) ajuda a em-
presa a registrar as interações dos consumidores e 
permite que os funcionários tenham acesso aos regis-
tros de vendas e disponham de um banco de dados 
com informações do cliente.

52

Qual é o valor do limite 
 

4x

x 1
lim

2 x 1




 ?

(A) 0

(B) 1
2

  

(C) 2
2

  

(D) 1

(E) 2

53
Em um grupo, formado por 20 mulheres e 10 homens, há 
apenas 12 mulheres e 8 homens com mais de 21 anos.
Duas pessoas do grupo foram escolhidas ao acaso. 
Se ambas tiverem mais de 21 anos, então a probabilidade 
de elas serem de sexos diferentes é

(A) 96
190

   

(B) 94
190

 

(C) 96
200

 

(D) 1
96

  

(E) 1
48
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54
Em dois meses, um capital inicial de R$100.000,00 foi 
corrigido duas vezes, por uma mesma taxa mensal de ju-
ros (compostos). Ao final dos dois meses, após a segunda 
correção, o valor corrigido era de R$104.040,00.
Ao final do primeiro mês, após a primeira correção, o valor 
corrigido era de
(A) R$ 102.000,00
(B) R$ 102.018,00
(C) R$ 102.020,00
(D) R$ 104.000,00
(E) R$ 104.036,00

55
Seja T: R3 → R4 uma transformação linear, cujo núcleo 
(kernel) e cuja imagem são representados, respectiva-
mente, por Ker(T) e Im(T).
Se n é a dimensão do espaço vetorial Ker(T), e m é a di-
mensão do espaço vetorial Im(T), então o valor de n+m é
(A) 7
(B) 6
(C) 5
(D) 4
(E) 3

56
Dados três conjuntos M, N e P, tem-se que o conjunto 

 M N P  é igual ao conjunto

(A) M N P     
(B)  M N P   
(C)  M N P   
(D)    M N M P    
(E)    M N M P  

57

Seja f: R→R a função definida por  
x 1 , se x 0

f x 2 , se x 0
x 1 , se x 0

 
 
  

 .

O limite  
x 0
lim f x


é

(A) inexistente
(B) 1
(C) 1
(D) 2
(E) infinito

58
As demonstrações contábeis têm o objetivo de fornecer 
informações úteis para a tomada de decisões. O conjunto 
de demonstrações contábeis que uma empresa divulga 
segue, em geral, padrões normativos de apresentação e 
conteúdos específicos. 
Informações sobre a receita de vendas e despesas finan-
ceiras de um período devem ser encontradas no(a)
(A) Demonstração do Resultado do Exercício
(B) Demonstração dos Fluxos de Caixa
(C) Demonstração do Valor Adicionado
(D) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
(E) Balanço Patrimonial

59
O custo total adicional incorrido para uma atividade é 
denominado
(A) custo de oportunidade
(B) custo incremental
(C) custo diferencial 
(D) custo imputado
(E) sunk cost 

60
Considere-se uma unidade mínima administrativa para a 
Contabilidade de Custos e Gerencial, representada, na 
maioria dos casos, por pessoas e máquinas que desen-
volvem atividades homogêneas.
Essa unidade é denominada
(A) centro de custos
(B) centro de produção 
(C) departamento
(D) segmento operacional
(E) unidade administrativa

61
Considere-se uma pequena cidade onde existe apenas 
um posto de gasolina, que, devido à sua localização pri-
vilegiada, permite fixar um preço um pouco maior do que 
os postos de uma cidade vizinha, visto que seu produto se 
diferencia pela sua localização.
Essa situação de estrutura de mercado é denominada
(A) monopólio
(B) monopsônio
(C) competição perfeita
(D) competição monopolística
(E) modelo de Cournot
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62
Um idoso e sua neta vão a um shopping e vivenciam as 
situações a seguir.
Eles resolvem ir ao cinema e verificam que o preço do 
ingresso é metade do preço normal para eles. 
Após o filme, eles vão a uma lanchonete e verificam que, 
na compra de um sanduíche e um refrigerante, ganham 
outro sanduíche.
Por fim, após o lanche, eles se dirigem para pagar o esta-
cionamento e verificam que o preço é composto de duas 
partes: uma parte fixa, que independe do tempo perma-
necido, e uma parte variável cobrada por hora que perma-
neceram no local.

O valor do ingresso, a oferta do sanduíche e a composi-
ção do preço do estacionamento são, respectivamente, 
estratégias de vendas denominadas
(A) discriminação de terceiro grau; discriminação de se-

gundo grau; tarifas compartilhadas
(B) discriminação de segundo grau; discriminação de ter-

ceiro grau; tarifas compartilhadas
(C) tarifas compartilhadas; discriminação de terceiro grau; 

discriminação de segundo grau
(D) tarifas compartilhadas; discriminação de segundo 

grau; discriminação de primeiro grau
(E) discriminação de terceiro grau; discriminação de pri-

meiro grau; tarifas compartilhadas

63
Em um cenário de pleno emprego, uma política fiscal 
expansionista tende a
(A) ter efeito nulo no nível do produto, além de elevar a 

taxa de juros a fim de tentar conter a inflação.
(B) ter máxima eficácia sobre o nível da renda, com a taxa 

de juros mantida fixa.
(C) ter um efeito neutro, visto que apenas variáveis reais 

da economia surtem efeito.
(D) gerar crescimento da renda, mas com elevação da 

taxa de juros e da inflação.
(E) gerar o efeito crowding-out, em que o investimento pri-

vado substitui o investimento público.

64
Entre as vantagens de adotar centros de lucros em uma 
empresa, está o(a)
(A) maior controle na gestão no topo da empresa, pois as 

decisões se tornam mais centralizadas.
(B) maior qualidade no processo de tomada de deci-

sões, caso a capacidade dos gestores desse centro 
sejam baixas.

(C) redução de competição entre os diferentes centros de 
lucro da empresa pelo uso de recursos.

(D) menor possibilidade de conflitos internos, quando da 
repartição de custos entre os centros de lucro.

(E) maior agilidade no processo de tomada de decisão, 
pois reduz a dependência em relação à gestão do 
topo da empresa.

65
Um dos critérios de seleção de projetos é o payback des-
contado, que é definido como o(a)
(A) custo de oportunidade do capital investido, definido 

como a TIR da alternativa ao projeto que está sendo 
analisado.

(B) valor presente líquido, descontada a taxa mínima de 
atratividade, comparado entre diferentes projetos.

(C) tempo necessário para recuperação do investimento 
inicial, obtido a partir do cálculo do valor presente lí-
quido, utilizando-se a taxa mínima de atratividade.

(D) incremento do fluxo entre dois projetos, cuja TIR seja 
maior do que a taxa mínima de atratividade.

(E) taxa de desconto que zera o valor presente líquido do 
projeto analisado.

66
Considere-se o mercado de carros usados vendidos pelas 
pessoas físicas que são donas desses carros. Nesse mer-
cado, os vendedores conhecem muito mais a qualidade 
do que vendem do que os eventuais compradores. 
Uma consequência dessa situação de assimetria de infor-
mação é o(a)
(A)  preço baixo oferecido nesse mercado pelos carros 

usados de boa qualidade.
(B)  exclusão quase total de carros de baixa qualidade 

desse mercado de usados.
(C)  redução da diferença entre os preços dos carros no-

vos e os preços médios dos carros usados vendidos 
nesse mercado.

(D)  garantia dada pelas pessoas físicas vendedoras aos 
compradores de seus carros novos.

(E)  redução do tempo médio para uma nova compra de 
carros novos por parte das pessoas.

67
Considerem-se duas variedades do mesmo produto fabri-
cadas por duas empresas distintas, X e Y, as quais di-
ferenciaram o que produzem. Em condições de preços 
iguais, todos os compradores preferem o produto de X. 
Então, trata-se de uma situação de
(A) diferenciação vertical
(B) diferenciação horizontal
(C) diferenciação locacional
(D) monopólio de X
(E) oligopólio de Cournot

68 
Uma empresa em certo mercado é um monopólio natural 
com um único produto. 
Nesse caso, a regulação do preço do monopolista basea-
da em propiciar uma taxa de retorno positiva sobre o capi-
tal que investiu determina que o preço praticado seja
(A) igual ao custo marginal
(B) igual ao custo variável médio
(C) igual ao custo fixo médio
(D) maior que o custo variável médio
(E) menor que o custo total médio
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69
Na análise de decisão sobre um projeto de investimento, 
um indicador favorável à sua realização consiste no fato 
de a taxa mínima de atratividade ser 
(A) maior do que a taxa interna de retorno do projeto
(B) menor do que a taxa interna de retorno do projeto
(C) maior do que o valor presente líquido do projeto
(D) menor do que o valor presente líquido do projeto
(E) maior do que a taxa de juros do mercado

70
O gráfico abaixo mostra como o valor presente líquido 
(VPL) de um projeto varia com a taxa de desconto usada 
para calculá-lo.

taxa de desconto
(% ao ano)

VPL
(R$)

0 3 5 7

         
Tal gráfico mostra que o projeto 
(A)  tem uma única taxa interna de retorno positiva.
(B)  envolve gastos líquidos em períodos posteriores a pe-

ríodos com recebimentos líquidos.
(C)  tem valor presente líquido sempre positivo.
(D)  apresenta o mínimo valor presente líquido, quando a 

taxa de desconto se situa entre 3% e 5% ao ano.
(E)  tem um período mínimo de pay back de 3 anos.
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