
CADERNO: 1 ECO42

PROFISSIONAL NÍVEL SUPERIOR I

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

1 - A duração das provas será de 5 (cinco) 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 3 (três) últimos candidatos a terminar a prova permanecerão na sala 
e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata de suas 
respectivas assinaturas. 

4 - O candidato NÃO poderá levar o seu Caderno de Questões (provas 
objetivas) e NÃO poderá copiar o gabarito (assinalamentos).  A imagem 
do seu Cartão de Respostas será disponibilizada na página do concurso 
em http://concursos.biorio.org.br na data prevista no cronograma. 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

1 - Confira atentamente se este Caderno de Questões, que contém 50 
(cinquenta) questões objetivas, está completo.

2 - Cada questão da prova objetiva contém 5 (cinco) opções, somente uma 
correta.

3 - Confira se seus dados pessoais e o cargo/perfil escolhido, indicados 
no cartão de respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência, 
notifique imediatamente o Fiscal de Sala ou o Chefe de Local. Terminada a 
conferência, você deve assinar o cartão de respostas no espaço apropriado.

4 - Confira atentamente se o cargo/perfil e o número do caderno que estão 
no caderno de questões são os mesmos que constam em seu cartão 
de respostas e na etiqueta com seus dados colada na mesa/cadeira 
designada para você sentar. Se notar qualquer divergência, notifique 
imediatamente o Fiscal de Sala ou o 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 

l 13/04/2014, Provas Objetivas/
Discursivas e Entrega de Títulos 
(candidatos de Nível Superior). 

l 14/04/2014, Divulgação dos Exemplares 
dos Cadernos de Questões (Provas) das 
Provas Objetivas e das Provas Discursivas.

l 14/04/2014, Divulgação dos Gabaritos 
Preliminares das Provas Objetivas e das 
Provas Discursivas

l 15/04/2014, Disponibilização das 
Imagens dos Cartões Respostas das 
Provas Objetivas.

l 16/04 e 17/04/2014, Interposição de 
Recursos contra as questões das Provas 
Objetivas e das questões das Provas 
Discursivas. 

l 28/04/2014, Divulgação dos Gabaritos 
Definitivos das Provas Objetivas e das 
Provas Discursivas.

l 28/04/2014, Divulgação das Notas 
Preliminares das Provas Objetivas.

l 06/05 e 07/05/2014, Interposição de 
Recursos contra das Notas Preliminares 
das Provas Objetivas.

l 05/05/2014, Resultado dos Recursos 
contra as Notas Preliminares das 
Provas Objetivas.

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

l E-mail: cepel2014@biorio.org.br
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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO 

MACONHA E CLASSE SOCIAL

Em recente entrevista, o presidente Barak Obama 
afirmou que fumar maconha é menos nocivo do que 
ingerir álcool. Defensor da legalização do uso recreativo, 
acrescentou que a criminalização dessa droga prejudica 
mais os jovens negros e latinos das classes pobres do 
que os garotos de classe média, que raramente vão para 
a prisão pelo seu uso.
 Os dois argumentos revelam muito da ideologia 
dita progressista do presidente.
 Adepto do que se convencionou chamar de Estado-
babá, ele pauta suas opiniões e decisões de acordo com 
o perigo que determinada atividade possa representar 
aos cidadãos. Assim, se a maconha é menos nociva que o 
tolerado álcool, pode ser liberada. Já o argumento segundo 
o qual a legalização beneficiará os mais pobres, que 
costumam ser punidos com mais rigor pela lei opressora, 
denota sua firme adesão à teoria da luta de classes.
 O consumo e comercialização da maconha devem 
ser liberados sim, mas não pelos fracos argumentos usados 
pelo presidente. O primeiro é cientificamente controverso 
e o segundo, embora verdadeiro, é tosco, uma vez que, no 
limite, pode ser usado para defender a descriminalização 
de qualquer atividade ilícita, inclusive os crimes contra a 
vida e a propriedade. Afinal, os mais pobres costumam 
ser punidos com mais rigor por quaisquer crimes, e não 
só tráfico e consumo de drogas. A questão relevante aqui 
deveria ser: devemos criminalizar atividades que não 
prejudiquem ninguém, além dos próprios agentes?
 Ora, se uma atividade deve ser proibida ou 
autorizada de acordo com os níveis de risco à vida 
ou à saúde de seus praticantes, deveríamos aplaudir 
a proibição de esportes radicais, consumo de 
açúcares, gorduras, álcool, cigarros e, até mesmo, 
guiar automóveis. Se tais atividades são admitidas, 
malgrado todos os perigos a elas inerentes, é porque 
consideramos que temos o direito de escolher o nosso 
próprio caminho, de buscar a própria felicidade de 
acordo com os nossos valores e avaliações, não os do 
governo, dos cientistas ou de qualquer outra atividade.

João Luiz Mauad, o Globo, 19/02/2014

QUESTÃO 1
Os termos do título – maconha / classe social aparecem 
relacionados, no texto, do seguinte modo:

(A) os mais ricos fumam mais maconha que os pobres, mas são 
menos penalizados.

(B) os mais pobres fumam maconha, mas por uso recreativo.
(C) o uso da maconha está disseminado por todas as classes sociais.
(D) os mais pobres são mais penalizados que os que pertencem 

à classe média.
(E) os mais ricos defendem a legalização do uso recreativo da 

maconha.

QUESTÃO 2
Infere-se da declaração inicial do presidente Obama que:

(A) fumar maconha e ingerir álcool são atos de diferentes graus 
de nocividade.

(B) fumar maconha é mais benéfico do que ingerir bebida 
alcoólica.

(C) devemos fumar maconha, mas não ingerir álcool.
(D) fumar maconha é menos nocivo do que ingerir álcool, 

desde que em uso recreativo.
(E) ingerir álcool é tão nocivo quanto fumar maconha, mas 

deve-se preferir aquele a essa.

QUESTÃO 3
A frase abaixo que NÃO está estruturada na voz passiva é:

(A) “...pode ser usado para defender a descriminalização de 
qualquer atividade...”.

(B) “...se a maconha é menos nociva que o tolerado álcool, 
pode ser liberada”.

(C) “Se tais atividades são admitidas,...”.
(D) “O consumo e comercialização da maconha devem ser 

liberados sim...”.
(E) “A questão relevante aqui deveria ser: devemos criminalizar 

atividades...”.

QUESTÃO 4
 “Adepto do que se convencionou chamar de Estado-babá...”; a 
designação se prende ao fato de as autoridades

(A) tratarem todos os cidadãos como irresponsáveis.
(B) se atribuírem a proteção de todos os cidadãos.
(C) considerarem os jovens como adultos em miniatura.
(D) decidirem os pleitos sem consulta à população.
(E) informarem continuamente à população os problemas 

encontrados.

QUESTÃO 5
Observe as frases abaixo:

I.  “...a criminalização dessa droga prejudica mais os jovens 
negros...”.

II.  “...a legalização beneficiará os mais pobres...”
III.  “...costumam ser punidos com mais rigor pela lei...”

Sobre o emprego do vocábulo sublinhado, podemos afirmar 
com correção que:

(A) todas as frases apresentam formas de comparativo ou 
superlativo.

(B) em todas as frases o vocábulo sublinhado pertence à 
mesma classe.

(C) na frase III, o vocábulo “mais” pertence a uma classe 
diferente das demais.

(D) nas frases II e III, o vocábulo “mais” pertence à classe dos 
advérbios.

(E) em todas as frases o vocábulo “mais” apresenta classes 
diferentes.
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QUESTÃO 6
Segundo o texto, os argumentos do presidente Obama devem 
ser considerados

(A) igualmente errados.
(B) atualmente ultrapassados.
(C) cientificamente ultrapassados.
(D) diferentemente condenados.
(E) socialmente preconceituosos.

QUESTÃO 7
“O primeiro é cientificamente controverso e o segundo, embora 
verdadeiro, é tosco, uma vez que, no limite, pode ser usado 
para defender a descriminalização de qualquer atividade ilícita, 
inclusive os crimes contra a vida e a propriedade”.  Nesse caso, 
o argumento do autor do texto apela para:

(A) uma analogia indevida. 
(B) uma estatística falsa.
(C) uma simplificação exagerada.
(D) uma fuga do assunto.
(E) uma fragmentação argumentativa.

QUESTÃO 8
A alternativa em que a equivalência das estruturas não é 
verdadeira é:

(A) proibir uma atividade / proibição de uma atividade
(B) ingerir álcool / a ingerência de álcool
(C) defender a criminalização / defesa da criminalização
(D) buscar a felicidade / busca da felicidade
(E) escolher nosso próprio caminho / escolha de nosso próprio 

caminho

QUESTÃO 9
“Ora, se uma atividade deve ser proibida ou autorizada...”; o 
vocábulo “ora”, nesse segmento do texto, tem valor de:

(A) oposição
(B) explicação
(C) conclusão
(D) comparação
(E) concessão

QUESTÃO 10
A conclusão do texto permite reconhecer que o objetivo do texto é:

(A) condenar as declarações do presidente Obama.
(B) defender as liberdades individuais.
(C) criticar a condenação generalizada da maconha.
(D) advogar em favor dos mais pobres.
(E) alertar as autoridades para os desvios de conduta.

QUESTÃO 11
“Em recente entrevista, o presidente Barak Obama afirmou 
que fumar maconha é menos nocivo do que ingerir álcool. 
Defensor da legalização do uso recreativo, acrescentou que a 
criminalização dessa droga prejudica mais os jovens negros e 
latinos das classes pobres do que os garotos de classe média...”. 
Entre esses dois períodos, poderíamos, respeitando o sentido 
do texto, inserir o seguinte conectivo:

(A) como
(B) embora
(C) já que
(D) apesar de
(E) visto que

 
QUESTÃO 12
“Os dois argumentos revelam muito da ideologia dita 
progressista do presidente”. Sobre os componentes desse 
segmento do texto, a afirmação inadequada é:

(A) o termo “muito” se prende à forma verbal “revelam”.
(B) o termo “dita” mostra distanciamento do autor em face da 

declaração do presidente.
(C) o termo “presidente” estabelece coesão com um termo 

anterior a que se refere.
(D) o termo “progressista” traz uma ironia crítica.
(E) “os dois argumentos” vão ser citados na progressão do texto.

QUESTÃO 13
“Se tais atividades são admitidas, malgrado todos os perigos 
a elas inerentes, é porque consideramos que temos o direito 
de escolher o nosso próprio caminho, de buscar a própria 
felicidade de acordo com os nossos valores e avaliações, não 
os do governo, dos cientistas ou de qualquer outra atividade”. 
Nesse segmento do texto, os elementos que se ligam por 
coesão a qualquer elemento anterior são:

(A) a elas / que / os  nossos
(B) tais atividades / elas / os
(C) tais atividades / que /os
(D) que / elas / os
(E) os nossos valores / os do governo / dos cientistas

QUESTÃO 14
“Se tais atividades são admitidas, malgrado todos os perigos 
a elas inerentes, é porque consideramos que temos o direito 
de escolher o nosso próprio caminho, de buscar a própria 
felicidade de acordo com os nossos valores e avaliações, não 
os do governo, dos cientistas ou de qualquer outra atividade”. 
O vocábulo “malgrado” é equivalente semanticamente a:

(A) apesar de
(B) ainda que
(C) mesmo que
(D) assim que
(E) embora
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QUESTÃO 15
“Ora, se uma atividade deve ser proibida ou autorizada 
de acordo com os níveis de risco à vida ou à saúde de seus 
praticantes, deveríamos aplaudir a proibição de esportes 
radicais, consumo de açúcares, gorduras, álcool, cigarros e, até 
mesmo, guiar automóveis”. O argumento do autor do texto, 
nesse caso, se apoia num(a):

(A) apelo ao absurdo
(B) estatística tendenciosa
(C) generalização excessiva
(D) fuga do assunto
(E) analogia com outro elemento

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16
Os efeitos de curto prazo de uma política monetária 
contracionista são:

(A) aumento da taxa de juros, redução da inflação e aumento 
da dívida pública. 

(B) redução da carga tributária/PIB, aumento da inflação e 
aumento do crescimento econômico.

(C) diminuição da inflação, aumento do crescimento 
econômico e redução do déficit público.

(D) aumento da dívida pública, aumento da inflação e redução 
do crescimento econômico.

(E) aumento da carga tributária/PIB, aumento do imposto 
inflacionário e redução do crescimento econômico.

QUESTÃO 17
Um investidor colocou seu capital em uma instituição financeira 
que remunerou esse capital à taxa de 20% ao ano e, a seguir, 
o montante resultante foi colocado a juros de 50% ao ano, 
durante mais 1 ano. A taxa anual efetiva única equivalente, juros 
compostos, que o capital poderia ser aplicado durante todo 
esse tempo, de modo que resultasse no mesmo montante, é:

(A) 34,16%
(B) 34,33%
(C) 34,79%
(D) 35,00%
(E) 35,18%

QUESTÃO 18
A tabela abaixo mostra o Balanço patrimonial da empresa 
Huygens, em R$mil.

Ativo Circulante = 300 Passivo Circulante = 500

Ativo Não Circulante = 1400 Passivo Não Circulante = 500

Patrimônio Líquido = 700

Para essa empresa, nesse período, o capital circulante líquido 
(em R$mil) é igual a:

(A) -900
(B) -200
(C) 0
(D) 300
(E) 700

QUESTÃO 19
Sobre contabilidade social avalie as seguintes afirmativas:

I. O Produto Nacional a preços de mercado é medido a partir 
dos valores praticados no mercado.

II. Uma das identidades básicas de Contabilidade Social é a 
que determina que: Produto Nacional = Renda Nacional = 
Despesa Nacional.

III. O Valor Adicionado é determinado pelo cálculo do que 
cada ramo da atividade adicionou ao valor do produto final 
em cada etapa do processo produtivo.

Está correto o que se afirma em:

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

QUESTÃO 20
Se o produto nacional bruto ao preço de mercado é igual a R$4 
trilhões, os impostos indiretos totalizam R$500 bilhões e os 
subsídios concedidos aos produtores pelo governo totalizam 
R$200 bilhões, o produto nacional ao custo de fatores, em 
trilhões de reais, é:

(A) 3,3
(B) 3,5
(C) 3,7
(D) 4,3
(E) 4,7
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QUESTÃO 21
Sobre a relação entre Moeda e Inflação avalie as seguintes 
afirmações.

I. O regime de metas de inflação tem como características: 
o anuncio público de um número como meta central para 
a inflação e  um comprometimento institucional de que a 
estabilidade dos preços será o primeiro objetivo da política 
monetária.

II. A política monetária brasileira foi bem sucedida em 
combater a inflação de tal forma que em todos os anos, 
desde 2000, a inflação ficou dentro do intervalo anunciado 
pelo Banco Central, de 2,5% a 6,5% ao ano.

III. O aumento na quantidade de moeda, ceteris paribus, leva 
a uma tendência a maior inflação. 

Está correto o que se afirma em:

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

QUESTÃO 22 
Dada a equação de Cambridge para a demanda por moeda, 
se a demanda por moeda for de 1000, a média ponderada das 
proporções de encaixe de moeda for de 0,5 e a renda Nacional 
for 2500, o nível de preços será de:

(A) 0,5
(B) 0,8
(C) 1
(D) 1,25
(E) 5

QUESTÃO 23 
Para os modelos de crescimento e desenvolvimento econômico 
e suas características, apresentados a seguir, estabeleça a 
relação correta:

 

Os modelos A, B e C correspondem respectivamente a:

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

QUESTÃO 24 
O modelo de desenvolvimento chinês utiliza:

(A)  um modelo fechado ao fluxo de investimentos diretos 
estrangeiros para estimular a criação de conglomerados 
puramente nacionais.

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

(C)  o modelo keiretsu de conglomerização e crescimento 
industrial rápido.

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

(E) o modelo shaobal de conglomerização e crescimento 
industrial rápido.

QUESTÃO 25 
Para dois produtos A e B, a utilidade marginal do produto A é 
24 e a do produto B, 36. Se o preço do produto A é 2, para o 
equilíbrio do consumidor o preço do produto B é:

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 6

QUESTÃO 26 
Uma empresa monopolista tem uma função de Custo Total 
tal que CT(y) = 100y + 200 e uma função receita total igual a  
Rt = 200 – y2 + 200y, no qual y é a quantidade produzida. A 
condição de equilíbrio e maximização de lucros, para esse 
monopolista, é tal que a quantidade produzida é: 

(A) 10
(B) 30
(C) 50
(D) 80
(E) 100

QUESTÃO 27 
Um investidor deposita uma quantia em um banco com 
o objetivo de retirar R$20.000,00 após três anos e mais 
R$15.000,00 após mais dois anos (ou seja, ao final de cinco 
anos). O banco remunera seus depósitos com uma taxa de 
juros simples de 20% ao ano. O menor valor presente a ser 
depositado por esse investidor para que possa fazer essas 
retiradas é: 

(A) 15000,00
(B) 17500.00
(C) 18000,00
(D) 20000,00
(E) 22500,00
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QUESTÃO 28
Os dados a seguir  representam a variação da formação bruta 
de capital fixo (taxa de investimento – FBCF) da economia 
brasileira ao longo de um período de 16 anos.

 
Fonte: IBGE

Com base nesses dados, é correto afirmar que:

(A) o aumento da FBCF em 2010, de mais de 20%, se deu 
pelo fato de que a crise financeira não afetou a economia 
brasileira. 

(B) o aumento da FBCF no período de 2005 a 2008 se deu pelas 
privatizações do segundo governo Fernando Henrique 
Cardoso.

(C) a queda da FBCF em 2009 foi resultado, em parte, do 
estouro da bolha das ações de internet e seu efeito sobre 
a economia brasileira.

(D) o período de queda da FBCF de 2001 e 2002 foi resultado, 
entre outros fatores, do racionamento de energia elétrica 
que se iniciou em 2001.

(E) a queda da FBCF em 1999 foi resultado, em parte, do 
primeiro ano do governo Lula.

QUESTÃO 29
Sobre o processo inflacionário brasileiro avalie as seguintes 
afirmações.

I. A URV foi criada para ser dotada de curso legal, servir como 
padrão monetário e ser a transição para a nova moeda, o 
Real.

II. Antes do Plano Real foram diversos os planos que tentaram 
acabar com o processo inflacionário brasileiro, como o 
Plano de Metas, Plano Trienal e os dois planos PAEG, I e II.

III. O Milagre Econômico foi caracterizado por um período 
de alto crescimento econômico sem inflação, resultado 
de um congelamento de preços que funcionou durante 
grande parte da década de 70. 

Dessas afirmativas podemos dizer que:

(A) apenas I está correta
(B) apenas I e III estão corretas
(C) apenas I e II estão corretas
(D) apenas III está correta
(E) I, II e III estão corretas

QUESTÃO 30
Sobre os dois Planos de Desenvolvimento Nacional realizados 
na década de 1970 é correto afirmar que:

(A) o primeiro PND foi criado no dia seguinte à posse de 
Juscelino Kubitschek e dedicou-se a identificar os setores 
carentes de investimentos para que pudessem ser 
realizados e gerar desenvolvimento econômico.

(B) o II PND foi caracterizado por uma alteração nos rumos 
da industrialização brasileira, da indústria de bens de 
consumo duráveis para investimentos em áreas como 
insumos básicos, infraestrutura e energia e bens de capital.

(C) o PND II compreendia um conjunto de 30 metas, 
sendo  o setor automobilístico o que mais recebeu 
incentivos, especialmente por meio da Instrução 113 
da Superintendência da Moeda e do Crédito, que 
proporcionou facilidades para a entrada de equipamentos 
importados sem cobertura cambial.

(D) o PND I foi elaborado em três meses por uma equipe 
liderada por Celso Furtado, para subsidiar a ação econômica 
do governo João Goulart no seu período presidencialista

(E) o PND I foi caracterizado pela fuga para a frente e a tentativa 
do governo de gerar desenvolvimento econômico pela 
reciclagem dos petrodólares, resultados da segunda crise 
do petróleo.

QUESTÃO 31
Sobre o Orçamento da União avalie as afirmações a seguir:

I. O plano plurianual (PPA) estabelece os projetos e os 
programas de longa duração do governo, definindo 
objetivos e metas da ação pública para um período de 
quatro anos.

II. A lei de diretrizes orçamentárias (LDO) orienta a elaboração 
e execução do orçamento anual e trata de vários outros 
temas, como alterações tributárias, gastos com pessoal, 
política fiscal e transferências da União.

III. O orçamento público é regido por uma série de normativos 
que vão desde disposições constitucionais até a portarias 
ministeriais. Por se tratar de um instrumento dinâmico 
de planejamento, o orçamento público tem parte da 
legislação que o rege alterada regularmente, como é o caso 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Manual Técnico do 
Orçamento.

Dessas afirmativas podemos dizer que:

(A) apenas I está correta
(B) apenas I e III estão corretas
(C) apenas I e II estão corretas
(D) apenas II e III estão corretas
(E) I, II e III estão corretas
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QUESTÃO 32
O país Flamsteed é uma economia com as seguintes 
características:

  Consumo: C = 500 + 0,5Y, com Y = Renda Nacional
 Exportações = 1000
 Importações = 800
 Investimento  =  400 + 0,2Y
 Gastos do Governo = 200 + 0,1Y

A Renda Nacional de Flamsteed para esse ano é igual a:

(A) 4500
(B) 5000
(C) 6000
(D)  6500
(E)  7500

QUESTÃO 33
Estabeleça a correta relação entre os principais modelos 
macroeconômicos e suas características a seguir:

A. Equilíbrio Geral 
Computável

I. Fatores de rigidez nos mercados de 
trabalho e de bens determinam a taxa 
natural de desemprego, com variações 
cíclicas da taxa de desemprego 
causadas por movimentos não 
previstos de salários e preços

B.  Novo Clássico

II. Elimina as divisões teóricas entre 
curto e longo prazo expressas na 
curva de Phillips e usam expectativas 
racionais e não adaptativas.

C.  Novo Keynesiano

III. Determina endogenamente, através 
de programas de otimização, os preços 
relativos e as quantidades produzidas, 
resolvendo numericamente o 
problema de equilíbrio.

D.  Monetarista

IV. Utiliza uma versão aumentada da 
curva de Philips, centrada na ideia de 
que os agentes econômicos otimizam 
suas funções de preferência tendo 
como referência suas expectativas 
acerca da dinâmica do nível de preços 
da economia, em um futuro próximo. 

Os modelos A, B, C e D correspondem respectivamente a:

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

QUESTÃO 34
Um dos pilares do Orçamento da União é a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Sobre a LRF é correto afirmar que:

(A) Os limites da despesa total com pessoal são (em percentual 
da receita corrente líquida): União: 80%; Estados: 75%; 
Municípios: 70%.

(B) Somente benefício ou serviço relativo à seguridade social 
poderá ser criado, majorado ou estendido sem a indicação 
da fonte de custeio total.

(C) A ação governamental que acarrete aumento da despesa 
será acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos 
dois subsequentes e declaração do ordenador da despesa 
de que o aumento tem adequação com a lei orçamentária 
anual e compatibilidade com o plano plurianual.

(D) É de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com 
pessoal, desde que expedido nos cento e oitenta dias anteriores 
ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão.

(E) São consideradas dentro da meta de superávit primário 
todas as despesas com juros da dívida pública federal. 

QUESTÃO 35
O gráfico a seguir  representa diferentes curvas de custo bem 
comportadas.

A curva que representa a curva de custo marginal com maior 
probabilidade é

(A) A
(B) B
(C) C
(D) D
(E) E

QUESTÃO 36
Uma tecnologia permite produzir, com rendimentos constantes 
de escala, 430 unidades de produto por trabalhador por mês. 
Assim, se a empresa tem 7 trabalhadores, a sua produção 
mensal é:

(A) 61
(B) 1505
(C) 2870
(D) 3010
(E) 6020
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QUESTÃO 37
Em uma empresa 24 funcionários, trabalhando 8 horas por 
dia, fazem 108 peças de automóveis em 45 dias. Assim, 30 
funcionários, trabalhando 4 horas por dia, para fazer 36 peças 
demorariam:

(A) 20 dias
(B) 24 dias
(C) 30 dias
(D) 36 dias
(E) 38 dias
 

QUESTÃO 38
Sobre a diferença entre o plano de amortização SAC e o francês 
(PRICE) é correto afirmar que:

(A) O SAC utiliza capitalização simples, e o PRICE, composta.
(B) No SAC primeiro paga-se a amortização e somente depois 

os juros, enquanto no PRICE os juros são constantes.
(C) O SAC tem como premissa prestações crescentes, com 

menores desembolsos correntes, enquanto no PRICE as 
prestações são decrescentes.

(D) O SAC utiliza-se da forma de fluxo de caixa descontado, 
enquanto o PRICE utiliza um fluxo de caixa crescente.

(E) O SAC tem prestações decrescentes, enquanto no PRICE os 
juros pagos em cada prestação são decrescentes.

QUESTÃO 39
Sobre Direito Tributário analise as seguintes afirmações:

I. O Imposto sobre Produtos Industrializados é um imposto 
estadual que resulta da circulação de mercadorias entre 
municípios e estados federativos.

II. São limitações ao poder de tributar: irretroatividade da lei, 
anterioridade da lei, capacidade contributiva e isonomia, 
entre outras. 

III. A alíquota é um percentual a ser aplicado sobre a base de 
cálculo para determinar o valor do tributo, podendo ser 
fixa, proporcional ou progressiva.

Dessas afirmativas podemos dizer que:

(A) apenas I está correta
(B) apenas I e III estão corretas
(C) apenas I e II estão corretas
(D) apenas II e III estão corretas
(E) I, II e III estão corretas

QUESTÃO 40
Sobre as características da competência tributária do Estado 
estabeleça  a relação correta:

A. Incaducabilidade

I. A prerrogativa do ente político em 
criar tributos que lhe foram conferidos 
constitucionalmente nunca vencem, 
podendo, assim, serem instaurados a 
qualquer momento.

B. Indelegabilidade
II. O titular de uma competência tributaria 
não pode transferir, quer no todo, ou em 
parte, ainda que por meio de lei.

C. Privatividade
III. Na medida em que a constituição denota 
competência especifica a cada ente político, 
aquela atribuição se torna única.

As características A, B e C correspondem respectivamente às 
descrições:

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

QUESTÃO 41
A seguir são apresentados os mapas do Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) dos 5.565 
municípios brasileiros de Educação e Renda, respectivamente, 
para 2010. As cores mais claras correspondem a menor IDH, e 
as mais escuras, a maior IDH. 

   
Fonte: PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 

Em relação ao tema é correto afirmar que:

(A) Não há correlação forte entre os maiores IDHMs para 
Educação e Renda entre os municípios brasileiros. 

(B) Os municípios da região Nordeste apresentam IDHM 
de Educação próximos aos resultados dos municípios da 
região Centro-Oeste.

(C) Os dados de IDHM para a Educação revelam que os municípios 
da Região Centro-Oeste apresentam indicadores uniformes.

(D) Os dados do IDHM para renda e educação revelam que a 
concentração de riqueza e educação está se espalhando 
uniformemente no Brasil.

(E) Os IDHM para Educação e Renda apresentam correlação 
para a maioria das regiões brasileiras, com indicadores 
maiores na região Sul do que na região Nordeste.
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QUESTÃO 42
O gráfico a seguir  mostra a evolução do déficit em conta 
corrente e do investimento direto estrangeiro (IED) como 
percentual do PIB no período de 2001 a 2013. 

 

Com base no gráfico é correto afirmar que:

(A) Um déficit em conta corrente negativo, como no período 
de 2003 a 2007, significa uma pressão de desvalorização 
sobre a moeda nacional, pela saída constante de dólares.

(B) O IED é parte do déficit em conta corrente, o que significa 
que ele seria maior ainda se o saldo dessa conta não fosse 
positivo.

(C) O fato de o IED ser positivo ao longo de todo o período 
significa que exerce uma pressão sobre a taxa de câmbio 
com tendência de valorização pela entrada de capital 
estrangeiro para investimento no Brasil. 

(D) O aumento do déficit em conta corrente de 2009 a 2013 
significa que o Brasil está utilizando capitais estrangeiros 
para financiar o déficit na Balança de Serviços, pois o 
Balanço de Pagamento é igual ao Saldo em Conta Corrente 
+ IED + Balança de Serviços.

(E) O acordo com o FMI estabelece uma meta de déficit de 
conta corrente menor que 3% do PIB, o que somente 
aconteceu em 2013, mas esse déficit foi compensado 
pelas reservas brasileiras. 

QUESTÃO 43
Observe o gráfico a seguir:

No gráfico, vemos as possíveis escolhas de um consumidor para 
o consumo de livros e viagens. As retas I1, I2 e I3 são paralelas. 
Pela teoria do consumidor podemos afirmar que:

(A) Os bens livros e viagens são bens complementares, o que 
significa que a convexidade da restrição orçamentária é 
negativa.

(B) A passagem do ponto B para o C significa que a utilidade 
total do consumidor aumentou, pois ele agora consegue 
alcançar uma curva de indiferença acima do que a anterior, 
devido ao efeito renda, que deslocou a reta de restrição 
orçamentária para a direita.

(C) A passagem do ponto A para o ponto B significa um aumento 
de utilidade pelo efeito substituição, já que a utilidade marginal 
de Livros é menor que a utilidade marginal de Viagens.

(D) A escolha ótima para o consumidor é o ponto A, pois o 
ponto mais a esquerda é aquele que gera maior utilidade 
total, combinando a condição ótima de restrição 
orçamentária e utilidade marginal relativa.

(E) O deslocamento das retas de restrição orçamentária 
dependem dos gostos relativos dos indivíduos e das 
relações entre a utilidade marginal de Livros e Viagens, e o 
ponto ótimo é o C.

QUESTÃO 44
A tabela a seguir revela a demanda de uma empresa que 
produz semicondutores.  

Quantidade 
demandada

Preço ($)

0 120

3000 100

6000 80

9000 60

12000 40

15000 20
 
Assumindo que o custo de produção seja 0 (zero) e que a 
empresa maximize seu lucro ao maximizar sua receita, a 
quantidade a ser produzida que maximiza seus lucros é:

(A) 3000
(B) 6000
(C) 9000
(D) 12000
(E) 15000
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QUESTÃO 45
O mercado de um determinado medicamento genérico é 
caracterizado como de concorrência perfeita. As funções de 
custo de uma empresa representativa desse mercado são 
dadas por:

Custo Total (CT) = 2q2+5q+50 e Custo Marginal (CMg) = 4q+5.

O preço de mercado de equilíbrio de longo prazo nesse 
mercado é:

(A) 5
(B) 10
(C) 20
(D) 25
(E) 50

QUESTÃO 46
Sobre análise macroeconômica é correto afirmar que:

(A)  A curva de Phillips representa a relação entre a variação 
na inflação e no desemprego.

(B) Na armadilha pela liquidez a curva IS é infinitamente 
elástica e, portanto, a taxa de juros não afeta o desemprego.

(C) Uma desvalorização cambial provoca desequilíbrio nas 
contas correntes e, portanto, déficit no Balanço de 
Pagamentos.

(D) Se a inflação for de demanda a política monetária 
contracionista perde sua eficácia.

(E) Para os economistas monetaristas a moeda é o que importa 
e, portanto, o governo deveria ter política monetária ativa 
permanentemente.

QUESTÃO 47
Um indivíduo comprou um título com renda uniforme perpétua 
de R$60.000,00 semestrais. O valor presente desse título, 
sabendo-se que a taxa de juros de mercado é de 16% ao ano, 
capitalizados semestralmente, é:

(A) 375000
(B) 500000
(C) 750000
(D) 1200000
(E) 3600000

QUESTÃO 48
Sobre o comportamento de uma empresa monopolista avalie 
as afirmações a seguir:

I -  A empresa maximiza sua receita total quando sua receita 
marginal for igual a zero.

II -  A condição de maximização de lucro é tal que o preço é 
menor que a receita marginal.

III -  A discriminação perfeita de preços representa uma 
situação ótima de Pareto. 

Está correto apenas o que se afirma em:

(A) I e III
(B) I e II
(C) II e III
(D) III
(E) I 

QUESTÃO 49
O mercado norte-americano  de motores especiais tem dois 
concorrentes, um com 65% do mercado e outro com 35% do 
mercado. Pelo modelo de estrutura-conduta-desempenho, 
que privilegia a estrutura, esse mercado pode ser classificado 
como:

(A) concorrência monopolística.
(B) oligopólio.
(C) monopólio oclusivo.
(D) cartel.
(E) concorrência perfeita, se P > Cmg.
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QUESTÃO 50
Abaixo encontra-se o Balanço da Empresa Boerhaave para os anos de 2011-2013, em R$mil.

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Ativo 68.400 90.000 106.500 Passivo 68.400 90.000 106.500
Ativo Circulante 37.400 53.000 62.500 Passivo Circulante 41.400 59.000 69.500
Disponível 22.000 37.700 34.700 Fornecedores 33.100 50.000 55.000
Clientes 3.000 3.000 4.000 Empréstimos e Financ. 4.500 5.000 11.000
Estoques 10.000 10.000 20.000 Salários e Encargos a Pagar 1.800 2.000 2.000
Adiantamento a Fornecedores 2.000 1.800 3.500 Impostos a Pagar 1.000 1.500 1.500
Outros 400 500 300 Outros 1.000 500 0
Ativo Não Circulante 31.000 37.000 44.000 Passivo Não Circulante 14.000 17.000 21.000
Realizável no Longo Prazo 1.000 3.500 8.000 Provisão para Contigências 2.000 2.000 2.000
Investimento 2.000 1.000 1.000 Empréstimos e Financ. 12.000 15.000 18.800
Imobilizado 8.000 10.000 11.000 Patrimônio Líquido 13.000 14.000 16.000
Intangível 20.000 22.500 24.000 Capital Social 6.000 6.000 6.000

Lucros Acumulados 7.000 8.000 10.000

Para o ano de 2012 o índice de liquidez seca da empresa é:

(A) 0,59
(B) 0,73
(C) 0,90
(D) 1,00
(E) 1,37




