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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto 01 

Ministério Público do DF investiga uso ilegal de 
dados de usuários do Facebook 

Publicado em 21/03/2018 - 19:35  
Por Jonas Valente – Repórter Agência Brasil Brasília 
Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/tags/facebook-0 

  
O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 
(MPDFT) abriu um processo de investigação para 
averiguar riscos a usuários brasileiros no episódio 
envolvendo a consultoria internacional Cambridge 
Analytica e o Facebook. O inquérito vai apurar a conduta 
da plataforma e da representação da empresa no Brasil, 
denominada CA Ponte. 
O escândalo veio à tona quando um ex-funcionário da 
Cambridge Analytica, Cristopher Wyllie, deu entrevistas 
publicadas pelo jornal Observer of London, ligado à 
publicação The Guardian, no último sábado (17), 
detalhando como a empresa usou dados de 50 milhões de 
perfis, adotando o método conhecido como “psicografia”, 
para direcionar o voto destas pessoas em Donald Trump 
nas eleições presidenciais dos Estados Unidos de 2016. 
[...] 
A Cambridge Analytica e o Facebook entraram no olho do 
furacão de um escândalo de proporções mundiais nesta 
semana. A CA passou a ser conhecida por sua atuação na 
campanha de Donald Trump à Presidência dos EUA e no 
plebiscito que decidiu pela saída do Reino Unido da União 
Europeia (Brexit). Ela também atuou em processos 
eleitorais de outros países. 
A atuação da companhia já vinha sendo questionada 
desde as eleições estadunidenses. Neste fim de semana, a 
entrevista do ex-funcionário desnudou o esquema de 
construção de perfis quase individualizados, a partir de 
questionários e jogos no Facebook (conhecidos como 
quiz), e de uso dessas informações sem consentimento 
para influenciar preferências políticas no pleito norte-
americano de 2016. 
Nesta semana, o canal britânico Channel 4 veiculou uma 
longa reportagem em que jornalistas disfarçados de 
políticos interessados no serviço da consultoria filmaram 
dois de seus principais diretores com câmeras 
escondidas. Nessas conversas, eles revelam como usam 
dados coletados de maneira duvidosa, e inclusive ilegal, 
para moldar a opinião pública durante campanhas. 
[...] 
Mas não foi somente a empresa que teve a imagem em 
xeque. O Facebook passou a ser contestado por 
autoridades dos Estados Unidos e do Reino Unido pela 
forma como permitiu que este episódio ocorresse. Esses 
questionamentos levaram à convocação da direção da 
companhia a prestar explicações públicas nestes dois 
países, além da queda do preço das ações do Facebook, 
ocasionando um prejuízo bilionário. 

Hoje, o presidente da empresa, Mark Zuckerberg, 
criticado pelo silêncio ao longo da semana, emitiu um 
comunicado em sua página na plataforma. Nela, ele diz 
que o Facebook já havia identificado o repasse de dados 
à Cambridge Analytica e cobrado que estes fossem 
apagados. Diante das revelações do ex-funcionário, 
informou que suspenderam a conta da firma e 
contrataram uma auditoria independente para 
inspecionar se as informações foram, de fato, eliminadas. 
Além disso, o Facebook anunciou uma série de medidas 
de restrição a aplicativos do uso de dados de seus 
usuários. Segundo o comunicado, uma ferramenta será 
disponibilizada para informar o usuário quais aplicativos 
estão utilizando seus dados e de que forma. 
 
Após a leitura do texto, responda: 

 
1  O que levou o Ministério Público do Distrito Federal 

e Territórios (MPDFT) a investigar riscos a usuários 
brasileiros no episódio que envolveu a consultoria 
internacional Cambridge Analytica e o Facebook? 

a) O fato de o Facebook ter afirmado a 
impossibilidade de controlar coleta de perfis de 
usuários 

b) O fato de a empresa de consultoria ter coletado 
dados de usuários de forma legítima 

c) O fato de o Facebook ter anunciado uma série de 
medidas de restrição a aplicativos do uso de 
dados de usuários brasileiros 

d) O fato de a empresa de consultoria ter coletado 
perfis de usuários brasileiros da plataforma 
facebook para manipulação de assuntos de ordem 
política  

e) O fato de a empresa Cambridge Analytica não 
atuar no Brasil 

 
2  Como o escândalo que envolve a empresa 

internacional de consultoria e a plataforma 
Facebook foi revelado? 

a) pelos usuários do facebook 
b) por um ex-funcionário e por dois diretores da 

referida empresa  
c) por autoridades brasileiras 
d) por uma auditoria independente 
e) por um método conhecido como “psicografia” 
 

3  Considerando os enunciados: “a entrevista do ex-
funcionário desnudou o esquema de construção de 
perfis” e “não foi somente a empresa que teve a 
imagem em xeque” quais os sentidos das palavras 
em destaque?  

a) vestir-se; estar em perigo 
b) obscurecer; ser vitorioso 
c) revelar; sob suspeita  
d) expor; tornar ambíguo 
e) revelar; tornar impreciso 
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4 Quais as circunstâncias presentes nos enunciados: 
“para averiguar riscos a usuários brasileiros”; 
“quando um ex-funcionário da Cambridge Analytica, 
Cristopher Wyllie, deu entrevistas”?  

a) concessiva, consecutiva 
b) tempo; causa 
c) finalidade; concessão 
d) condicional; concessiva 
e) finalidade; tempo  
 

5  Observe a acentuação das palavras: ministério e 
inquérito. Em seguida, indique a opção em que todas 
são acentuadas pelas mesmas regras: 

a) episódio; usuário 
b) presidência; página  
c) inquérito; escândalo 
d) saída; além 
e) países; funcionário 
 
 
Texto 02 
Festa junina à maranhense: conheça a tradição 

do bumba meu boi 
Murilo Busolin, São Luís 
22 de maio de 2018 | 04h00 
 

Esqueça a paçoca em formato de rolha e a 
quadrilha com casamento do noivo e da noiva. 
Substitua o emblemático “olha a cobra/ é mentira” 
por “foi em uma noite estrelada de São João / que eu 
encontrei meu boizinho encantado”. Pronto: você 
chegou à festa junina de São Luís, que este ano 
ocorre, oficialmente, de 15 de junho a 1.º de julho. A 
capital maranhense não segue exatamente o roteiro 
das celebrações que estamos acostumados por aqui. 
Começando pelo básico: a estrela, ali, é o boi. 

Não qualquer boi: o bumba meu boi, cuja lenda, 
estima-se, venha lá do século 18, repleta de folclore 
indígena e negro. Conta-se que Catirina, grávida, 
sentiu desejo de comer a língua do boi mais precioso 
da fazenda onde trabalhava. Para satisfazer as 
vontades da amada, Pai Chico matou o boi – 
causando a ira de seu patrão. Mas, com ajuda de 
seres mitológicos, o boi ressuscitou, deixando todos 
felizes. [...] 
In: https://viagem.estadao.com.br/noticias/geral,festa-junina-

a-maranhense-conheca-a-tradicao-do-bumba-meu-
boi,70002317862 

 
6   “Esqueça a paçoca em formato de rolha e a quadrilha 

com casamento do noivo e da noiva.” A regência do 
verbo grifado também está correta em: 

a) Esqueça-se da paçoca. 
b) Esqueça da paçoca. 
c) Esqueça-se a paçoca. 
d) Esqueceu-se a paçoca. 
e) Esqueci-me a paçoca. 
 

7  Classifique, morfologicamente, os termos grifados 
nos enunciados: “você chegou à festa junina de São 
Luís, que este ano ocorre, oficialmente, de 15 de junho 
a 1.º de julho.”; “Conta-se que Catirina, grávida, sentiu 
desejo de comer a língua do boi mais precioso da 
fazenda onde trabalhava.” 

a) partícula expletiva; conjunção explicativa 
b) pronome relativo; pronome relativo 
c) preposição; advérbio 
d) pronome relativo; conjunção integrante  
e) advérbio; conjunção integrante 
 

8 “Conta-se que Catirina, grávida, sentiu desejo de 
comer a língua do boi mais precioso da fazenda onde 
trabalhava.” Indique a função sintática do pronome 
relativo grifado. 

a) complemento nominal 
b) adjunto adnominal  
c) adjunto adverbial  
d) objeto direto 
e) predicativo do objeto 
 

9 Aponte a alternativa em que o emprego da crase está 
de acordo com a norma padrão da língua:. 

a) Ela chegou à terra após longa viagem. 
b) Ela chegou à falar contigo sobre o assunto? 
c) Ela chegou à Roma sentindo-se febril. 
d) Ela chegou à casa cedo. 
e) Ela chegou feliz à terra natal. 
 

10 “Para satisfazer as vontades da amada, Pai Chico 
matou o boi ...” Indique a opção que contém a locução 
conjuntiva que mantém a mesma circunstância da 
oração grifada: 

a) A fim de  
b) Tanto que 
c) À proporção que 
d) Contanto que 
e) Como que 

 
 
 
LEGISLAÇÃO 
 
 
11 Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor 

as seguintes vantagens: indenizações, gratificações e 
adicionais. Assim, constitui, de acordo com o art. 51, 
da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, um tipo de 
indenização que pode ser paga ao servidor: 

a) auxílio-moradia 
b) hora-extra 
c) retribuição pelo exercício de função de 

assessoramento 
d) auxílio-doença 
e) salário-maternidade 
 

https://viagem.estadao.com.br/noticias/geral,festa-junina-a-maranhense-conheca-a-tradicao-do-bumba-meu-boi,70002317862
https://viagem.estadao.com.br/noticias/geral,festa-junina-a-maranhense-conheca-a-tradicao-do-bumba-meu-boi,70002317862
https://viagem.estadao.com.br/noticias/geral,festa-junina-a-maranhense-conheca-a-tradicao-do-bumba-meu-boi,70002317862
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12 Jackson Petrolino passou no Concurso Público da 
Universidade Federal do Maranhão – UFMA, tomou 
posse e começou a exercer suas atividades em agosto 
de 2019. A partir de então e, de acordo com o art. 20, 
da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, Jackson 
passará por um período de estágio probatório 
durante o qual a sua aptidão e capacidade serão 
objeto de avaliação para o desempenho do cargo, 
observados os seguintes fatores: 

a) pontualidade, disciplina, capacidade de iniciativa, 
produtividade, responsabilidade 

b) assiduidade, disciplina, presteza, produtividade, 
responsabilidade 

c) assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, 
produtividade, responsabilidade  

d) dedicação, pontualidade, responsabilidade, 
produtividade, capacidade de iniciativa 

e) dedicação, assiduidade, responsabilidade, 
disciplina, presteza 

 
13 Sobre o processo de compras realizado pela 

Administração Pública a que se refere o Art. 15, da 
Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, analise os 
enunciados abaixo e coloque V para as sentenças 
verdadeiras e F para as sentenças falsas. A seguir, 
marque a opção que contém a sequência correta. 

(   ) As compras, sempre que possível, deverão 
atender ao princípio da padronização, que 
imponha compatibilidade de especificações 
técnicas e de desempenho, observadas, quando 
for o caso, as condições de manutenção, 
assistência técnica e garantia oferecidas. 

(   ) As compras devem ser sempre realizadas em 
sua totalidade não devendo ser subdivididas, 
visando assim uma maior economicidade, 
independentemente das peculiaridades do 
mercado. 

(   ) As compras realizadas pela Administração 
Pública em hipótese alguma devem submeter-se 
às condições de aquisição e pagamento 
semelhantes às do setor privado. 

(   ) As compras devem ser processadas através de 
sistema de registro de preços, sempre que 
possível. 

(   ) As compras devem balizar-se, na medida do 
possível, pelos preços praticados no âmbito dos 
órgãos e entidades da Administração Pública. 

 
a) V, V, V, F, F 
b) V, F, F, V, V  
c) V, F, V, V, V 
d) F, F, F, V, V 
e) F, F, V, V, V 

 
 
 
 

 

14 A Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, institui, no 
âmbito da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, modalidade de licitação 
denominada pregão, para aquisição de bens e 
serviços comuns, e dá outras providências. Sobre 
essa modalidade de licitação, assinale a alternativa 
correta. 

a) É obrigatória a aquisição do edital pelos 
licitantes, como condição para participação no 
certame. 

b) O pregão não poderá ser realizado por meio da 
utilização de recursos de tecnologia da 
informação, em virtude de regulamentação 
específica. 

c) A autoridade competente definirá o objeto do 
certame, as exigências de habilitação, os critérios 
de aceitação das propostas, as sanções por 
inadimplemento e as cláusulas do contrato, 
inclusive com fixação dos prazos para 
fornecimento, sendo dispensável, neste caso, uma 
justificativa da necessidade de contratação. 

d) Consideram-se bens e serviços comuns aqueles 
cujos padrões de desempenho e qualidade 
possam ser objetivamente definidos pelo edital, 
por meio de especificações usuais no mercado. 

e) O prazo de validade das propostas será de 30 
(trinta) dias, se outro não estiver fixado no edital. 

 
15  Tonico, servidor público federal acusado em um 

processo administrativo, recebeu intimação no dia 
10.07.2019 (quarta-feira) para comparecer a uma 
audiência marcada para o dia 12.07.2019 (sexta-
feira). No dia e horário marcados, Tonico esteve 
presente, devidamente acompanhado do seu 
procurador legal. Em se tratando de Processo 
Administrativo Disciplinar, regulado pela Lei 9.784, 
de 29 de janeiro de 1999, é correto afirmar que a 
intimação: 

a) não será nula, pois, embora não tenha sido 
observado o prazo mínimo de três dias úteis, o 
comparecimento do administrado supre sua falta 
ou irregularidade. 

b) será nula, pois não foi observada a antecedência 
mínima de três dias úteis quanto à data de 
comparecimento. 

c) não será nula, pois foi observada a antecedência 
mínima de dois dias úteis quanto à data de 
comparecimento e seu representante legal estava 
presente. 

d) não será nula, pois não existe um prazo mínimo 
para que o interessado receba a intimação. 

e) será nula, pois não foi observada a antecedência 
mínima de quatro dias úteis quanto à data de 
comparecimento. 
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16 Um dos requisitos básicos para investidura em cargo 
público é ter nacionalidade brasileira. A constituição 
brasileira, em seu Art. 12, inciso I, estabelece que são 
brasileiros natos: 

I. os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade 
brasileira, exigidas aos originários de países de 
língua portuguesa apenas residência por um ano 
ininterrupto e idoneidade moral. 

II. os nascidos na República Federativa do Brasil, 
ainda que de pais estrangeiros, desde que estes 
não estejam a serviço de seu país. 

III. os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou 
mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a 
serviço da República Federativa do Brasil. 

IV. os estrangeiros de qualquer nacionalidade, 
residentes na República Federativa do Brasil há 
mais de quinze anos ininterruptos e sem 
condenação penal, desde que requeiram a 
nacionalidade brasileira.  

V. os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de 
mãe brasileira, desde que sejam registrados em 
repartição brasileira competente ou venham a 
residir na República Federativa do Brasil e optem, 
em qualquer tempo, depois de atingida a 
maioridade, pela nacionalidade brasileira. 

A respeito dessa definição estão corretas as 
assertivas: 

a) I, II e V 
b) I, II, e III 
c) II, III e V  
d) II, III e IV 
e) II, IV e V 
 

17 Adolfo Pestana, professor de Física da Universidade 
Federal do Maranhão - UFMA, com carga horária 
semanal de 20 horas, encontra-se com dificuldades 
financeiras e decidiu fazer concurso para lecionar no 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Maranhão – IFMA. Neste caso, e com base no Art. 
37, inciso XVI, da Constituição Federal do Brasil, é 
possível afirmar que Adolfo: 

a) não poderá acumular os dois cargos de professor, 
pois existe previsão legal apenas para 
profissionais da área de saúde, com profissões 
regulamentadas. 

b) poderá acumular os dois cargos de professor, 
independentemente da carga horária e do saldo 
de salários, uma vez que foi aprovado em 
concurso nos dois cargos. 

c) não poderá acumular os dois cargos de professor 
porque por lei é proibido qualquer tipo de 
acumulação de cargos públicos. 

d) não poderá acumular os dois cargos de professor, 
já que a legislação prevê somente o acúmulo de 
um cargo de professor com outro técnico ou 
científico. 

e) poderá acumular os dois cargos de professor, 
desde que haja compatibilidade de horários e a 
soma dos salários não ultrapasse o teto 
constitucional. 

18 O Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, aprova 
o Código de Ética Profissional do Servidor Público 
Civil do Poder Executivo Federal e ressalta na, Seção 
II, os principais deveres do Servidor Público. Dentro 
desse contexto, assinale entre as alternativas abaixo 
aquela que NÃO contém um desses deveres, 

a) Resistir a todas as pressões de superiores 
hierárquicos, de contratantes, interessados e 
outros que visem obter quaisquer favores, 
benesses ou vantagens indevidas em decorrência 
de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. 

b) Apresentar-se ao trabalho com vestimentas 
adequadas ao exercício da função. 

c) Facilitar a fiscalização de todos os  atos ou 
serviços por quem de direito. 

d) Estabelecer um rol diário de atividades a ser 
seguido, sempre sob a supervisão do chefe 
imediato. 

e) Comunicar imediatamente a seus superiores todo 
e qualquer ato ou fato contrário ao interesse 
público, exigindo as providências cabíveis. 

 
19 A Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, dispõe 

sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos 
Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito 
das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao 
Ministério da Educação e dá outras providências. 
Com base nesse dispositivo legal, é correto afirmar 
que são consideradas Instituições Federais de 
Ensino: 

a) somente as entidades públicas vinculadas ao 
Ministério da Educação que tenham por 
atividade-fim o desenvolvimento e o  
aperfeiçoamento do ensino, da pesquisa e 
extensão, e desde que não integrem o Sistema 
Federal de Ensino. 

b) os órgãos e entidades públicos vinculados ao 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicação 
que tenham por atividade-fim o desenvolvimento 
e o aperfeiçoamento da ciência, da tecnologia e da 
comunicação e que integram o Sistema Federal de 
Ensino. 

c) os órgãos e entidades públicos vinculados ao 
Ministério da Educação e ao Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Comunicação que tenham por 
atividade-fim o desenvolvimento e o 
aperfeiçoamento do ensino, da pesquisa e 
extensão e que integram o Sistema Federal de 
Ensino. 

d) somente os órgãos públicos vinculados ao 
Ministério da Educação que tenham por 
atividade-meio o desenvolvimento e o 
aperfeiçoamento do ensino, da pesquisa e 
extensão e que integram o Sistema Federal de 
Ensino. 

e) os órgãos e entidades públicos vinculados ao 
Ministério da Educação que tenham por 
atividade-fim o desenvolvimento e o  
aperfeiçoamento do ensino, da pesquisa e 
extensão e que integram o Sistema Federal de 
Ensino. 
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20 O Art. 1º, §2º, da Lei n°12.772, de 28 de dezembro de 
2012, revela que as classes da Carreira de Magistério 
Superior receberão denominações de acordo com a 
titulação do ocupante do cargo. Sobre essa 
convenção, relacione a primeira coluna com a 
segunda e, em seguida, marque a alternativa que 
contém a sequência correta. 

1ª Coluna 2ª Coluna 
(1) Classe A 
(2) Classe B 
(3) Classe C 
(4) Classe D 
(5) Classe E 

(   ) Professor Titular  
(   ) Professor Adjunto A, se 

portador do título de doutor 
(   ) Professor Assistente 
(   ) Professor Assistente A, se 

portador do título de mestre 
(   ) Professor Adjunto 
(   ) Professor Auxiliar, se 

graduado ou portador de 
título de especialista 

(   ) Professor Associado 
 
a) 5, 1, 4, 1, 3, 1, 2 
b) 5, 1, 2, 1, 3, 1, 4 
c) 1, 1, 2, 1, 4, 5, 3 
d) 1, 1, 3, 1, 2, 5, 4 
e) 5, 1, 3, 1, 2, 1, 4 
 

 
 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
 
21 Suponha que uma padaria possa escolher qual forno 

adquirir entre dois tipos: um forno convencional a 
gás, que é mais barato, mas demanda mais trabalho 
para produzir um bolo; e um forno elétrico digital, 
que é mais caro, mas exige menos trabalho para 
produzir o mesmo bolo. Assinale qual AFIRMAÇÃO 
está INCORRETA. 

a) Tanto o forno a gás como o forno elétrico devem 
ser classificados na mesma técnica de produção, 
pois ambos se destinam à fabricação de bolos. 

b) Como o forno elétrico digital incorpora tecnologia 
mais complexa que o forno convencional a gás, o 
forno elétrico será sempre mais eficiente do que 
o forno a gás. 

c) A escolha do tipo de forno para a padaria é 
afetada, entre outras coisas, pelo preço do 
trabalho.  

d) Tanto o forno a gás como o forno elétrico fazem 
parte do conjunto de produção disponível.  

e)  Como os dois fornos usam insumos diferentes 
(gás e energia elétrica), eles não podem ser 
comparados pela padaria no momento da 
escolha. 

 
 

22 Em um triopólio de Cournot, as funções de custo das 
firmas 1, 2 e 3 são, respectivamente, C1(q1)= 10q1, 
C2(q2)= 10q2 e C3(q3)= q32. A demanda agregada é 
P(Q)= 20-Q, em que Q= q1+q2+q3 é a quantidade 
total. Das AFIRMATIVAS seguintes, qual está 
CORRETA? 

a) No Equilíbrio de Cournot, a elasticidade-preço da 
demanda é η= -1,2. 

b) A função de reação da firma 3 é q3=(20-
q1+q2)/4.  

c) Se a firma 2 conjectura que as firmas 1 e 3 
produzirão, respectivamente, q1=1 e q3=3, então 
a firma 2 reagirá produzindo q2=2.  

d) O preço de Equilíbrio de Cournot é P*= 8. 
e) Seja si= qi*/Q* o marketshare da firma i= 1,2,3 em 

Equilíbrio de Cournot, em que Q*= q1*+q2*+q3* é 
a quantidade total de equilíbrio, e seja HHI= 
s1

2+s2
2+s3

2 o índice de concentração industrial de 
Hirschmann-Herfindahl desse triopólio. Então 
HHI= 0,375. 

 
23 As preferências de um consumidor são 

representadas pela seguinte função utilidade: (𝑥,𝑦) = 
𝑥𝑦 + 10𝑥. Se a sua renda mensal for igual a $10 e os 
preços unitários de 𝑥 e 𝑦 forem, respectivamente, 𝑝𝑥 
= $1 𝑒𝑝𝑦 = $2, avalie qual proposição está 
INCORRETA. 

a) O consumidor escolhe uma cesta cuja utilidade 
assume o valor  𝑈 = 100. 

b) Tais preferências violam o axioma da 
convexidade.  

c) No ponto que representa a escolha do 
consumidor, a taxa marginal de substituição 

definida por TMS = 
dy

dx
 ∪= cte será igual a ½.  

d) Caso o consumidor consuma apenas o bem 𝑦, a 
razão entre a utilidade marginal do bem 𝑥 e o seu 
preço é maior do que a razão entre a utilidade 
marginal e o preço do bem 𝑥, indicando que, se 
dispusesse de mais renda, aumentaria o consumo 
de  𝑦.  

e) Caso o preço do bem 𝑦 aumentasse, a escolha do 
consumidor não se alteraria. 

24 Considere a teoria da competição monopolística e 
oligopólio e indique quais das AFIRMAÇÕES 
seguintes são VERDADEIRAS. 

I. No Modelo de Curva de Demanda Quebrada, os 
custos da empresa não podem variar sem que 
ocorram variações no preço.  

II. A sinalização de preços pressupõe um acordo 
explícito entre as empresas.  

III. A liderança de preços pode ajudar as empresas a 
superar o dilema dos prisioneiros que afeta os 
cartéis.  

IV. No Modelo de Cournot, as empresas obtêm lucros 
maiores do que no cartel.  

V. No Modelo de Competição Monopolística, novas 
empresas podem entrar e sair com facilidade. 

a) I e IV 
b) I e II 
c) II e III 
d) III e IV 
e) II e IV 
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25 Com relação às preferências do consumidor, das 
seguintes ASSERTIVAS: 

I. A função u(x1, x2) = min{2x1, x2} descreve as 
mesmas preferências que u(x1, x2) = min {x1, ½ 
x2}.  

II. Curvas de indiferença dadas por x2=K-u(x1), em 
que k é uma constante estritamente positiva para 
cada curva de indiferença, indicam que x1 e x2 são 
complementares perfeitos. 

III. As funções do tipo Cobb-Douglas não geram 
preferências bem-comportadas. 

IV. Se as preferências forem monotônicas, uma 
diagonal que parta da origem intercepta cada 
curva de indiferença apenas uma vez. 

Quais estão CORRETAS? 

a) I, III e IV 
b) Somente I e III  
c) Somente II e IV 
d) Somente I e II  
e) Somente III e IV 

26 Com relação à teoria da produção, indique quais das 
AFIRMAÇÕES seguintes estão CORRETAS: 

I. Funções de produção de coeficientes fixos não 
apresentam retornos crescentes de escala. 

II. 𝑄 = 2𝐿0,5 descreve uma função Cobb-Douglas de 
curto prazo. 

III. A firma maximizadora de lucros sempre pode 
evitar retornos de escala decrescentes se 
aumentar a quantidade de todos os insumos 
aplicados na produção. 

IV. Se traçarmos uma linha reta partindo da origem 
no mapa de isoquantas, os pontos em que as 
isoquantas cortam a reta vão se situar cada vez 
mais próximos caso haja retornos decrescentes 
de escala. 

a) I, II e III 
b) I, II e IV  
c) Somente I e IV 
d) Somente II e III 
e) II, III e IV 

27 Com relação à demanda, indique qual das 
AFIRMATIVAS é CORRETA. 

a) Não há pontos em uma curva de demanda linear 
que apresentem elasticidade preço infinita. 

b) A elasticidade preço da demanda será 
estritamente superior a 1 para quantidades entre 
o ponto médio de uma curva de demanda linear e 
o ponto onde ela intercepta o eixo das 
quantidades. 

c) A elasticidade preço da demanda não é definida 
quando uma curva de demanda linear intercepta 
o eixo da quantidade. 

d) Não há pontos em uma curva de demanda linear 
que sejam perfeitamente preço-inelásticos. 

e) Os bens são ditos substitutos quando a 
elasticidade preço cruzada da demanda é 
positiva. 

28 Com relação a um mercado perfeitamente 
competitivo, indique qual entre as AFIRMAÇÕES 
seguintes é INCORRETA. 

a) Uma firma típica encerrará suas atividades no 
curto prazo se o preço for igual ao custo variável 
médio. 

b) A hipótese de produtos homogêneos é relevante 
para que haja um preço único de equilíbrio no 
mercado.   

c) Uma firma típica considerará os seus custos 
irrecuperáveis ao definir a quantidade ótima a ser 
produzida. 

d) A hipótese de ausência de custos de transação na 
efetivação da demanda dos consumidores é 
importante para evitar que algum produtor 
usufrua de poder de mercado e comprometa o 
caráter perfeitamente competitivo do setor.  

e) Dispêndios elevados com pesquisa e 
desenvolvimento de novos produtos podem 
comprometer a hipótese de livre mobilidade dos 
fatores de produção. 

 
29 De acordo com as AFIRMATIVAS seguintes, sobre os 

modelos de crescimento de longo prazo, qual está 
INCORRETA? 

a) Considere o modelo de Solow ampliado com 
educação. No longo prazo, o produto per capita 
depende tanto da taxa de poupança quanto do 
tempo destinado à acumulação de capital 
humano.      

b) Empiricamente, a proteção dos direitos de 
propriedade tem baixa correlação com o nível do 
PIB per capita dos países. 

c) A taxa de crescimento contínua gerada nos 
modelos de crescimento endógeno depende de 
variáveis como a taxa de poupança e, a taxa de 
gastos com educação. 

d) Uma economia que sustenta uma taxa mais 
elevada de progresso tecnológico ultrapassará, 
em última instância, todas as outras economias.   

e) A acumulação de capital, por si só, não é capaz de 
sustentar permanentemente o crescimento do 
produto per capita no modelo de Solow.   

 
 

30 Com base no modelo IS-LM para uma economia 
fechada e com governo, qual das AFIRMATIVAS está 
CORRETA? 

a) Quanto menos elástica (ou sensível) for a 
demanda por moeda à taxa de juros, mais 
inclinada será a curva LM. 

b) Quanto mais elástico (ou sensível) for o 
investimento à taxa de juros, menos eficaz será a 
política monetária. 

c) O efeito deslocamento (crowding-out) resultante 
de um aumento dos gastos do governo é máximo 
no caso de “armadilha da liquidez”. 

d) Uma redução de gastos públicos acompanhada de 
contração da oferta de moeda reduz a taxa de 
juros e a renda. 

e) Se os choques na curva IS dominam os choques na 
curva LM, fixar a taxa de juros é uma melhor 
opção do que fixar a oferta monetária. 
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31 Considere um modelo de crescimento de Solow com 
as seguintes características:  

I. Y(t) = K(t)
1

3 [A(t)L(t)
2

3   é a função de produção 
agregada, em que  Y(t) é o produto,  K(t) é a 
quantidade de capital,  L(t) é a quantidade de 
trabalho e  A(t) é o estado da tecnologia; 

II. n +  δ + g =
1

2
 em que δ e g são, respectivamente, 

as taxas de crescimento populacional, de 
depreciação do capital e de progresso técnico; 

III. a taxa de poupança está no nível da regra de ouro. 

O cálculo do produto por trabalhador efetivo no 
estado estacionário é: 

a) 25 
b) 48 
c) 15 
d) 02 
e) 01 
 

32 De acordo com as AFIRMATIVAS seguintes, no 
contexto da Contabilidade Social, qual está 
CORRETA? 

a) O deflator implícito do PIB corresponde à razão 
entre o PNB e o PIB. 

b) Um bem que foi produzido no ano t e vendido no 
ano t+1 é computado no PIB do ano t e não entra 
no cálculo do PIB do ano t+1. 

c) A remessa de dinheiro de brasileiros residentes 
no exterior a familiares no Brasil não altera a 
Renda Nacional Bruta. 

d) No sistema de contas nacionais, a formação de 
estoques não afeta a renda. 

e) Quando uma cafeteria localizada nos EUA compra 
um lote de grãos de café do Brasil, registram-se, 
no balanço de pagamentos brasileiro, um crédito 
nas transações correntes e um débito na conta 
capital. 

 
33 Considerando o modelo de Mundell-Fleming com os 

seguintes pressupostos: i- economia aberta de 
pequeno porte; e ii- perfeita mobilidade do capital, 
qual das AFIRMATIVAS seguintes está INCORRETA?  

a) Se taxas de câmbio são fixas, a política monetária 
se torna menos eficaz. 

b) Se taxas de câmbio são flutuantes, uma política 
comercial protecionista deixa inalterado o valor 
das exportações líquidas, embora o volume de 
comércio diminua. 

c) Se taxas de câmbio são fixas, uma expansão fiscal 
aumenta o produto. 

d) Se taxas de câmbio são fixas, aumentar o produto 
e melhorar a balança comercial são incentivos 
para uma desvalorização da moeda doméstica. 

e) Caso as taxas de câmbio sejam flutuantes, uma 
política fiscal contracionista diminui as 
exportações líquidas e deixa o produto 
inalterado, e uma política monetária 
expansionista diminui as exportações líquidas e o 
produto. 

34 Suponha que as seguintes operações foram 
registradas para a economia brasileira durante o ano 
t:  

 Uma firma exporta um bem por 300 mil dólares e o 
pagamento será feito daqui a 90 dias; 

 Um importador compra vinho de uma empresa 
chilena por 500 mil dólares e o pagamento será 
feito daqui a 30 dias;  

 Um investidor local investe 1 milhão de dólares no 
Paraguai num projeto de exploração de gás natural;  

 Uma firma paga 200 mil dólares a um banco 
irlandês por serviços financeiros (comissões e 
juros);  

 O governo efetua uma doação de 300 mil dólares à 
Bolívia;  Um fundo de investimento da Inglaterra 
investe 500 mil dólares na bolsa de valores 
brasileira;  

 Um fundo de investimento brasileiro investe 300 
mil dólares em bônus internacionais. 

Com base nas informações acima, qual das seguintes 
AFIRMATIVAS está INCORRETA? 

a) O saldo da conta de transações correntes do 
balanço de pagamentos foi deficitário em 400 mil 
dólares. 

b) O saldo da balança comercial foi deficitário em 
200 mil dólares. 

c) O saldo total do balanço de pagamentos foi 
deficitário em 1,3 milhões de dólares. 

d) O saldo da conta capital e financeira do balanço 
de pagamentos foi deficitário em 600 mil dólares. 

e) As reservas internacionais reduziram 1.300 mil 
dólares. 

 
35 Tomando como base a Contabilidade Social, qual das 

seguintes AFIRMATIVAS está INCORRETA? 

a) Os rendimentos pagos aos empregados 
domésticos são contabilizados no sistema de 
Contas Nacionais. 

b) O PIB real refere-se à contabilização do valor de 
mercado, ao preço de um período base, de tudo o 
que foi produzido de bens e serviços finais dentro 
de um território. 

c) Se o PIB nominal cresceu 50% e o PIB real cresceu 
20%, então o deflator implícito do PIB é de 30%. 

d) Os estoques indesejados são contabilizados como 
investimento nas Contas Nacionais. 

e) Os pagamentos de juros de empréstimos 
realizados por empresas privadas nacionais, 
junto a instituições financeiras estrangeiras, 
fazem parte da conta de transações correntes do 
balanço de pagamentos. 

 
36 Sobre a política de substituição de importações, qual 

das sentenças seguintes condiz com sua definição? 

a) Desenvolvimento via poupança externa. 
b) Exportações via dependência do capital externo. 
c) Proteção do setor manufatureiro com 

autoritarismo político. 
d) Rigidez fiscal e flutuação cambial. 
e) Controle das importações e manipulação da taxa 

de câmbio. 
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37 Sobre o Plano de Metas do governo Juscelino 
Kubitschek (1956-1960), é correto afirmar que: 

a) No Plano, previa-se a criação do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico (BNDE) para 
fomentar a indústria. 

b) O Plano, contemplava a expansão da agricultura 
de exportação e familiar. 

c) No Plano o financiamento da produção seria feito 
exclusivamente pelo capital internacional. 

d) O Plano contemplava os setores de energia, 
transporte e Indústria de bens de consumo 
duráveis.  

e) Para colocar o Plano em ação, a política 
macroeconômica deveria ser assentada em uma 
política cambial protecionista e uma política 
monetária restritiva. 

 
38  Sobre o Plano de Ação Econômica do Governo 

(PAEG), de 1964, pode-se AFIRMAR que: 

a) O Plano previa que o financiamento de longo 
prazo da economia seria feito nos moldes do 
modelo norte-americano, assentado 
exclusivamente nos bancos de investimento 
particulares. 

b) Seus principais objetivos eram o combate à 
inflação, expansão das exportações e retomada da 
política de substituição de importações. 

c) A principal medida do Plano foi o ajuste fiscal, 
com base em metas de diminuição de receitas, 
devido ao gigantismo do Estado, e de contenção 
das despesas do governo. 

d) Defendia a eliminação do processo inflacionário 
em curto espaço de tempo. 

e) Em seu diagnóstico, a responsabilidade pelo 
processo inflacionário era dos déficits 
governamentais e da contínua pressão salarial.  

39 Denomina-se o período entre 1968 e 1973, na 
história da economia brasileira, de “milagre 
econômico”. O plano econômico o qual deu suporte 
ao crescimento foi o Plano Estratégico de 
Desenvolvimento, colocado em marcha em 1968. 
Sobre este, é CORRETO AFIRMAR que, entre seus 
objetivos, estavam: 

a) A estabilização gradual dos preços, mas sem a 
fixação de metas explícitas de inflação. 

b) A estabilização gradual dos preços, com fixação 
de metas explícitas de inflação. 

c) O fortalecimento da empresa pública, visando à 
retomada dos investimentos. 

d) A consolidação da infraestrutura a cargo das 
empresas multinacionais. 

e) A ampliação do mercado interno visando à 
sustentação da indústria bélica. 

 

 

 

40 O governo Sarney (1985/1989), em termos de 
gestão da economia, foi caracterizado como um 
conjunto de experiências malsucedidas de 
estabilização. Em fevereiro de 1986, foi implantado 
o Plano Cruzado, que pode ser definido a partir de 
quatro grandes grupos de medidas. Quais foram: 

a) Reforma monetária; Política salarial; Sistema 
financeiro; Desenvolvimento regional. 

b) Reforma monetária; Indexação da economia; 
Dívida externa; Produção de insumos básicos e 
bens de capital. 

c) Reforma monetária e congelamento de preços; 
Desindexação da economia; Índices de preços e 
cadernetas de poupança; Política salarial. 

d) Reforma monetária e flutuações dos preços; 
Indexação da economia; Investimento estatal; 
Desenvolvimento Regional. 

e) Reforma monetária; Desindexação da economia; 
Política Salarial; Investimento estatal. 

41 Collor de Mello governou o Brasil entre 1990 e 1992. 
Em março de 1990, foi lançado o Plano Collor, cujas 
principais medidas, entre outras, foram: 

a) Ampliação do prazo de recolhimento de 
impostos; Combate à sonegação; Suspensão de 
benefícios e incentivos fiscais não garantidos pela 
Constituição. 

b) Diminuição de impostos; Combate à sonegação, 
Suspensão do pagamento da dívida externa. 

c) Redução no número de Ministérios; Suspensão de 
benefícios e incentivos fiscais não garantidos pela 
Constituição; Suspensão do pagamento da dívida 
externa. 

d) Indexação da economia; Reforma monetária; 
Flutuação cambial. 

e) Reintrodução do cruzeiro como moeda oficial; 
Congelamento de preços e salários; Sequestro de 
liquidez. 

42 O Plano Real, que implantou uma nova moeda em 
julho de 1994, foi bem-sucedido no controle da 
inflação. Contudo, havia dois flancos na gestão 
macroeconômica que, paralelamente ao êxito, 
deixavam a economia brasileira exposta. Quais 
eram? 

a) Dívida externa crescente e depreciação do Real. 
b) Crise cambial e desequilíbrio externo. 
c) Crise fiscal e crise cambial. 
d) Desequilíbrios externo e interno. 
e) Desequilíbrio externo crescente e crise fiscal. 
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43 No quadro da criação dos meios de pagamento, a 
autoridade monetária – o Banco Central –é o 
responsável pela emissão de papel-moeda. Contudo, 
o sistema bancário privado também é importante 
criador de moeda, a chamada “moeda escritural”. 
Assim, denomina-se o conjunto dos meios de 
pagamento (moeda manual + moeda escritural) na 
economia, de “agregados monetários”. Dentro desse 
contexto, o que significa o M3 caracterizado nas 
estatísticas monetárias? 

a) M3 = M2 + quotas de renda fixa + operações 
compromissadas registradas no SELIC. 

b) M3 = M2 + PMPP + depósitos a vista. 
c) M3 = M1 + depósitos especiais remunerados + 

depósitos de poupança + títulos emitidos por 
instituições depositárias. 

d) M3 = M2 + títulos públicos de alta liquidez. 
e) M3 = PMPP + depósitos a vista + títulos públicos 

de alta liquidez. 
 

44 Nos termos da Teoria da Demanda por Moeda, 
Keynes afirma que existem dois atributos 
característicos e especiais da moeda em economias 
monetárias modernas, que a distinguem de outros 
ativos. Quais são essas propriedades? 

a) A elasticidade de substituição, entre todos os 
ativos líquidos – incluindo moeda – com relação 
aos bens produzíveis, é zero e a possibilidade de 
acumulação de riqueza, sob forma monetária, 
subtrai a demanda por outros meios de 
acumulação, como bens de capital. 

b) A elasticidade da moeda aumenta 
proporcionalmente ao aumento da demanda por 
trabalho e a moeda tem máxima liquidez porque 
ela está sempre demandada. 

c) A elasticidade de produção da moeda é zero, e a 
elasticidade de substituição, entre todos os ativos 
líquidos – incluindo moeda – com relação aos 
bens produzíveis, é zero. 

d) A elasticidade de produção da moeda é zero, e a 
utilidade da moeda é servir para comprar outros 
bens. 

e) Os empresários podem aplicar, à vontade, 
trabalho para produzir dinheiro em quantidades 
crescentes e, se o poder de compra da moeda 
sobe, seus detentores são estimulados a guardá-
la, ao invés de gastá-la.  

 
45 No estudo da política monetária, quais são os seus 

instrumentos clássicos? 

a) Redesconto de liquidez, operações de mercado 
aberto e taxa de juros de longo prazo. 

b) Estabilidade de preços, taxa de juros a longo 
prazo e controle das reservas bancárias. 

c) Recolhimento compulsório, controle das reservas 
bancárias e operações de mercado aberto. 

d) Recolhimento compulsório, redesconto de 
liquidez e operações de mercado aberto. 

e) Expansão/contração monetária, manipulação da 
taxa de câmbio e recolhimento compulsório. 

 

46 O Sistema Financeiro Nacional (SFN) é formado por 
um conjunto de entidades e instituições que 
promovem a intermediação financeira. É organizado 
por agentes normativos, supervisores e operadores. 
Assim, no quadro da organização da moeda, crédito, 
capitais e câmbio, das relações que se seguem, qual 
está CORRETA? 

a) Normativo – Conselho Monetário Nacional; 
Supervisor – Comissão de Valores Mobiliários; 
Operador – Banco Central. 

b) Normativo – Conselho Monetário Nacional; 
Supervisor – Banco Central; Operador – Bolsa de 
valores. 

c) Normativo – Banco Central; Supervisor – 
Comissão de Valores Mobiliários; Operador – 
Bancos e demais instituições não-bancárias. 

d) Normativo – Comissão de Valores Mobiliários; 
Supervisor – Conselho Monetário Nacional; 
Operador – Entidades abertas de Previdência. 

e) Normativo – Conselho Monetário Nacional; 
Supervisor – Caixa Econômica Federal; Operador 
– Corretoras de distribuidoras de valores.  

 
47 A taxa de câmbio é a medida pela qual a moeda de 

um país qualquer pode ser convertida em moeda de 
outro país. A partir da referida definição e, tomando 
como base a tabela a seguir, pode-se concluir que: 

 
a) Pelo lado das importações, quanto menor a taxa 

de câmbio, menor a quantidade que as firmas 
desejam importar e, portanto, menor a demanda 
por divisas. 

b) Como a oferta de divisas depende das 
exportações, quanto menor a taxa de câmbio, 
maior a oferta de divisas e, quanto maior a taxa de 
câmbio, menor a oferta de divisas. 

c) Pelo lado das importações, quanto maior a taxa de 
câmbio, maior a quantidade que as firmas 
desejam importar e maior, portanto, a demanda 
por divisas. 

d) Quanto maior a taxa de câmbio, maior o volume 
que as firmas desejam exportar; quanto menor a 
taxa de câmbio, menor o volume que as firmas 
desejam exportar. 

e) Quanto menor a taxa de câmbio, maior o volume 
que as firmas desejam exportar; quanto maior a 
taxa de câmbio, menor o volume que as firmas 
desejam exportar. 

 

Taxa de câmbio 
R$ por US$ 

Preço do suco de 
laranja em US$ 

Preço do suco de 
laranja em R$ 

2,00 4,00 8,00 

1,00 4,00 4,00 

   

Taxa de câmbio 
R$ por US$ 

Preço da gasolina 
em US$ 

Preço da gasolina 
em R$ 

2,00 0,50 1,00 

1,00 0,50 0,50 
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48 O Balanço de Pagamentos é o registro contábil de 
todas as transações de um país com outros países do 
mundo. Em suas rubricas constam: a balança 
comercial, a balança de serviços e a balança de 
capitais. Contudo, além das rubricas apontadas, 
existe ainda a balança de transações correntes. Em 
que consiste sua DEFINIÇÃO? 

a) É formada pelas transações com serviços de 
fretes, viagens internacionais, juros, lucros, 
royalties, entre outros. 

b) É formada pelo registro contábil dos saldos 
comerciais relativos ao FOB. 

c) É formada pelas balanças comercial e de serviços, 
e registra todas as transações de um país com o 
resto do mundo, envolvendo mercadorias, 
serviços, capitais – monetários e físico – e 
transferências unilaterais. 

d) É formada pelas transações de capitais 
internacionais, físico ou monetários, em que são 
registrados o capital das firmas estrangeiras que 
ingressam no país, além do capital estrangeiro 
que ingressa sob forma de empréstimos.  

e) É formada pelas rubricas balança comercial, 
balança de serviços e balança de capitais, e 
registra todas as transações de um país com o 
resto do mundo, envolvendo mercadorias, 
serviços e capitais, inclusive empréstimos de 
outros governos ao Brasil. 

49 No regime cambial de taxas flutuantes, definidas 
pelo mercado, é CORRETO afirmar que: 

a) O impacto de uma crise reflete-se no nível de 
reservas, bem como na massa monetária, sem 
impactar na variação da taxa de câmbio. 

b) O BC não se obriga a comprar, se não quiser 
aumentar as reservas nem vender, se não quiser 
perdê-las. 

c) Taxas flutuantes nunca trazem grande 
volatilidade ao mercado, o que permite melhor 
planejamento do comércio exterior. 

d) Pela “calibragem” da taxa de câmbio, o BC usa-a 
como eficiente auxiliar no combate à inflação. 

e) A taxa flutuante, dada sua baixa ou nula 
volatilidade, facilita o planejamento de longo 
prazo do cidadão, da empresa e do Governo. 

50 No modelo ricardiano de comércio internacional, 
com dois países (I) e (II), dois produtos (X) e (Y) e 
um único fator de produção, NÃO é possível que o 
país (I): 

a) Tenha vantagens absolutas tanto na produção de 
X quanto na produção de Y. 

b) Não tenha vantagem absoluta na produção de X e 
na produção de Y. 

c) Tenha vantagem absoluta na produção de X e o 
país (II) tenha vantagem absoluta na produção de 
Y. 

d) Tenha vantagem absoluta e vantagem 
comparativa na produção de X. 

e) Tenha vantagens comparativas na produção de X 
e na produção de Y.  

 

 


