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Língua Portuguesa 

LEIA O TEXTO ABAIXO E RESPONDA À QUESTÃO 1. 

 

ALÉM DA TERRA, ALÉM DO CÉU 

 

Além da Terra, além do Céu, 

no trampolim do sem-fim das estrelas,  

no rastro dos astros,  

na magnólia das nebulosas.  

Além, muito além do sistema solar,  

até onde alcançam o pensamento e o coração,  

vamos!  

vamos conjugar  

o verbo fundamental essencial,  

o verbo transcendente, acima das gramáticas  

e do medo e da moeda e da política,  

o verbo sempreamar,  

o verbo pluriamar,  

razão de ser e de viver. 

 

Carlos Drummond de Andrade 

 

Questão 1 

Dentre as alternativas abaixo, a que se identifica com a 
mensagem do texto é: 

 

(A) O eu lírico cria neologismos desconectados da 
mensagem do texto. 

(B) O poema trata de uma viagem sideral através dos 
astros e estrelas. 

(C) É um texto lírico que fala, principalmente, de 
conjugação e gramática. 

(D) O autor convida o leitor a fazer a apologia do amor, 
intenso e infinito. 

(E) A razão de ser e viver, para o poeta, é simplesmente o 
fato de estar vivo. 

 

Questão 2 

Nas frases abaixo, para se alcançar coerência e coesão, 
foram utilizados operadores linguísticos para se 
estabelecerem relações. A alternativa cuja relação foi 
identificada CORRETAMENTE entre as proposições é: 

 

(A) Antes que ele dissesse alguma coisa, tomei a palavra. 
Relação de consequência. 

(B) Passei no concurso público, por conseguinte terei 
estabilidade. Relação de conclusão. 

(C) O velho edifício desabou como um castelo de areia. 
Relação de causa. 

(D) Tamanha foi a indiferença dela que o rapaz desistiu. 
Relação de explicação. 

(E) Relutaram em comparecer, embora estivessem muito 
interessados. Relação de tempo. 

 

Questão 3 

Observe os trechos abaixo. 
 

“Sua irmã está um pouco cheinha.” 

“Na Amazônia, as árvores pedem socorro!” 

“Na alegria e na tristeza estaremos juntos.” 

 
Nos trechos apresentados acima, encontram-se, 
respectivamente, as seguintes figuras de linguagem: 

 

(A) hipérbole, prosopopeia, ironia. 

(B) ironia, eufemismo, catacrese. 

(C) ironia, metáfora, antítese. 

(D) metáfora, catacrese, metonímia. 

(E) eufemismo, prosopopeia, antítese. 

 

 

 

Questão 4 

Quanto à colocação da vírgula, todas as opções estão 
corretas, EXCETO em: 

 

(A) Vestiu-se, pegou a bolsa marrom, saiu sem fazer 
barulho. 

(B) Roberto disse que não iria à festa, porém nada posso 
garantir. 

(C) Os valores mais altos da ética, sempre esbarram na 
ignorância da truculência. 

(D) Vendia alegria a todos, porém seu olhar revelava a sua 
verdade íntima. 

(E) Não, disse o pastor, agora não é hora para assuntos 
pagãos. 
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Raciocínio Lógico 

Questão 5 

Três anos atrás, Larissa era 24 anos mais velha do que sua 
filha. Hoje, a idade de Larissa é 5 vezes a de sua filha. 
Quantos anos terá a filha daqui a três anos? 

 

(A) 9. 

(B) 8. 

(C) 3. 

(D) 10. 

(E) 6. 

 

Questão 6 

Em uma turma, temos 5 meninos e 6 meninas. 

Meninos = {Artur, Bernardo, Carlos, Daniel e Edson} 

Meninas = {Fernanda, Gabriela, Helena, Ingrid, Julia, 
Luana} 

A professora vai escolher um menino e uma menina para 
realizar uma atividade, qual a probabilidade de que 
Bernardo e Julia sejam os escolhidos? 

 

(A) 1/3. 

(B) 1/6. 

(C) 1/15. 

(D) 1/5. 

(E) 1/30. 

 

Questão 7 

Se a e b são as raízes da equação x² + 9x + 20 =0, sendo 
que b é a raiz de menor valor absoluto,  a raiz quadrada de 
a² + b² - 2b será: 

 

(A) 5. 

(B) 4. 

(C) 7. 

(D) 9. 

(E) 3. 

 

 

História e Geografia do Acre 

Questão 8 

Espaço territorial e seus componentes, incluindo as águas 
jurisdicionais, com características naturais relevantes,  
legalmente  instituído  pelo  poder  público,  com  objetivos  
de  preservação  e/ou  conservação  e  limites  definidos,  
sob  regime  especial  de  administração,  ao  qual se 
aplicam garantias adequadas de proteção, podem ser de 
uso indireto (quando não envolvem consumo, coleta, dano 
ou destruição dos recursos naturais) e de uso direto 
(quando envolvem o uso comercial ou não dos recursos 
naturais. Este texto refere-se ao conceito de:  

 

(A) Manejo florestal. 

(B) Impacto ambiental. 

(C) Florestania. 

(D) Unidades de Conservação. 

(E) Densidade de Drenagem. 
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Questão 9 

Estabeleça a relação correta entre o tipo de solo e sua 
respectiva descrição: 

 

(1) Ricos quimicamente (eutróficos) e com argila de 
atividade alta (Ta) e muitos com caráter vértico, 
ou seja, apresentam fendas no período seco e são 
solos difíceis de trafegar durante a estação 
chuvosa. São solos normalmente rasos ou pouco 
profundos e apresentam restrição de drenagem, 
principalmente em razão da presença de minerais 
de argila expansíveis (argilas 2:1). Quando 
Eutróficos, geralmente apresentam altos teores 
de cálcio (Ca), magnésio (Mg) e, 
surpreendentemente,  alumínio  (Al).  Quando  
distróficos,  apresentam  baixos  teores  de  cálcio  
e  magnésio, situação em que a saturação por 
alumínio, muitas das vezes, é superior a 50%, ou 
seja, apresentam restrições no tocante à 
fitotoxidez por alumínio.  

(2) solos,  sujeitos  ao  excesso  de  água  
(encharcamento)  temporário,  em  alternância  
com  período  seco.  Apresentam  a  matriz  com  
cores  cinza  e  pontuações  vermelhas  (horizonte  
plíntico)  iniciando  em  profundidades  menores  
que  40  cm  a  partir  da  superfície do solo. 

(3)  são  permanentemente  ou  periodicamente  
saturados  por  água.  Caracterizam-se  por cores  
acinzentadas,  em  decorrência  do  regime  de  
umidade  que  favorece  as  condições  redutoras  
do  solo.  Geralmente  apresentam  argilas  de  
alta  atividade  e  elevados  teores  de  alumínio  
trocável.  Não  apresentam  grandes  problemas 
de fertilidade.  

(4) Em geral localizados em ambientes de relevo 
plano a suave ondulado. São os solos mais  velhos  
da  paisagem,  apresentando  uniformidade  de  
cor,  textura  (proporção  de  areia,  silte  e  argila)  
e  em  geral  distróficos  (pobres  quimicamente),  
profundos  e  bem  drenados.  Possuem  acidez  
elevada  e  baixos  teores  de  cálcio,  magnésio  e  
potássio.  
 

(   ) gleissolos. 
(   ) cambrissolos. 
(  ) latossolos. 
(  ) plintossolos. 
 
A sequência correta é: 

 

(A) 1; 3; 4; 2. 

(B) 4; 3; 1; 2. 

(C) 3; 1; 4; 2. 

(D) 1; 2; 4; 3. 

(E) 2; 4; 3; 1. 

 

Questão 10 

Observe o texto abaixo. 

A  noção  de  estabilidade  e  vulnerabilidade  de  uma  
ambiente  relaciona-se,  respectivamente,  a  dois  fatores:  
resistência  e  resiliência.  _________ refere-se à 
capacidade do sistema de permanecer ________afetado 
pelos distúrbios  externos.  ___________ reflete a  
capacidade  do  sistema  de  retornar  às  suas 
___________após  ser  afetado  pela ação dos distúrbios 
externos. 
 

Os termos que completam corretamente o texto acima são 
respectivamente: 
 

(A) Estabilidade; sendo ; Vulnerabilidade; condições  
originais. 

(B) Vulnerabilidade; sem ser; Estabilidade; condições  
excepcionais. 

(C) Vulnerabilidade; após ser ; Estabilidade; condições  
artificiais. 

(D) Estabilidade; sem ser; Vulnerabilidade; condições  
originais.   

(E) Vulnerabilidade; sendo; Estabilidade; condições  
excepcionais. 
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Conhecimentos Específicos 

Questão 11 

Considere a implantação de um projeto industrial, cujo 
aporte de recursos financeiros foi de R$ 95.000,00. O fluxo 
de caixa futuro para esse projeto está estimado nos 
seguintes valores: 

 

1º ano – R$ 20.000,00 

2º. Ano – R$ 37.000,00 

3º ano - R$ 34.000,00 

4º. Ano – R$ 35.000,00  

5º. Ano – R$ 36.000,00. 

 

A partir dos dados disponibilizados, o Payback Simples 
desse Projeto é: 

 

(A) 3,53 anos. 

(B) 4 anos. 

(C) 4,11 anos. 

(D) 4,25 anos. 

(E) 5 anos. 

 

Questão 12 

A Lei nº 11.638/07 incorporou o grupo de “Reserva de 
Incentivos Fiscais” à estrutura dos Balanços Empresariais. 
Essa novidade afetou diretamente o conjunto dos(do): 

 

(A) Ativos.  

(B) Ativos Não Circulantes 

(C) Passivos Circulantes.  

(D) Patrimônio Líquido. 

(E) Passivos.  

 

Questão 13 

O Planejamento dentro da gestão empresarial pode ser 
definido como o processo de reflexão que precede a ação 
e é dirigido para a tomada de decisão, agora com vista no 
futuro. Dentre as espécies de planejamento, encontramos 
aquela que converte o plano de longo prazo às 
necessidades do futuro imediato. A essa espécie de 
atividade de planejamento dá-se o nome: 

 

(A) Estratégico. 

(B) Programa. 

(C) Orçamentário. 

(D) Tático. 

(E) Organizacional. 

 

Questão 14 

Uma das modalidades de elaboração do orçamento 
apresenta, em uma de suas características, sua capacidade 
de facilitar os trabalhos de simulação para vários cenários 
alternativos. Identifique essa modalidade de orçamento 
nas alternativas disponibilizadas: 

 

(A) flexível.  

(B) base-zero. 

(C) contínuo. 

(D) perpétuo.  

(E) global. 

 

Questão 15 

Os indicadores de rentabilidade refletem a aplicação das 
políticas e das decisões adotadas pelos administradores da 
entidade, expressando o nível de eficiência e o grau de 
êxito econômico-financeiro atingido. O único indicador 
alinhado com a aferição do aspecto da rentabilidade é: 

 

(A) Retorno sobre o Ativo (RA). 

(B) Prazo Médio de Recebimento de Clientes (PMRC). 

(C) Qualidade do Lucro (QL). 

(D) Imobilização do Patrimônio Líquido (IPL). 

(E) Margem Operacional Líquida (MOL). 

 

Questão 16 

Um analista de posse das demonstrações contábeis de 
uma indústria para análise de concessão de crédito 
observa que a empresa adota percentuais fiscais para 
reconhecimento da depreciação de seu imobilizado. A 
conclusão do analista é no sentido de que o imobilizado 
dessa indústria está superavaliado.  Logo, o ajuste 
necessário acarretará o seguinte efeito no Balanço 
Patrimonial: 

 

(A) Aumento do ativo e redução do passivo.  

(B) Aumento do realizável em longo prazo e do patrimônio 
líquido. 

(C) Redução do realizável em longo prazo e do passivo. 

(D) Redução do imobilizado e do patrimônio líquido. 

(E) Alteração nula no patrimônio da empresa. 
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Questão 17 

No âmbito da Auditoria Interna, quando as informações 
sobre o assunto em exame “foi convincente, de tal forma 
que uma pessoa prudente possa entendê-la da mesma 
maneira que o auditor” é classificado como: 

 

(A) útil.  

(B) relevante. 

(C) adequada. 

(D) suficiente. 

(E) apropriada. 

 

Questão 18 

Sabendo-se que a taxa efetiva no mês é de 12% e que a 
taxa de inflação corresponde ao percentual de 9% no mês,  
a alternativa que corresponde à taxa real nesse mês é: 

 

(A) 2,75%. 

(B) 0,275%. 

(C) 3%. 

(D) 3,25%. 

(E) 0,325%. 

 

Questão 19 

O valor que deve ser aplicado para que se obtenha um 
montante de juros de R$ 550,00, aplicados durante (4) 
quatro meses à taxa de 2% ao mês é: 

 

(A) R$ 6.000,00. 

(B) R$ 6.875,00. 

(C) R$ 6.500,00. 

(D) R$ 7.000,00. 

(E) R$ 6.800,00. 

 

Questão 20 

As medidas de tendência central recebem esse nome pelo 
fato de os dados observados tenderem, em geral, a se 
agruparem em torno dos valores centrais. A medida que se 
caracteriza pelo fato de ocorrer com maior frequência em 
uma série de valores é :  

 

(A) média aritmética. 

(B) mediana. 

(C) média ponderada. 

(D) quartis. 

(E) moda. 

 

Questão 21 

O problema econômico encontra-se centrado em três 
questões básicas: na escassez de recursos, na escolha da 
melhor combinação de recursos e, por último, na 
distribuição de produtos e serviços para o cidadão. A 
alternativa que apresenta um conjunto de questões 
econômicas ligados à escassez de recursos é a seguinte: 

 

(A) O que produzir e como produzir. 

(B) Como produzir e quanto produzir. 

(C) Para quem produzir e quanto produzir. 

(D) O que produzir e quanto produzir. 

(E) O que produzir e para quem produzir, 

 

Questão 22 

Em relação à renda dos consumidores, a teoria econômica 
descreve que determinado tipo de bem não tem seu 
consumo aumentado nem diminuído por força da 
alteração da renda. Esses bens são denominados: 

 

(A) de consumo saciado.  

(B) normais. 

(C) inferiores. 

(D) substitutos. 

(E) complementares. 

 

Questão 23 

No estudo da microeconomia a representação gráfica que 
demonstra todas as cestas possíveis de mercado, 
representativa do mesmo grau de satisfação do 
consumidor denomina-se: 

 

(A) Curva de restrição orçamentária.         

(B) Curva de indiferença do consumidor. 

(C) Mapa de indiferença do consumidor. 

(D) Linha de orçamento do consumidor. 

(E) Mapa de restrição orçamentária. 

 

Questão 24 

A tendência observada nos consumidores de comprarem 
mais dos bens que se tornaram mais baratos e menos 
daqueles que se tornaram mais caros denomina-se: 

 

(A) Efeito substituição. 

(B) Efeito renda. 

(C) Nível de utilidade. 

(D) Indiferença do consumidor. 

(E) Substituição relativa. 
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Questão 25 

A curva de demanda, de acordo com a lei geral da procura, 
se apresenta negativamente inclinada, configurando que 
na medida em que o preço de um bem: 

 

(A) diminui, sua quantidade demandada diminui.       

(B) diminui, sua quantidade demandada permanece 
constante. 

(C) aumenta, sua quantidade demandada aumenta. 

(D) aumenta, sua quantidade demandada permanece 
constante. 

(E) diminui, sua quantidade demandada aumenta. 

 

Questão 26 

O depósito compulsório configura-se como um 
instrumento clássico na aplicação de política monetária 
pelo governo. Por ocasião da aplicação desse instrumento, 
configurado na sua diminuição para os bancos comerciais, 
o efeito esperado na economia pela autoridade monetária 
é: 

 

(A) aumento dos juros. 

(B) aumento dos juros e da oferta de moeda. 

(C) queda dos juros e aumento da oferta de moeda. 

(D) diminuição da oferta de moeda e um aumento dos 
juros. 

(E) diminuição da oferta de moeda. 

 

Questão 27 

O efeito causado por um aumento da oferta monetária, 
num ambiente econômico onde todos os fatores de 
produção estejam sendo plenamente utilizados denomina-
se: 

 

(A) aumento de renda. 

(B) aumento da taxa de juros. 

(C) diminuição da renda. 

(D) diminuição da taxa de juros. 

(E) aumento no nível geral de preços 

 

Questão 28 

Um dos custos de uma economia em constante 
crescimento é a tensão que ela coloca sobre o meio 
ambiente. Nesse contexto, encontram-se disponíveis 
recursos renováveis e não renováveis. A alternativa que 
apresenta um comportamento apropriado no trato 
econômico dos recursos não renováveis é a seguinte: 

 

(A) à medida que a demanda cresce, o preço diminui. 

(B) a queda da demanda determina o aumento dos preços. 

(C) a queda da oferta determina a diminuição dos preços. 

(D) o aumento nos preços incentiva uma utilização mais 
eficiente. 

(E) à medida que a demanda diminui, o preço aumenta. 

 

Questão 29 

Em qualquer atividade produtiva existem custos explícitos 
como: mão de obra, matéria-prima e despesas gerais, que 
se caracterizam por serem facilmente calculáveis. Contudo, 
existem outros custos que são mais difíceis de avaliar. A 
alternativa que apresenta uma sentença que mantém 
relação direta com o custo de oportunidade é : 

 

(A) Modalidade de medição da economia. 

(B) Técnica de valorização de uma escolha. 

(C) Modalidade de mensuração dos recursos escassos.  

(D) Custo associado ao próximo melhor uso alternativo de 
um recurso. 

(E) É o custo associado à utilização de um recurso. 

 

Questão 30 

Ao contrário dos mercados de títulos, nos quais os 
investidores fazem empréstimos para governo e empresas, 
é no mercado de ações que os investidores conseguem 
adquirir a participação parcial em empresas por meio de 
compra de ações, que podem ser ordinárias e 
preferenciais. Em relação às ações ordinárias, pode-se 
afirmar que elas: 

 

(A) não garantem a propriedade parcial da empresa. 

(B) garantem o recebimento dos dividendos antes das 
ações preferenciais. 

(C) não garantem o direito de voto nas assembleias. 

(D) não garantem o recebimento de dividendos. 

(E) garantem a propriedade parcial da empresa. 
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Questão 31 

Considere que você está diante da seguinte situação: A 
compra de um bem deve ser feita imediatamente, não 
existe substituto próximo ou a compra não toma uma 
porcentagem significativa da sua renda. Esse 
comportamento está associado ao fato de que a demanda 
por esse bem: 

 

(A) é elástica.     

(B) é insensível ao preço.  

(C) é sensível ao preço. 

(D) sofreu um efeito renda. 

(E) não é inelástica. 

 

Questão 32 

A interação entre as funções demanda e oferta determina 
o preço e a quantidade de equilíbrio a serem 
transacionados no mercado de um bem. Portanto, a partir 
desse equilíbrio, um possível efeito sobre essa interação é: 

 

(A) um aumento de preços determina um aumento nas 
quantidades.     

(B) uma diminuição na quantidade determina uma 
diminuição do preço. 

(C) um aumento na quantidade determina um aumento 
nos preços. 

(D) um aumento no preço determina uma diminuição na 
quantidade. 

(E) um aumento na quantidade não causa aumento no 
preço. 

 

Questão 33 

A elasticidade-preço da demanda avalia como a demanda 
por um bem varia quando ocorre uma variação em seu 
preço. O efeito causado por uma demanda com 
elasticidade preço unitária é o seguinte: 

 

(A) Variações proporcionais na quantidade demandada são 
relativamente maiores que as variações proporcionais 
dos preços. 

(B) Variações proporcionais na quantidade demandada são 
relativamente menores que as variações proporcionais 
dos preços. 

(C) Nesse caso não ocorrem variações proporcionais na 
quantidade demandada e nos preços. 

(D) As variações nos preços e nas quantidades têm a 
mesma magnitude. 

(E) Nesse caso ocorrem só ocorrem variações positivas nas 
quantidades e nos preços. 

 

Questão 34 

Uma determinada estrutura de mercado é conhecida pelo 
fato de um pequeno número de empresas, com produtos 
homogêneos, dominarem o mercado, bem como a 
presença de algum tipo de barreira à entrada de novas 
empresas concorrentes. Estamos nos referindo à estrutura: 

 

(A) de concorrência perfeita. 

(B) monopolística. 

(C) monopsônica. 

(D) de concorrência monopolística. 

(E) oligopolista. 

 

Questão 35 

As falhas de mercado, de uma forma geral, representam 
aquelas situações em que mesmo um mercado que 
funciona de forma integralmente livre não consegue 
atingir eficiência econômica. Nesse contexto, nos 
deparamos com as externalidades, que serão 
caracterizadas como: 

 

(A) fruição de utilidade para o consumidor, cujos custos 
derivados ele assumiu. 

(B) fruição de utilidade para o consumidor, cujos custos 
derivados ele não assumiu.  

(C) os efeitos negativos gerados pela fruição de utilidade 
para um consumidor. 

(D) os efeitos gerados pela fruição de utilidade para um 
consumidor.  

(E) os efeitos positivos gerados pela fruição de utilidade 
para um consumidor. 

 

Questão 36 

No contexto onde se considera que o objetivo da firma é 
obter lucro máximo, ela sempre aumentará sua produção 
quando isso significar maior lucro. Portanto, a condição de 
maximização do lucro será:  

 

(A) RT=CT.  

(B) RMg = CMg. 

(C) RT – CT = LT. 

(D) RT=CTg. 

(E) TMST = 1. 
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Questão 37 

Considere um ambiente econômico com dois fatores de 
produção, um fixo e outro variável. Nesse ambiente, o 
produto marginal é a variação no produto total 
proveniente do acréscimo de uma unidade do fator 
variável. Essa variação é representada matematicamente 
pela: 

 

(A) relação entre quantidade produzida e quantidade de 
insumos. 

(B) relação entre fator fixo e fator variável de produção. 

(C) derivada primeira da função de produção. 

(D) derivada segunda da função de produção. 

(E) relação entre quantidade produzida e fator fixo de 
produção. 

 

Questão 38 

Num ambiente onde as taxas de câmbio são fixadas pelo 
governo, e objetivando mantê-la num nível elevado, o 
BACEN compra divisas, suprimindo-as do mercado e, em 
consequência, gerando um aumento da moeda nacional. 
Essa ação embora estimule um processo inflacionário é 
combatida com a venda de títulos públicos. Essa operação 
é conhecida no mercado como:  

 

(A) especulação.   

(B) intervenção. 

(C) flutuação 

(D) enxugamento. 

(E) esterilização. 

 

Questão 39 

A inflação de demanda é aquela quando a quantidade 
demandada pelos agentes é maior do que a quantidade 
que as empresas conseguem produzir, sendo considerada 
a origem mais tradicional da inflação. A alternativa que 
apresenta uma ação que NÃO mantém relação com a 
inflação de demanda é a seguinte: 

 

(A) Diminuição de gastos do governo.  

(B) Aumento dos impostos diretos. 

(C) Aumento do custo da matéria-prima e mão de obra. 

(D) Enxugamento da quantidade de moeda em circulação. 

(E) Emissão de moeda para cobrir déficits. 

 

Questão 40 

Uma curva típica de oferta mostra que uma alteração nos 
preços provoca uma alteração também nas quantidades 
ofertadas. Todavia, os diferentes graus de sensibilidade 
dos produtos frente a variação nos preços só podem ser 
mensurados calculando-se o coeficiente de elasticidade-
preço da oferta, que poderá fornecer corretamente uma 
das seguintes informações. Identifique-a: 

 

(A) > 1 => oferta elástica. 

(B) > 1 = > oferta inelástica. 

(C) < 1 = > oferta elástica. 

(D) = 0 = > oferta inelástica. 

(E) = 0 => oferta elástica. 

 


