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LINGUA PORTUGUESA 

 
 Leia o texto “Como o conceito tradicional de 

masculinidade afeta os meninos?” dos 
escritores Tory Oliveira e Paula Calçade, para 
responder às questões de 1 a 8 a seguir. 

 
Como o conceito tradicional de masculinidade 

afeta os meninos? (adaptado) 
 
Deixar de dizer que ama um amigo, não poder 

abraçar quem se gosta, esconder seus sentimentos e 
não poder chorar. Para muitos meninos, essas são 
algumas das regras não escritas das masculinidades. 
Nascido dos debates sobre gênero, o conceito de 
masculinidades abarca as regras sociais delimitadas 
aos homens para que eles construam sua maneira de 
agir consigo, com o outro e com a sociedade. Muito 
cedo se aprende que a pena para quem não seguir um 
código estrito, que define a masculinidade, é ser visto 
como “menos homem”, associado à feminilidade, e, 
assim, estar vulnerável à violência e ao bullying dos 
pares.  

 
Segundo Marcelo Hailer, pesquisador do 

Núcleo Inanna de Pesquisas sobre Sexualidades, 
Feminismos, Gêneros e Diferenças, da PUC-SP, “A 
narrativa social valoriza homens brancos, 
heterossexuais, fortes, com condições econômicas 
favoráveis”. Para o pesquisador, a escola pode ser um 
campo de cobranças dessa performance masculina. A 
ausência de discussões sobre o impacto disso para 
meninos e meninas pode resultar em violência dentro 
do ambiente escolar. “Enquanto não houver debate nas 
escolas, esses valores vão continuar resultando em 
violência física e psicológica, porque não há outras 
alternativas para essas crianças lidarem com as 
angústias e dúvidas em outros lugares também”. 

 
“A maneira como os garotos são criados faz 

com que aprendam a esconder os sentimentos por trás 
de uma máscara de masculinidade” afirma o psicólogo 
americano William Pollack no documentário “A Máscara 
em Que Você Vive” (2015). Disponível atualmente na 
Netflix, o filme introduz o debate sobre masculinidades 
de maneira acessível, mostrando como essa 
construção rígida do que é ser homem impacta a vida, 
a educação e a saúde de meninos. “Os homens têm 
dificuldade de expressar aquilo que sentem. Em geral, 
isso se dá por meio da violência: quando está triste, 
com raiva, quando sente medo ou insegurança, em 
todos esses aspectos, a violência é uma fuga muito 
grande. Temos uma dificuldade de entender os 
sentimentos e de lidar com eles de maneira não 
violenta”, explica Caio César Santos, professor de 
Geografia, youtuber e pesquisador de masculinidades 
desde 2015. 

(Fonte: Nova Escola)  

 

1) Leia atentamente o texto e assinale a 
alternativa correta. 
a) Por não serem escritas, as regras que definem 

o conceito de masculinidades geram dúvidas, 
impedindo que todos os meninos as sigam. 

b) Os homens e meninos que não seguem os códigos 
da masculinidade tradicional tornam-se vulneráveis 
à violência, por serem considerados “femininos”, ao 
se unirem afetivamente a pessoas do mesmo sexo, 
formando entre si pares afetivos. 

c) Na frase ”Para o pesquisador, a escola pode ser um 
campo de cobranças dessa performance masculina.”, 
o pesquisador defende que a escola é um espaço 
onde se pode permitir o comportamento masculino 
tradicional, estimulando a competição e performance, 
para obter, assim, melhores resultados pedagógicos. 

d) A fala de Caio Cesar Santos vai ao encontro da 
fala de William Pollack, já que ambas discorrem 
sobre a dificuldade masculina de expressar 
sentimentos e emoções. 

 
2) Leia atentamente o texto e assinale a 

alternativa incorreta. 
a) As quatro ações citadas no primeiro período do 

texto são utilizadas como exemplos de 
proibições que, por impedir o desenvolvimento 
afetivo dos meninos, são combatidas e 
questionadas pelos defensores do conceito 
tradicional de masculinidade. 

b) É fundamental que exista, na escola, um espaço 
para a discussão dos valores que constroem o 
padrão de masculinidade tradicional, para que, a 
partir desses debates, possam diminuir as 
agressões. 

c) No segundo parágrafo, são utilizadas, por meio 
do discurso direto, opiniões de uma autoridade 
no assunto debatido, objetivando atribuir maior 
credibilidade ao desenvolvimento do texto.  

d) A expressão destacada no trecho “Nascido 
dos debates sobre gênero, o conceito de 
masculinidades” tem sentido conotativo, 
metafórico, já que o conceito é uma construção 
social e não um fenômeno natural, biológico. 

 
3) De acordo a com a leitura atenta do texto acima 

e com a Gramática Normativa da Língua 
Portuguesa, leia as afirmativas abaixo. 

I. A expressão “Menos homem” foi colocada 

entre aspas pelos autores para assinalar a 
impropriedade e inadequação ideológica do 
termo. 

II. O texto apresenta uma predominância de 

sequências textuais injuntivas e expositivas, 
características dos textos jornalísticos. 

III. Ao se valer da citação de várias fontes, 

incluindo a de um youtuber, para sua 
composição o texto perde credibilidade, já 
que a opinião dos autores se dilui e se 
confunde. 

 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas a afirmativa I está correta. 

b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

c) Apenas a afirmativa II está correta. 

d) Apenas a afirmativa III está correta. 
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4) Leia os trechos abaixo, reescritos a partir do 
texto lido, e, de acordo com as regras de 
pontuação presentes na Gramática Normativa 
da Língua Portuguesa, assinale a alternativa 
incorreta. 

 
a) (...) essas são algumas das regras, para muitos 

meninos, não escritas das masculinidades. 
b) (...) a escola para o pesquisador, pode ser um 

campo de cobranças dessa performance 
masculina. 

c) A ausência de discussões, sobre o impacto 
disso para meninos e meninas, pode resultar 
em violência dentro do ambiente escolar. 

d) (...) isso se dá, em geral, por meio da violência: 
quando está triste, com raiva, quando sente 
medo ou insegurança; em todos esses 
aspectos, a violência é uma fuga muito grande. 

 
5) Assinale a alternativa que preencha correta e 

respectivamente as lacunas do texto abaixo, 
preservando-lhe o sentido original e a 
adequação à Gramática Normativa da Língua 
Portuguesa. 

 
 Enquanto não _____ debate nas escolas, 

esses valores _____ resultando em violência física e 

psicológica, porque não _____ outras alternativas para 

essas crianças (...)”. 

 
a) existirem / hão de continuar / acontecem 
b) acontecer o / vão permanecer / tem 
c) ocorrer / prosseguirá / existe 
d) for promovido o / continuarão / existem 

 
6) No trecho “Em geral, isso se dá por meio da 

violência: quando está triste, com raiva, 
quando sente medo ou insegurança, em todos 
esses aspectos, a violência é uma fuga muito 
grande.” Assinale a alternativa correta que 
classifica, sintática e respectivamente, os 
trechos grifados. 

 
a) Locução Adverbial de Modo; Objeto Direto. 
b) Adjunto Adverbial de Modo; Predicativo do 

Sujeito. 
c) Locução Adverbial de Modo; Aposto. 
d) Adjunto Adverbial de Modo; Adjunto Adverbial 

de Intensidade. 
 
7) Assinale a alternativa que indica o sentido 

correto do conectivo destacado no trecho a 
seguir: “Para o pesquisador, a escola pode ser 
um campo de cobranças dessa performance 
masculina.” 

 
a) Posse. 
b) Finalidade. 
c) Conformidade. 
d) Objetividade. 

 

8) Leia atentamente o texto acima e, de acordo 
com a Gramática Normativa da Língua 
Portuguesa, analise as afirmativas e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Na expressão “Muito cedo se aprende”, é correto 

dizer que há dois advérbios: um se liga ao verbo 
“aprender”, modificando-o e outro se liga ao 
advérbio “cedo”, intensificando-lhe o sentido. 

(  ) Se, no trecho “associado à feminilidade”, 
substituíssemos a palavra “feminilidade”  pela  
palavra “masculinidade”, esse trecho deveria ser 
reescrito como “associado a masculinidade”, sem 
o acento grave, indicador de crase, já que se trata 
de palavra masculina. 

(  ) O uso do acento gráfico no trecho “Os homens 
têm dificuldade” justifica-se pela mesma razão 
do que o uso na palavra “também”, ou seja, são 
oxítonas terminadas em “em”. 

(  ) No trecho “geral, isso se dá por meio da 
violência”, a palavra destacada é um pronome 
demonstrativo que tem função anafórica, já que 
retoma uma ideia já enunciada no texto. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, F, F, V. 
b) F, V, V, V. 
c) V, V, V, F. 
d) F, F, F, F. 

 
 Leia a tira de “Hagar, o Horrível”, criada pelo 

cartunista estadunidense Dik Browne, para 
responder às questões 9 e 10 a seguir. 

 

 
(Fonte: Folha UOL) 

9) De acordo com a leitura atenta da tira acima, 
assinale a alternativa incorreta. 
a) A primeira pergunta feita pelo garoto não é uma 

pergunta retórica, já que ele a formula com real 
interesse pela resposta. 

b) O humor da tira deve-se à forma irônica como 
a personagem cita o Rei da Inglaterra, 
sugerindo, que, apesar da sua condição de 
nobre, o Rei não tem boas maneiras à mesa.  

c) O ponto de exclamação usado após a palavra 
“Claro!”, enfatiza a ironia da resposta da 
personagem. 

d) A presumida improbabilidade de ser convidado 
para jantar com o Rei da Inglaterra é uma das 
razões que constroem a ironia da resposta de 
Hagar no primeiro quadrinho. 

 
10) Analise o trecho destacado a seguir e assinale 

a alternativa que classifica corretamente a 
oração nele destacada: “Não diga à sua mãe 
que eu falei isso”. 
a) Oração Subordinada Substantiva Subjetiva. 
b) Oração Subordinada Adjetiva Explicativa. 
c) Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta. 
d) Oração Subordinada Adverbial de Companhia.  
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HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO ACRE 

 
11) Em 17 de novembro de 1903 foi assinado o Tratado 

de Petrópolis, no qual a Bolívia consentiu com a 
incorporação do Acre ao território brasileiro. Em 
contrapartida, o Brasil se comprometeu a indenizá-
la (ANDRADE; LIMOEIRO, 2003). A respeito desta 
indenização, analise as afirmativas abaixo e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 

 
(  ) O Brasil se comprometeu a pagar uma 

indenização de 2 milhões de Libras Esterlinas. 
(  ) O Brasil construiu a Estrada de Ferro do Norte, 

permitindo o acesso da Bolívia ao litoral. 
(  ) A Bolívia recebeu, em troca, áreas do território 

do Sergipe, Pernambuco e Alagoas. 
 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
 

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

 
12) “O número de migrantes foi significativo na 

segunda metade do século XIX. Em 1877, 
14.000 cearenses migraram para a Amazônia, 
tendo esse número subido para 54.000 no ano 
seguinte. Em 1900, duas décadas após o início 
das migrações, o fluxo foi de 47.935 migrantes. 
Tais fluxos se dirigiam principalmente para as 
bacias dos rios Juruá e Purus [...]” (ANDRADE; 
LIMOEIRO, 2003). Quanto à uma causa do 
movimento migratório em direção ao Acre no 
período citado, assinale a alternativa correta. 
a) Oferta de mão-de-obra para a extração do látex 
b) Instalação da zona franca de Manaus 
c) Construção da rodovia BR-364 
d) Construção da Usina Hidrelétrica de Samuel 

 
13) Em relação aos dados populacionais do estado 

do Acre, leia as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 

 
(  ) A população do estado, conforme o Censo de 

2010, era de 1.110.290 de habitantes. 
(  ) O IBGE estima que, em 2019, a população 

tenha ultrapassado os 2.000.000 de habitantes. 
(  ) Em 2010, Rio Branco representava o município 

mais populoso, seguido por Cruzeiro do Sul. 
(  ) Em 2010, 89,42% da população vivia na capital 

do estado e apenas 56,41% era urbana. 
 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
 
a) F, V, V, F 
b) F, F, V, F 
c) F, F, F, F 
d) V, V, F, V 

14) No que diz respeito aos aspectos econômicos 
e sociais do Acre, analise as afirmativas 
abaixo. 

 

I. O Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) do Acre é o terceiro maior do país 
(IBGE, 2010). 

II. O Produto Interno Bruto (PIB) per capita do 

Acre é o menor do país (IBGE, 2016). 

III. O Acre está entre os maiores produtores de 

castanha no Brasil (IBGE, 2018). 
 
 Com base nas afirmativas, assinale a 

alternativa correta. 

a) Apenas a afirmativa I está correta 

b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 

c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 

d) Apenas a afirmativa III está correta 

 
15) O _____ é uma _____ destinada à preservação 

dos ecossistemas e a fins científicos, culturais, 
educativos e recreativos, sendo administrada 
pelo Governo Federal através do IBAMA. 
Localizado no extremo oeste do estado do 
Acre, na bacia do Alto Juruá, faz fronteira com 
o Peru. Foi criado em 16 de junho de 1989 e 
ocupa 5,5% da área total do estado. Ocupa 
áreas de municípios como _____ e _____ 
(RODRIGUES, 2006). 

 
 Assinale a alternativa que completa correta e 

respectivamente as lacunas. 
a) Parque Nacional da Serra do Divisor / Unidade de 

Conservação / Cruzeiro do Sul / Mâncio Lima 
b) Parque Nacional da Serra da Bocaina / Terra 

Indígena / Acrelândia / Bujari 
c) Cacique Fontoura / Aldeia Indígena / Porto Acre 

/ Rio Branco 
d) Parque Estadual Sucunduri / Área de 

Preservação Permanente / Xapuri / Tarauacá 
 
16) O Acre faz divisa com o Peru e a Bolívia, além 

dos estados brasileiros de Rondônia e 
Amazonas. Quanto à uma cidade fronteiriça 
com o Peru, assinale a alternativa correta. 
a) Sena Madureira 
b) Rio Branco 
c) Bujari 
d) Tarauacá 

 
17) “A localização no Sul da Amazônia (Amazônia 

Sul-Ocidental) confere ao Acre a condição de 
ser um território formado por relevo de altitude 
modesta [...]” (ACRE, 2012). Em relação às 
características do relevo no estado do Acre, 
assinale a alternativa correta. 
a) As altitudes no estado do Acre podem variar 

entre 50 e 900 metros 
b) As menores altitudes estão situadas próximas 

das divisas com o Amazonas e Rondônia 
c) O ponto mais elevado do estado está situado 

na Serra da Capivara 
d) A maior parte do estado está associada com o 

planalto da Amazônia oriental 
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18) Considere os domínios morfoclimáticos 
(biomas) abaixo. 

 
I. Amazônico. 

II. Caatingas. 

III. Cerrado. 

IV. Pradarias. 

 
 Com base nos domínios citados, assinale a 

alternativa correta. 
 

a) O Acre está relacionado apenas com o domínio 
I  

b) O Acre está relacionado apenas com os 

domínios I e II  

c) O Acre está relacionado apenas com os 

domínios II e III 

d) O Acre está relacionado apenas com os 

domínios III e IV 

 
19) Sobre o clima no estado do Acre, analise as 

afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 

 
(  ) A circulação atmosférica que atua no território 

acreano define duas estações climáticas: uma 
chuvosa e outra seca.  

(  ) A estação chuvosa ocorre entre fevereiro e 
julho, ocasião em que se verificam médias 
superiores a 300 mm/mês (milímetros por 
mês), sendo que maio é o mês mais chuvoso. 

(  ) A estação seca ocorre entre agosto e janeiro, 
apresentando médias pluviométricas inferiores 
a 5 mm/mês, sendo que novembro é o mês 
menos chuvoso. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) F, F, F 
b) F, V, V 
c) V, F, F 
d) V, V, V 

 
20) “Considerando as estatísticas oficiais, pode-se 

estimar que o fluxo turístico do estado do Acre 
chegou a 140 mil em 2013 e possivelmente 
atingirá 170 mil visitantes em 2020” (ACRE, 
2015). No que concerne ao turismo no Acre, 
assinale a alternativa incorreta que destaca 
uma rota turística do estado. 
 
a) Caminhos das Aldeias 
b) Caminhos de Chico Mendes 
c) Caminhos da Revolução 
d) Caminhos do Descobrimento 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21) Suponha que os países A e B têm o dólar (US$) 

como moeda padrão e você faz um 
investimento inicial de US$ 10.000,00 em cada 
um destes países, com taxas de retorno de (5% 
+ taxa de inflação do país) a.a. e vencimentos 
de 2 anos, com retirada do valor somente ao 
fim do período. O único imposto aplicado sobre 
estes investimentos é o imposto de renda e as 
alíquotas são de 25%. Se as taxas de inflação, 
dos respectivos países, durante o tempo do 
investimento forem de 5% e 10% ao ano, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta. 

 

I. Os ganhos nominais de capital dos dois 

investimentos, descontados impostos, são 
iguais. 

II.  O ganho nominal sobre o capital do investimento no 

país B, descontado imposto, foi de US$ 2.418,75. 

III.  O valor pago em impostos para o investimento 

no país A foi de US$ 256,25. 

IV.  Os valores pagos em impostos para os dois 

investimentos são iguais. 

a) Apenas a afirmativa II está correta 

b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 

c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 

d) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas 

 
22) A Hipótese da Instabilidade Financeira (HIP) de 

Hyman Minsky busca explicar o motivo pelo 
qual as economias capitalistas com complexos 
sistemas financeiros não possuem tendências 
naturais que a mantenham no equilíbrio auto-
sustentado. O autor caracteriza três relações 
renda-débito, ou renda-dívida: Unidades de 
Finanças Hedge, Unidades de Finanças 
Especulativas e Unidades de Finanças Ponzi. 
Com relação a esta hipótese, assinale a 
alternativa incorreta. 

 
a) As Unidades de Finanças Especulativas 

cumprem suas obrigações financeiras por meio 
de seus rendimentos, mas não sanam a 
totalidade delas mediante seus fluxos de caixa, 
havendo a necessidade de refinanciamento de 
suas dívidas 

b) As Unidades de Finanças Hedge podem 
cumprir integralmente suas obrigações 
financeiras através de seus fluxos de caixa 

c) Quanto mais Unidades de finanças Ponzi 
apresenta uma economia, menores as chances 
de instabilidade no sistema financeiro 

d) Segundo a HIP, depois de longos períodos de 
prolongada estabilidade nos sistemas financeiros, 
estes tendem a ir de estáveis para uma situação 
instável 
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23) Com relação ao Método dos Mínimos 
Quadrados aplicados em Estatística para 
otimizar matematicamente o melhor ajuste 
para um conjunto de dados, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
(  ) A soma dos quadrados dos resíduos pode ser 

calculada pela diferença entre a soma dos 
quadrados totais e a soma dos quadrados da 
regressão.  

(  ) O método é sugerido para regressões lineares 
e não-lineares.  

(  ) A solução do método é aplicado através da 
minimização da soma do quadrado dos 
resíduos. 

(  ) Uma das premissas deste método é que o erro 
é aleatório e tem esperança matemática 
diferente de 0. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a)  F, F, V, V 
b)  V, V, V, V 
c) V, F, V, V 
d)  V, F, V, F 

 
24) Com relação a Testes de Hipóteses realizados 

sobre uma amostra que nos auxiliam a aceitar 
ou rejeitar uma hipótese estatística, assinale a 
alternativa correta. 
a) O poder de um teste de hipótese é medido pela 

chance de cometer o erro tipo I 
b) Se um teste de hipótese tiver valor-p associado 

igual a 0,02, podemos rejeitar a hipótese nula 
com nível de significância a 5%, mas não a 
rejeitaríamos a um nível de significância de 
0,1% 

c) Em um teste de hipótese, o erro do tipo II 
acontece quando a Hipótese nula H0 é 
verdadeira e é rejeitada 

d) Ao somar as probabilidades dos erros tipo I e II 
obteremos o resultado 1, ou seja, os erros são 
sempre simétricos 

 
25) O Modelo IS-LM-BP, também conhecido por 

Modelo Mundell-Fleming é uma extensão do 
modelo IS-LM considerando uma economia de 
mercado aberto, ao introduzir-se a Balança de 
Pagamentos (BP). Com relação a este modelo, 
assinale a afirmação correta. 
a) Considerando um regime de câmbio fixo e 

mobilidade perfeita de capitais, uma expansão 
fiscal não resulta em efeitos reais devido à 
acomodação monetária necessária para 
manter o câmbio fixo 

b) Tendo em vista um regime de câmbio flexível e 
mobilidade perfeita de capitais, a taxa de 
câmbio nominal não será determinada pela 
oferta e demanda de moeda estrangeira 

c) Atendendo a um regime de câmbio fixo e 
mobilidade perfeita de capitais, a taxa interna de 
juros deve permanecer igual a taxa de juros externa 

d) Este modelo corrobora com a hipótese da 
possibilidade de um país manter, simultaneamente, 
a taxa de câmbio fixa, livre mobilidade de capitais e 
política monetária ativa 

26) O Multiplicador Bancário, que também é 
conhecido como Multiplicador Monetário, 
advém do processo de ampliação da base 
monetária pelo sistema bancário através do 
crédito. Com relação a este processo, analise 
as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta. 
 

I.  O Multiplicador é diretamente proporcional a 

velocidade de circulação da moeda. 
 

II.  O encaixe compulsório sobre depósitos à vista 

é inversamente proporcional ao Multiplicador. 
 

III.  Segundo o conceito do multiplicador, uma 

expansão do agregado monetário pode ter 
como causa um aumento na proporção de 
depósitos à vista nos bancos comerciais em 
relação ao total dos meios de pagamento. 

 

a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 

b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 

c) Apenas a afirmativa II está correta 

d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 

 

 
27) Suponha que a economia de um país esteja em 

recessão e que o governo decida aumentar 
seus gastos. Com relação aos possíveis 
resultados desta política, assinale a alternativa 
correta. 

 
a) Quanto maior for a propensão marginal a 

consumir, menor será o impacto da política 
fiscal sobre o crescimento do país 

 
b) Se o país adota o regime de câmbio fixo, esta 

política fiscal reduz as exportações no curto 
prazo 

 
c) Os resultados esperados por esta política 

fiscal, usando um modelo IS-LM-BP de 
economia aberta, são os mesmos se fosse 
utilizado uma política monetária expansionista, 
no caso de um regime de câmbio fixo 

 
d) O grau de abertura comercial desta economia 

irá influenciar o efeito do multiplicador dos 
gastos do governo, reduzindo o valor do 
multiplicador quanto maior for a proporção 
marginal a importar 
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28) O Brasil é reconhecidamente um país de 
grande mercado interno devido à grande 
participação do consumo e investimento 
internos em um Produto Interno Bruto (PIB) 
que se classifica entre os 10 maiores do 
mundo. A Teoria do Consumo, segundo o Ciclo 
de Vida (TCCV), denominado por Franco 
Modigliani, do MIT, pode nos auxiliar a 
entender o comportamento deste consumo.  

 Considere a TCCV, analise as afirmativas 
abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O consumo é uma função decrescente da 

riqueza total, ao mesmo tempo que é uma 
função crescente da renda atual do trabalho 
líquida de impostos. 

(  ) Segundo a TCCV, um aumento temporário na 
renda leva a um aumento de mesma 
intensidade no consumo. 

(  ) O consumo tende a responder a movimentos 
da renda em uma proporção inferior de um para 
um e pode alterar-se mesmo que não haja 
mudança na renda atual. 

(  ) Segundo a equivalência Barro-Ricardo, uma 
redução de impostos no presente, financiada 
por emissão de títulos, não aumenta o 
consumo presente, mas sim o consumo futuro 
quando o governo resgatar os títulos e efetuar 
o pagamento dos juros.  

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a)  F, V, V, F 
b)  F, V, F, V 
c) F, F, V, V 
d)  V, F, V, V 

 
29) Utilizando-se de um modelo IS-LM em uma 

economia fechada para análise do equilíbrio no 
mercado de bens e financeiro, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
(  ) Quando a economia tem um choque negativo 

nas expectativas financeiras, aumenta-se a 
taxa de juros e reduz-se a renda de equilíbrio.  

(  ) Se o Banco Central adota uma meta de juros 
fixa, a política fiscal tem efeito nulo sobre a 
renda. 

(  ) No caso de uma “armadilha de liquidez”, uma 
redução nas taxas de juros tem efeito nulo 
quanto a alteração na renda. 

(  ) Podemos considerar uma venda de títulos do 
governo pelo Banco Central no mercado de capitais 
como uma política monetária contracionista. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) F, V, F, V 
b)  V, F, V, V 
c) V, V, V, V 
d)  F, F, V, F 

30) O Estado procura cumprir algumas funções na 
economia, baseado na premissa que o 
mercado por si só não é capaz de as cumprir. 
Com relação a estas funções, assinale a 
alternativa correta. 

 
a) A função estabilizadora está relacionada ao 

fornecimento de bens e serviços não oferecidos 
eficientemente pelo setor privado 

b) Uma estrutura tributária regressiva auxilia o 
Estado a cumprir sua função distributiva dentro 
da sociedade 

c) A função alocativa do setor privado está 
relacionada à tributação, ordenando recursos 
da parcela mais rica da população para a 
população mais pobre 

d) Quando o Banco Central atua no mercado 
financeiro através de políticas monetárias, o 
setor público procura cumprir sua função 
estabilizadora 

 
31) Sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 

Lei Complementar nº 101/2000, que rege o 
controle dos gastos públicos, assinale a 
alternativa correta. 

 
a) É vedada a realização de operação de crédito 

entre um ente da Federação, diretamente ou 
por intermédio de fundo, autarquia, fundação 
ou empresa estatal dependente, e outro, 
inclusive suas entidades da administração 
indireta, ainda que sob a forma de novação, 
refinanciamento ou postergação de dívida 
contraída anteriormente 

b) A LRF consigna sobre o Plano Plurianual de 
Investimentos da União, detalhando que a 
quantidade de anos que o Plano Plurianual 
compõe é de 12 anos 

c) A LRF não consigna sobre a composição dos 
gastos e sua proporção com pessoal, 
investimentos ou com seguridade Social 

d) As disposições da LRF se aplicam somente à 
União 

 
32) Com relação a administração das finanças 

públicas e orçamentárias e o endividamento 
público, assinale a alternativa correta. 

 
a) A quantidade da emissão de títulos do governo 

corresponde ao déficit primário do governo 
b) A emissão monetária para financiamento da 

dívida pública cria pressões inflacionárias ao 
mesmo tempo que aumenta o endividamento 
público junto ao setor privado 

c) O processo de venda de títulos públicos para 
financiamento do déficit público é também 
conhecido como monetização da dívida pública 

d) A relação dívida pública / PIB pode ser reduzida 
em um período mesmo quando as contas 
públicas apresentarem déficit nominal 
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33) João ainda tem 3 parcelas a pagar de um 

empréstimo que vencem, respectivamente, em 

3 meses, 6 meses e 9 meses. O valor respectivo 

de cada parcela é de R$ 5.000,00, R$ 6.000,00 e 

R$5.500,00. 

 João decide quitar o empréstimo em uma única 

parcela daqui a três meses, que tem o valor de 

R$ 15.000,00. Assinale a alternativa correta que 

apresenta a taxa de juros composta trimestral 

que é cobrada sobre o empréstimo. 

a)   1% 
b) 10% 
c) 15% 
d)   5% 

 
34) Um supermercado fez um levantamento sobre 

as vendas de 3 produtos no último ano, de 

Escova de dente, Creme dental e Cadeiras. 

Notou-se que 4% dos clientes compravam 

Cadeiras, sendo que destes clientes, 25% deles 

também comprava Creme dental e nenhum 

comprava Escova de dentes; 32% compraram 

Escova de dentes; 12% dos clientes 

compravam Escova de dentes e Creme dental 

ao mesmo tempo; e 36% dos clientes não 

compram nenhum destes itens.  

 Quanto a probabilidade de um cliente comprar 

somente Creme dental e nenhum dos outros 2 

produtos, assinale a alternativa correta. 

a) 28% 
b) 29% 
c) 27% 
d) 33% 

 
35) O mercado do produto A tem uma curva de 

demanda p(x) que é representada por uma reta, 

com elasticidade-preço de procura e = -10 

quando o preço p = 20,00 u.m. (unidade 

monetária) e tem quantidade procurada de x = 

20 unidades. Assinale a alternativa correta que 

apresenta a função que define a curva de 

demanda deste produto. 

a) p(x) = -x/10 + 22 
b) p(x) = -10x + 22 
c) p(x) = 20x - 12 
d) p(x) = -10x + 220 

36) A firma XY tem produção que pode ser 
representada pela função: Q = 2K1/2L1/2. O preço 
unitário pago para os fatores K e L são, 
respectivamente, de 16 e 9 u.m. (unidades 
monetárias). No momento, a firma XY só possui 
2304 u.m para gastar com os fatores de produção.  

 Com base neste cenário A, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
(  ) A quantidade ótima de K utilizado para 

maximizar a quantidade de unidades 
produzidas no cenário A é de 72. 

(  ) A quantidade ótima de L utilizado para 
maximizar a quantidade de unidades 
produzidas no cenário A é de 18. 

(  ) A quantidade máxima produzida no cenário A é 
de 12 unidades. 

(  ) Supondo um segundo cenário B, onde a firma 
XY tem o dobro de dinheiro para gastar com os 
fatores de produção, ao maximizar a 
quantidade produzida, esta quantidade do 
cenário B é o dobro da quantidade máxima 
produzida no cenário A.  

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F, F, F, V 
b)  V, F, V, V 
c)  V, F, F, V 
d)  V, V, F, F 

 
37) A firma C precisa decidir se vai introduzir novo 

produto no mercado consumidor, mas para 
isso ela deve investir um valor de R$ 100.000,00 
no ano 0. O fluxo de caixa esperado no ano 1 é 
de x reais, com fluxo de caixa crescendo a cada 
ano em 20% com relação ao ano anterior. Seja 
a taxa de juros efetiva de referência de 10% a.a 
e que a venda do produto acontecerá somente 
até o ano 3, assinale a alternativa correta que 
apresenta o valor de x para que o Valor 
Presente Líquido seja nulo. 
a) R$ 10.000,00 
b) R$ 42.000,00 
c) R$ 33.333,33 
d) R$ 33.526,45 

 
38) Em relação às funções do Estado, analise as 

afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
(  ) O uso de política fiscal pelo Estado pode ser 

um exemplo de política estabilizadora, quando  
buscar minimizar os efeitos negativos dos 
ciclos econômicos. 

(  ) Ao criar uma nova empresa estatal em um setor 
com baixa competição, o Estado está 
promovendo uma política estabilizadora. 

(  ) Quando o Estado faz investimentos em 
infraestrutura de longa maturação, como por 
exemplo a construção de hidroelétricas, ele 
está cumprindo sua função distributiva. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a)  V, F, V 
b)  V, F, F 
c)  F, V, F 
d)  V, V, V 
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39) No início da década de 1990, o Fundo 

Monetário Internacional (FMI) começa a 

recomendar políticas públicas para países em 

desenvolvimento que se encontravam com 

dificuldades econômicas, no que ficou 

conhecido como “Consenso de Washington”. 

Hoje há diversas críticas ao modelo 

recomendado na época e que foi 

majoritariamente implementado nos países da 

América Latina. Nesse contexto, leia abaixo as 

10 (dez) regras recomendadas pelo FMI. 

 
1. Disciplina _____. 

2. Redução dos gastos públicos. 

3. Reforma tributária. 

4. Juros de mercado. 

5. Câmbio de mercado. 

6. _____ comercial. 

7. Investimento estrangeiro direto, com 

eliminação de restrições. 

8. _____ das estatais. 

9. Desregulamentação (afrouxamento das leis 

econômicas e trabalhistas). 

10. Assegurar os direitos de propriedade. 
 

 Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) fiscal / Fechamento / Criação 

b) fiscal / Abertura / Criação 

c) fiscal / Abertura / Privatização 

d) educacional / Abertura / Reestruturação 
 
40) Em economia, uma isoquanta é uma curva que 

representa as diversas possibilidades dos 

fatores de produção (capital, trabalho, terra) 

que resulta na mesma quantidade produzida.  

A taxa _____ pode ser dada pela inclinação de 

uma isoquanta que passa pelo ponto da curva 

dado uma combinação de fatores de produção. 

Esta taxa representa o quanto uma empresa 

pode substituir de um fator por outro, 

mantendo mesmo nível de produção. 

 Assinale a alternativa que preencha 

corretamente a lacuna. 

a) Marginal de Substituição Técnica (TMST)  

b) de custo marginal 

c) de preferência do consumidor 

d) de elasticidade-preço da demanda 


