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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante  
a realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma  
delas constitui a resposta correta em relação ao  
enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno  
de prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

22 de maio

8 às 12h

50 questões

4h de duração*



.
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Língua Portuguesa 10 questões

Texto 1

Leia o texto.

Engulo o uísque e vou caminhando. Tenho um encon-
tro com um empresário e um americano antropólogo 
que está com ele. Cinema, grana, outros papos. O bur-
guês amigo meu fala sem parar nas tragédias da lucra-
tividade nacional. Meu amigo fala muito “deles… deles 

… deles”. Todo o mal do Brasil é culpa deles. O mundo e 
o país estão sendo destruídos por eles. Até que o ame-
ricano não aguenta mais de curiosidade e pergunta: 

“Who are they?” (Quem são eles?) Meu amigo para, 
travado. Quem são eles? Aí descubro o óbvio triunfal. 
Eles são os outros. São as forças ocultas que desculpam 
nossa omissão. Grande categoria descobri: eles. Todos 
nós falamos da desgraça nacional como se fosse feita 
por outros, seres impalpáveis que são responsáveis por 
tudo. Eles podem ser o governo, o operariado, os ame-
ricanos, os jornalistas (…)… Todos, menos eu.
(Arnaldo Jabor- adaptado)

1. Analise as afirmativas abaixo:

1. A última frase do texto constitui-se em uma 
figura de linguagem chamada perífrase.

2. A pergunta do americano acontece por uso 
inapropriado dos pronomes “deles/eles”.

3. O primeiro período do texto é composto e 
mantém entre as orações uma relação de 
casualidade.

4. A frase “Se eu fracassei na vida, a culpa é da 
péssima educação que recebi.” ilustra o sen-
tido da expressão “óbvio triunfal” usada pelo 
autor.

5. A palavra “que”, por três vezes no texto, fun-
ciona como elemento de coesão para resgate 
e não repetição do que foi dito anteriormente; 
é um pronome relativo.

Assinale a alternativa que apresenta as afirmações 
verdadeiras.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

2. Analise as frases abaixo retiradas do texto, conside-
rando tempos e modos verbais.

1. Engulo meu uísque e vou caminhando.
2. Descubro o óbvio triunfal.
3. Eles são os outros.
4. Todos nós falamos da desgraça nacional.
5. Eles podem ser o governo.

Assinale a alternativa correta.

a. Check-square Passando para o imperfeito do subjuntivo a 
frase 1, ter-se-ia a seguinte construção: “Se 
engolisse o uísque e fosse caminhando”.

b. SQUARE No imperativo afirmativo, com o interlocutor 
“você”, a frase 2 seria assim escrita: “Descobre, o 
óbvio triunfal!”

c. SQUARE A frase 3 está no presente do indicativo e, no 
pretérito perfeito, seria: “Eles eram os outros”.

d. SQUARE Mudando-se a pessoa do verbo da frase 4 para 
a terceira pessoa do plural, ter-se-ia a seguinte 
construção: “Todos eles falarão da desgraça 
nacional”.

e. SQUARE Na frase 5, temos uma locução verbal cujo 
verbo principal está no futuro do pretérito.

3. Observe as frases.

1. O que espero da vida: paz, sossego, trabalho e 
conseguir amar.

2. Gosto de maçã, uva, abacate e novela 
mexicana.

3. Eu quero isto: paz; paz: é isso que eu quero.
4. Hão de haver excelentes soluções para os 

problemas brasileiros.
5. A tua fala não afeta-me, pois a verdade está 

comigo.

Assinale a alternativa correta sobre as frases.

a. SQUARE A frase 1 está correta e nela há paralelismo 
sintático.

b. Check-square Na frase 2, encontramos uma falta de parale-
lismo semântico.

c. SQUARE Os pronomes demonstrativos usados na frase 3 
estão trocados; ou seja, deveria ser “isso” na 
primeira frase e “isto” na segunda frase.

d. SQUARE A perífrase verbal posta em 4 está correta de 
acordo com o sujeito da frase.

e. SQUARE O pronome oblíquo da frase 5 tem correta posi-
ção enclítica.
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4. Sobre a sintaxe das orações do texto, assinale a 
alternativa correta.

a. SQUARE O primeiro e o segundo período são compostos 
e apresentam o mesmo sujeito oculto no verbo, 
sendo, pois, indeterminado.

b. SQUARE A expressão “o óbvio triunfal” apresenta apenas 
um adjunto adnominal.

c. SQUARE Temos predicado verbo-nominal em: “falamos 
da desgraça nacional como se fosse feita por 
outros”.

d. Check-square A expressão “sem parar” é um adjunto adverbial 
e modifica o verbo “falar”.

e. SQUARE A expressão “nossa omissão” constitui-se em 
objeto indireto, ligado ao verbo por meio de 
um pronome possessivo.

Texto 2

Leia a anedota.

— Então, o senhor sofre de reumatismo?

— É claro. O que o senhor queria? Que eu usufruísse 
do reumatismo, que eu desfrutasse do reumatismo, 
que eu fruísse do reumatismo, que eu gozasse o 
reumatismo?
(https://brainly.com.br)

5. Considerando o texto 2, assinale a alternativa 
correta.

a. SQUARE A palavra ”reumatismo” repetida no texto cons-
titui-se em figura de linguagem “eufemismo”.

b. SQUARE Os verbos da segunda fala, na sua totalidade, 
estão sendo usados no modo subjuntivo e 
marca uma hipótese do fato relatado.

c. SQUARE A palavra “que” pode ser trocada por “quando”, 
sem alterar sintática e semanticamente o sen-
tido do texto.

d. SQUARE A vírgula usada depois da palavra “então” é 
obrigatória, haja vista ser um adjunto adnomi-
nal deslocado.

e. Check-square Na primeira vez em que aparece, a expressão “o 
senhor”, temos nela um sujeito da oração. Pode-
mos, sintaticamente, transformá-la em vocativo 
da seguinte forma: “Então, sofre de reumatismo, 
senhor?

6. Assinale a alternativa correta, considerando o 
texto 2.

a. SQUARE As vírgulas foram usadas na última frase do 
texto para separar orações assindéticas.

b. SQUARE A anedota apresenta discurso indireto a partir 
do momento que ela é contada por alguém.

c. SQUARE Os verbos usados pelo segundo locutor apre-
sentam uma relação sinonímica com o verbo 
usado pelo primeiro locutor.

d. Check-square O humor da anedota está no fato de o 
verbo “sofrer” ter sentidos diferentes para os 
interlocutores.

e. SQUARE Todos os verbos usados na segunda fala da 
anedota possuem uma ligação indireta com 
seu complemento.

7. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo, de acordo com 
as funções do “que” e do “se”.

Coluna 1 Função

1. Substantivo
2. Interjeição
3. Conjunção
4. Índice de Indeterminação do sujeito.
5. Partícula apassivadora

Coluna 2 Exemplos

( ) Quê! Nunca será possível teu projeto”!
( ) A glória virá se você merecer.
( ) Fala-se de coisas boas por aqui.
( ) Alugam-se apartamentos em bom estado de 

conservação.
( ) Cada pessoa tem seus quês.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE 1 • 2 • 3 • 5 • 4
b. SQUARE 1 • 2 • 5 • 4 • 3
c. Check-square 2 • 3 • 4 • 5 • 1
d. SQUARE 4 • 5 • 3 • 1 • 2
e. SQUARE 5 • 1 • 4 • 2 • 3
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10. Considere cada par de frases.

1. Não tenha medo, Camilo! /  
Não, tenha medo, Camilo!

2. “Para mim, passar por aquela rua parece com-
plicado”, disse ela. / Esse é um problema para 
mim resolver.

3. Vossa Senhoria, indicaremos o vosso nome 
para paraninfo de nossa turma. / Indicaremos 
o seu nome, Vossa Senhoria, para paraninfo 
de nossa turma.

4. Já pagaram ao funcionário? / Já o pagaram?
5. Aquela partitura nas mãos de Camilo é de 

minha autoria. / Essa partitura que tenho 
comigo é de minha autoria.

Assinale a alternativa correta.

a. Check-square Nas duas frases de 1, temos a presença de 
vocativo (Camilo) e as vírgulas usadas alteram 
sobremaneira o sentido das duas mensagens.

b. SQUARE Em 2, as duas frases apresentam erro de uso do 
pronome oblíquo “mim”.

c. SQUARE Nas frases postas em 3, apenas a primeira delas 
está correta quanto ao uso do pronome de 
tratamento e o pronome possessivo que se 
relaciona com ele.

d. SQUARE Em 4, o sentido das frases é o mesmo e ambas 
estão gramaticalmente corretas.

e. SQUARE Houve correto uso do pronome demonstrativo 
nas duas frases postas em 5.

Raciocínio Lógico e Matemático 5 questões

11. Um zoológico tem um casal de hipopótamos.

Assuma que no nascimento de um hipopótamo a pro-
babilidade de cada um dos sexos ocorrer é a mesma.

Logo, se o referido casal de hipopótamos tem 3 filho-
tes, então a probabilidade de todos os filhotes serem 
do mesmo sexo é:

a. SQUARE Maior que 26%.
b. Check-square Maior que 22% e menor que 26%.
c. SQUARE Maior que 18% e menor que 22%.
d. SQUARE Maior que 14% e menor que 18%.
e. SQUARE Menor que 14%.

8. Leia o texto abaixo:

Camilo pegou-lhe nas mãos, e olhou para ela sério e 
fixo. Jurou que lhe queria muito, e que os seus sustos 
pareciam de criança; em todo o caso, quando tivesse 
algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo.

Depois, repreendeu-a; disse-lhe que era imprudente 
andar por essas casas.

Vilela podia sabê-lo, e depois.

— Qual saber! tive muita cautela, ao entrar na casa.

— Onde é a casa?

— Aqui perto, na Rua da Guarda Velha…
(A Cartomante – Machado de Assis – excerto)

Assinale a alternativa correta em relação ao texto.

a. SQUARE O pronome oblíquo usado com o verbo “saber” 
retoma o sujeito “Vilela”.

b. SQUARE A frase “quando tivesse algum medo” estabe-
lece uma relação de concessão no contexto em 
que se insere.

c. SQUARE Na frase: “Jurou que lhe queria muito, e que os 
seus sustos pareciam de criança”, o uso da vír-
gula contraria a norma padrão.

d. SQUARE O verbo “dizer” apresenta dois objetos; um 
deles é uma frase, qual seja: “que era impru-
dente”. Ela é objeto indireto.

e. Check-square Pela regência do verbo “querer”, usado no texto, 
pode-se afirmar que Camilo tinha por sua inter-
locutora afeição, estima e amor.

9. Analise as frases abaixo quanto ao uso da crase e 
assinale a alternativa em que ela não pode ocorrer.

a. SQUARE Não fale isso as outras.
b. SQUARE A vista disso, devemos nos acautelar.
c. Check-square Dia a dia, Camilo ficava mais apaixonado.
d. SQUARE Já disse que não ligo aquilo que me disseste.
e. SQUARE Quem se vir em apuros, deve recorrer a coorde-

nação do certame.
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12. Em 2019, a soma das idades de Sofia e sua filha 
Joana é 36 anos. Após 3 anos, ou seja, em 2022, a 
idade de Sofia é igual ao quadrado da idade de Joana.

Portanto, em 2019 a idade de Sofia era:

a. SQUARE Maior que 38.
b. SQUARE Maior que 35 e menor que 38.
c. Check-square Maior que 32 e menor que 35.
d. SQUARE Maior que 29 e menor que 32.
e. SQUARE Menor que 29.

13. Luís investe um capital de R$ 15.000 em uma apli-
cação que rende 10% de juros compostos mensais.

Após três meses, o valor total que Luís obtém, em 
juros, com a aplicação é:

a. SQUARE Maior que R$ 5050.
b. SQUARE Maior que R$ 5025 e menor que R$ 5050.
c. SQUARE Maior que R$ 5000 e menor que R$ 5025.
d. SQUARE Maior que R$ 4975 e menor que R$ 5000.
e. Check-square Menor que R$ 4975.

14. Para alimentar 400 galinhas por 20 dias é necessá-
ria certa quantidade de ração, digamos X quilos.

Mantidas as proporções, quantos dias um terço da 
ração (isto é, X/3 quilos) alimentaria 300 galinhas?

a. Check-square Mais de 44
b. SQUARE Mais de 41 e menos de 44
c. SQUARE Mais de 37 e menos de 41
d. SQUARE Mais de 32 e menos de 37
e. SQUARE Menos de 32

15. Uma quantia (em Reais) foi repartida em partes 
proporcionais a 4, 5 e 9.

Se a maior parte excede a menor parte em R$ 300, 
então a quantia inicial é:

a. SQUARE Maior que R$ 1125.
b. SQUARE Maior que R$ 1100 e menor que R$ 1125.
c. Check-square Maior que R$ 1075 e menor que R$ 1100.
d. SQUARE Maior que R$ 1050 e menor que R$ 1075.
e. SQUARE Menor que R$ 1050.

Informática 5 questões

16. Assinale a alternativa que contém um método ou 
protocolo válido para realizar uma transferência de 
arquivos pela internet de forma segura.

a. SQUARE SIP
b. Check-square SFTP
c. SQUARE HTTP
d. SQUARE SMTP
e. SQUARE STIP

17. Analise as afirmativas abaixo sobre o navegador 
de internet Mozilla Firefox.

1. O Firefox irá salvar os arquivos baixados 
da internet sempre na pasta denominada 
Downloads.

2. Permite ao usuário optar por abrir links em 
novas abas no lugar de novas janelas.

3. Pode-se optar por apagar cookies e dados de 
sites sempre que o Firefox for fechado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

18. Qual o comportamento do Calc do LibreOffice 7.3 
ao inserir uma fórmula de SOMA em uma dada célula 
em uma planilha e pressionar a tecla Ctrl e selecionar 
mais duas planilhas existentes no mesmo arquivo além 
da planilha na qual a fórmula está sendo inserida?

a. Check-square O Calc replicará a fórmula com os mesmos parâ-
metros na respectiva célula nas três planilhas.

b. SQUARE O Calc aplicará a fórmula somente à planilha na 
qual foi inserida.

c. SQUARE O Calc exibirá uma mensagem de erro e não irá 
concretizar a criação da fórmula.

d. SQUARE O Calc somará os valores do intervalo da fór-
mula das três planilhas e exibirá o resultado na 
planilha na qual a fórmula foi inserida.

e. SQUARE O Calc somará os valores do intervalo da fór-
mula das três planilhas e exibirá o resultado na 
respectiva célula das três planilhas.
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19. Analise as afirmativas abaixo sobre o Writer do 
LibreOffice 7.3.

1. Podem-se criar índices que abrangem vários 
documentos.

2. Permite a inserção de campos de formulário 
como botão de opção, caixa de texto e campo 
formatado.

3. Hiperlinks podem ser associados a texto, mas 
não a formas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

20. Qual o item de menu e o nome da ferramenta 
do Writer do LibreOffice 7.3 que gerencia dados 
bibliográficos?

a. SQUARE Inserir  Bibliografia
b. SQUARE Referências  Gerenciador de Dados 

Bibliográficos
c. SQUARE Referências  Banco de Dados Bibliográficos
d. SQUARE Ferramentas  Gerenciador de Dados 

Bibliográficos
e. Check-square Ferramentas  Banco de Dados Bibliográficos

Conhecimentos Específicos 30 questões

21. O custo do capital médio ponderado, da sigla em 
inglês WACC, de um projeto de investimento é defi-
nido como sendo:

a. SQUARE o valor da taxa de desconto produzida por 
um fluxo de caixa para que seu Valor Presente 
Líquido (VPL) seja igual a zero.

b. SQUARE o valor presente, a preço de custo, das despesas 
operacionais e financeiras associadas ao fluxo 
de caixa futuro de um projeto de investimento.

c. SQUARE o valor presente, a preço de custo e ponderado, 
do valor das diferentes fontes de dívida da 
empresa junto ao setor bancário.

d. Check-square o custo de capital da firma, em que se considera 
a diversidade de fonte de capitais como capital 
próprio, ações emitidas e capital de terceiros.

e. SQUARE o valor da taxa de juros que representa o 
mínimo que o investidor requer para aplicação 
de seus recursos.

22. Sobre a análise financeira e contábil dos resulta-
dos de uma empresa, é correto afirmar:

a. SQUARE O tratamento dos valores monetários em 
moeda de poder aquisitivo da mesma data é 
mais decisivo para a validade de análise vertical 
do que da análise horizontal.

b. SQUARE A análise vertical trata de modificações em 
cada conta das demonstrações financeiras em 
relação a uma demonstração básica, o que pro-
duz uma análise de tendência dos indicadores.

c. SQUARE Os quocientes de liquidez indicam a capaci-
dade econômica da empresa, evidenciando 
o grau de êxito econômico obtido a partir do 
capital investido.

d. SQUARE Os índices de rentabilidade fornecem uma 
avaliação da capacidade de pagamento da 
empresa, isto é, o quanto essa é capaz de saldar 
seus compromissos financeiros.

e. Check-square Os índices de endividamento fornecem ele-
mentos para avaliação do grau de comprometi-
mento financeiro de uma empresa e sua capa-
cidade de cumprir os compromissos financeiros 
assumidos a longo prazo.

23. Com relação às aplicações de matemática finan-
ceira ao tema de mercados financeiros, é correto 
afirmar:

a. SQUARE Em termos práticos, o preço de um ativo não 
pode ser representado por um processo esto-
cástico, uma vez que esse possui tendência 
relativamente estável, pouco sujeito a choques 
e movimentos assimétricos.

b. SQUARE Que os mercados financeiros são eficientes no 
sentido de que existem mecanismos de finan-
ciamento sem restrições e que os investidores 
comportam-se como agentes monopolistas, 
detentores de informações privilegiadas.

c. Check-square No modelo matemático de Black-Scholes, assu-
me-se que o preço do ativo segue um movi-
mento estocástico em tempo contínuo onde 
não há oportunidades de arbitragem nem cus-
tos de transação.

d. SQUARE Que os mercados financeiros são eficientes no 
sentido de que os retornos maiores de alguns 
investidores são naturalmente maiores devido 
ao acesso privilegiado a informações.

e. SQUARE No modelo matemático de Black-Scholes, assu-
me-se que os investidores realizam operações 
de hedging que não eliminam o risco e man-
têm ganhos de arbitragem entre o mercado a 
vista e de opções.
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24. Sobre as principais teorias de mercado de capitais, 
é correto afirmar:

a. SQUARE A análise fundamentalista é muito usada para 
operações de curto prazo, como compra e 
venda no mesmo dia.

b. SQUARE A análise técnica é baseada na análise de indi-
cadores econômico-financeiros obtidos dos 
balanços das empresas.

c. SQUARE A análise fundamentalista assume que todas as 
informações relevantes sobre a viabilidade do 
investimento estão no próprio preço da ação.

d. Check-square A análise fundamentalista é mais adequada do 
que a análise técnica para um investidor que 
enfatiza remuneração a partir de dividendos.

e. SQUARE A abordagem de candlesticks (velas) é um 
exemplo de indicador produzido no contexto 
da análise fundamentalista.

25. Com base no modelo de precificação de ativos 
financeiros, da sigla em inglês CAPM, o retorno espe-
rado de um determinado ativo aumenta quando:

a. Check-square para betas positivos, o valor de beta aumenta.
b. SQUARE cai a taxa de juros livre de risco e o valor do beta 

da ação é positivo e menor do que a unidade.
c. SQUARE cai o retorno esperado do mercado (no caso 

brasileiro, o Ibovespa).
d. SQUARE cai o prêmio de risco de mercado.
e. SQUARE aumenta a taxa de juros livre de risco e o valor 

do beta da ação é positivo e maior do que a 
unidade.

26. Se, em uma perícia econômica, o objetivo é 
encontrar o índice de atualização salarial referente a 
trabalhadores de uma empresa estatal que atuam em 
diversos estados do país e que recebem até 5 salários 
mínimos, o índice mais apropriado a ser aplicado para 
correção desses salários deve ser:

a. SQUARE IPCA.
b. Check-square INPC.
c. SQUARE IGP-M.
d. SQUARE IBOVESPA.
e. SQUARE ICV-DIEESE-São Paulo.

27. A taxa anual equivalente a 0,5% ao mês, a juros 
simples, e a taxa mensal equivalente a 12% ao ano, a 
juros compostos, são, respectivamente,:

a. Check-square maior do que 6% ao ano e  
menor do que 1% ao mês.

b. SQUARE igual a 6% ao ano e maior do que 1% ao mês.
c. SQUARE igual a 6% ao ano e igual a 1% ao mês.
d. SQUARE igual a 6% ao ano e menor do que 1% ao mês.
e. SQUARE maior do que 6% ao ano e igual a 1% ao mês.

28. Em relação ao financiamento do investimento, 
em especial nas áreas de infraestrutura, é correto 
afirmar:

a. SQUARE O BNDES financia investimentos produtivos do 
setor privado e público sem qualquer dotação 
específica a setores de infraestrutura.

b. SQUARE O BNDES tem um caráter flexível na medida 
que não restringe financiamentos a empresas e 
setores governamentais que estejam em atraso 
com obrigações fiscais, tributárias e sociais.

c. SQUARE Um dos limites do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) é que os países que 
aportam capital para seus financiamentos são 
restritos ao continente americano.

d. SQUARE Uma das vantagens do Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento (IBRD, 
em inglês), pertencente ao Grupo Banco Mun-
dial, é operar seus financiamentos diretamente 
na moeda local de seus 189 países membros.

e. Check-square O Grupo Banco Mundial apresenta maior flexi-
bilidade em relação a outras instituições mul-
tilaterais pois também financia iniciativas do 
setor privado através da corporação Financeira 
Internacional (IFC, em inglês).

29. É um evento que confere um benefício a um indi-
víduo ou grupo de pessoas ou empresas que não con-
sentiram ou participaram do processo de decisão que 
levou direta ou indiretamente àquele benefício.

Esse conceito está associado ao seguinte aspecto 
econômico:

a. Check-square externalidade.
b. SQUARE avanço tecnológico.
c. SQUARE economia de escala.
d. SQUARE crescimento econômico.
e. SQUARE aumento de consumo de bens com alta 

elasticidade-renda.
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32. Considere os seguintes dados financeiros de uma 
empresa (em unidades monetárias):

 � Lucro Líquido 15
 � Lucro Operacional Líquido  

antes do Imposto de Renda 10

 � Vendas Líquidas 30
 � Depreciação 5
 � Amortização 2
 � Juros sobre Empréstimos 3
 � Ativo Total 300

Logo, o EBITDA (ou LAJIDA, em português) e o Giro do 
Ativo Total são, respectivamente:

a. SQUARE 17 e 0,05 (5%).
b. Check-square 17 e 0,1 (10%).
c. SQUARE 20 e 0,05 (5%).
d. SQUARE 20 e 0,1 (10%).
e. SQUARE 20 e 1/30 (3,33%).

33. Uma das características dos bens públicos é:

a. Check-square Conforme legislação brasileira, os bens públi-
cos de uso especial são aqueles que não são 
de livre acesso e sobre os quais o uso pode ser 
sujeito a pagamento de taxa, como é o caso de 
rodovias pedagiadas.

b. SQUARE O bem público, conceitualmente, é não rival, 
mas excludente, a medida que o consumo de 
um indivíduo restringe o consumo de outro.

c. SQUARE O bem público, quanto ao regime jurídico, 
pode ser classificado como de domínio privado 
do Estado, sendo, assim, inalienável e de uso da 
população em geral.

d. SQUARE Conforme legislação brasileira, os bens públi-
cos dominicais são aqueles que toda população 
pode usar, como praças e mares, e que não são 
alienáveis.

e. SQUARE Exemplos de bens públicos são serviços de 
abastecimento de água e esgoto, de forneci-
mento de energia elétrica e o sistema de semá-
foros em uma cidade.

30. Sobre as distribuições de probabilidade, é cor-
reto afirmar:

a. SQUARE A distribuição qui-quadrada é absolutamente 
contínua e simétrica.

b. SQUARE A distribuição de Student (t) tem uma curtose 
maior que zero e é, portanto, menos achatada 
do que a distribuição normal.

c. Check-square Embora a distribuição qui-quadrada seja não 
simétrica, o grau de simetria dessa distribui-
ção aumenta com a expansão dos graus de 
liberdade.

d. SQUARE A distribuição de Snedecor (F) é obtida mate-
maticamente pelo quociente entre duas variá-
veis aleatórias com distribuição normal.

e. SQUARE A distribuição de Student (t) é absolutamente 
contínua, simétrica em relação à média e se 
aplica, em detrimento da normal, a casos em 
que a amostra é grande e o desvio padrão da 
população conhecido.

31. Considerando o tema de números índices em 
estatística econômica, é correto afirmar:

a. SQUARE Uma desvantagem do índice de preços de Las-
peyres é que ele é mais exigente em termos de 
base de dados de padrões de consumo do que 
o índice de Paasche.

b. SQUARE Os números índices agregados simples são 
aqueles que consideram o preço de um único 
artigo em um período qualquer.

c. SQUARE Os critérios Laspeyres e Paasche aplicam-se à 
construção de índices de preços, porém não à 
construção de índices de quantidade e de valor.

d. SQUARE Dado que não há mudança nas quantidades 
consumidas do período 0 para o período 1, 
o aumento de preços, do período 0 para 1, 
medido pelo critério Laspeyres, é maior do que 
o medido pelo critério Paasche.

e. Check-square O índice de preços critério Paasche tem a ten-
dência de subestimar as mudanças de preços 
no período corrente porque o índice já reflete 
mudanças nas quantidades consumidas nesse 
período.
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37. Tecnologia, em termos microeconômicos, é como 
a firma combina seus insumos, por exemplo, trabalho 
(L) e capital (K), para obter seu produto (Y).

No caso de uma função de produção Cobb-Douglas 
como Y = AKaLb , é correto afirmar:

a. SQUARE A função Cobb-Douglas é convexa em relação 
à origem, indicando que o produto aumenta 
exponencialmente na medida em que os insu-
mos K e L são acumulados na firma.

b. SQUARE Os coeficientes “a” e “b” variam no intervalo (0,1) 
e quando a+b=1 tem-se o caso de retornos 
crescente de escala.

c. SQUARE Os coeficientes “a” e “b” variam no intervalo (0,1) 
e quando a+b=0 tem-se o caso de retornos 
constantes de escala.

d. Check-square O coeficiente “a” é a elasticidade-produto do 
capital; isto é, se o capital na firma aumentar 
em 1%, o produto aumenta a%.

e. SQUARE Assume-se, no contexto da função Cobb-Dou-
glas, que a substituição entre insumos é perfeita, 
o que resulta em isoquantas no formato de L.

38. A solução de monopólio em comparação à de 
concorrência perfeita indica que:

a. SQUARE em ambas as estruturas de mercado, o exce-
dente do produtor é dado pela área abaixo do 
preço e acima da curva de custo médio.

b. SQUARE a solução de maximização de lucros do mono-
polista é dada quando a receita marginal é 
igual ao custo marginal, o que ocorre quando o 
custo médio é mínimo.

c. SQUARE no caso extremo de monopólio natural, as cur-
vas de custo marginal e custo médio são mono-
tonamente decrescentes, sendo o custo médio 
inferior ao custo marginal para qualquer nível 
de produto.

d. SQUARE em concorrência perfeita, a condição de maxi-
mização de lucros indicada pela igualdade 
entre receita média e custo marginal garante 
que as firmas irão auferir lucros supranormais.

e. Check-square o monopólio resulta em uma perda de bem-es-
tar social que é maior quanto mais alto o preço 
do monopólio em relação ao da concorrência 
perfeita.

34. Com relação aos três principais instrumentos de 
planejamento e orçamento governamental, Plano 
Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
e Lei Orçamentária Anual (LOA), é correto afirmar:

a. SQUARE Uma LDO tem uma vigência semelhante ao 
PPA, terminando no primeiro ano do mandato 
seguinte.

b. Check-square Em um PPA, o governo estabelece diretrizes, 
objetivos e metas de médio prazo que consti-
tuem a visão estratégica da gestão pública.

c. SQUARE Em uma LDO, o governo deve realizar uma esti-
mativa de receita e fixar despesas prioritárias 
por temas, como educação, saúde e transporte.

d. SQUARE Enquanto o PPA é obrigatório para o âmbito 
do executivo federal, a LDO e a LOA são obri-
gatórias apenas para os executivos estaduais e 
municipais.

e. SQUARE Embora o PPA, LDO e LOA tenham sido produ-
zidos a partir da promulgação da Constituição 
Federal de 1988, até hoje (2022), a aplicação 
desses instrumentos de planejamento e orça-
mento tem sido restrita ao Executivo Federal e 
a alguns dos estados da federação.

35. A eficiência produtiva, em um regime de concor-
rência perfeita, ocorre quando:

a. SQUARE A diferença entre o preço e o custo marginal é 
máxima.

b. SQUARE O nível de produto corresponde a uma solução 
contida, aquém da fronteira de produção.

c. Check-square O nível de produto corresponde àquele que é 
obtido a um custo médio mínimo.

d. SQUARE O nível de produto corresponde àquele que é 
obtido quando o custo marginal é mínimo.

e. SQUARE O nível de produto corresponde àquele em que 
a receita média é igual ao custo médio.

36. A definição “são bens com uma oferta ilimitada e, 
por isso, na prática com preço igual a zero” é associada 
aos:

a. SQUARE Serviços.
b. SQUARE Bens públicos.
c. SQUARE Bens de capital.
d. SQUARE Bens econômicos.
e. Check-square Bens não econômicos.
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41. Sobre auditoria do setor público, é correto afirmar:

a. SQUARE Os auditores devem zelar por princípios éticos 
e pertencer aos quadros de pessoal da empresa 
de setor público que é alvo da auditoria interna.

b. SQUARE A auditoria operacional tem como objeto ava-
liar intervenções e programas de uma entidade 
pública no sentido de detectar falhas de ordem 
ética e profissional e apontar correções que 
otimizem as oportunidade com equidade entre 
os colaboradores.

c. SQUARE A auditoria financeira tem como objeto avaliar 
se uma entidade pública está apresentando um 
desempenho econômico-financeiro compatível 
com a performance de outras empresas seme-
lhantes do setor público e privado.

d. Check-square A auditoria de conformidade tem como objeto 
avaliar se as atividades, transações financeiras 
e informações cumprem leis, regulamentos e 
resoluções.

e. SQUARE A auditoria do setor público é um processo 
permanente no âmbito da empresa do setor 
público e, como tal, deve produzir, para abaste-
cer instrumentos de planejamento como a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO), de modo 
sistemático, evidencias para avaliar se a infor-
mação e os procedimentos estão de acordo 
com critérios estabelecidos.

42. A teoria da produtividade marginal da distribui-
ção tem como hipótese:

a. SQUARE que os fatores de produção, como trabalho, são 
heterogêneos e refletem diferentes níveis de 
capital humano e, logo, remuneração.

b. SQUARE que a possibilidade de substituição entre insu-
mos diferentes é limitada, atribuindo algum 
grau de essencialidade aos fatores de produção.

c. Check-square que, mantendo os demais fatores de produção 
constantes, o produto marginal do trabalho 
diminui na medida que unidades adicionais de 
trabalho são adicionadas à produção.

d. SQUARE que existe concorrência perfeita no mercado de 
bens, mas o mercado de fatores de produção 
é caracterizado por concorrência monopolista 
em função da diferenciação dos insumos.

e. SQUARE que as firmas adotam uma estratégia de maxi-
mização das vendas em diferentes mercados 
consumidores, com o intuito de manter sua 
participação de mercado inalterada.

39. Sobre a estrutura de mercado de oligopólio, é 
correto afirmar:

a. Check-square O oligopólio tem como resultado uma solução 
de preço e quantidade que resulta em perda 
social em relação à concorrência perfeita.

b. SQUARE No oligopólio não existem barreiras à entrada; 
o que diferencia as estratégias entre as empre-
sas que atuam em um mesmo setor é a diferen-
ciação do produto.

c. SQUARE A empresas oligopolistas defrontam-se com 
retornos constantes de escala, o que significa 
que inovações e progresso técnico ocorrem 
de modo frequente e induzem a uma rápida 
expansão da produtividade dos fatores.

d. SQUARE Exemplo de oligopólio homogêneo é quando 
existe uma única empresa que fornece abaste-
cimento de água à população de um país.

e. SQUARE Exemplo de oligopólio diferenciado é quando 
as empresas oligopolistas são microempresas, 
pequenas empresas, médias empresas e gran-
des empresas.

40. Sobre as curvas de custos de uma firma em con-
corrência perfeita, é correto afirmar:

a. SQUARE O custo variável médio é dado pelo impacto da 
próxima unidade produzida sobre o aumento 
do custo variável total.

b. Check-square Enquanto a curva de custo marginal estiver 
abaixo da curva de custo médio, os custos 
médios estarão declinando.

c. SQUARE Enquanto a visão de custos econômicos enfa-
tiza informações a respeito de despesas corren-
tes e depreciação de um equipamento, a visão 
contábil atribui ênfase a noção de custo de 
oportunidade desse equipamento.

d. SQUARE A produtividade decrescente dos insumos nas 
fases iniciais de produção tem como conse-
quência que custos variáveis cresçam mais rapi-
damente à medida que a produção aumenta.

e. SQUARE A fase ascendente da curva de custo marginal 
identifica soluções de produção e custo/preço 
que não são viáveis do ponto de vista de maxi-
mização de lucro da firma.
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46. Analise a seguinte definição:

“…é quando uma pessoa está apta a tomar decisões 
em nome de outra, inclusive com efeitos sobre essa 
outra pessoa. Esses primeiros, que tomam a iniciativa, 
agem de acordo com seus próprios interesses, que 
podem ser contrários aos interesse das pessoas em 
nome das quais eles atuam.”

Essa definição diz respeito:

a. SQUARE ao conceito de externalidade.
b. Check-square ao problema do principal-agente.
c. SQUARE ao conceito de informação assimétrica.
d. SQUARE ao problema de seleção adversa e risco moral.
e. SQUARE ao problema de racionalidade limitada.

47. Dentre as diferenças entre lucro contábil e lucro 
econômico tem-se que:

a. SQUARE o lucro contábil é obtido pela diferença das 
receitas e dos custos explícitos, como paga-
mento de salários e custos de oportunidade do 
capital próprio.

b. SQUARE o lucro econômico é igual ou maior do que o 
lucro contábil.

c. SQUARE o lucro contábil possui uma visão perspectiva, 
associada à alocação de recursos escassos no 
futuro.

d. Check-square o lucro econômico é obtido pela diferença das 
receitas e dos custos explícitos e implícitos.

e. SQUARE o lucro contábil considera custos alternativos 
que dizem respeito a uma medida indireta 
e subjetiva do custo associado aos recursos 
próprios.

48. Dado um ingresso de investimento direto externo, 
coeteris paribus, em setores monetários da economia 
brasileira está:

a. SQUARE A perda de reservas cambiais e a desvaloriza-
ção do Real.

b. SQUARE O aumento da capacidade de produção domés-
tica e a redução da inflação, via choque favorá-
vel de oferta no curto prazo.

c. SQUARE O aumento da oferta de dólares e a desvaloriza-
ção do Real.

d. Check-square O aumento da oferta monetária e a conse-
quente redução de juros.

e. SQUARE O aumento de endividamento externo brasi-
leiro via aumento de passivo de empresas mul-
tinacionais na bolsa de valores de São Paulo.

43. Uma das implicações da curva de Kuznets 
ambiental é que:

a. Check-square a relação entre degradação ambiental e renda 
per capita tem um formato de U invertido.

b. SQUARE se reconhece a impossibilidade de monetizar 
os efeitos da degradação ambiental e se esta-
belece uma relação teórica entre qualidade 
ambiental e crescimento econômico.

c. SQUARE esse arcabouço metodológico enquadra-se no 
contexto de economia ecológica, reconhecendo 
que o meio ambiente representa um limite à 
expansão econômica das empresas e países.

d. SQUARE  esse arcabouço metodológico enquadra-se no 
contexto de sustentabilidade forte em que se 
reconhecem as características únicas de certos 
recursos naturais que não podem ser substituí-
dos por capital.

e. SQUARE se estabelece o nível de poluição ótima como 
resultado da igualdade do custo marginal de 
controle ambiental e o custo marginal de poluir.

44. Na série y = 2, 2, 2, 2, 2, 3, 5, 6, 6, 10, 10, 10:

a. SQUARE a moda é 10.
b. SQUARE a média é igual a 2.
c. SQUARE a mediana é igual a 3.
d. SQUARE a mediana é igual a 5.
e. Check-square o coeficiente de variação do primeiro quartil é 

igual a zero.

45. Um choque adverso de demanda:

a. SQUARE resulta em uma queda de preços mais do que 
proporcional a queda de produto quando a 
curva de oferta é elástica.

b. SQUARE pode ser causado por avanço tecnológico no 
sistema de produção.

c. Check-square pode ser causado por mudanças em hábitos e 
preferências dos consumidores.

d. SQUARE tem influência apenas no produto quando a 
curva de oferta é infinitamente elástica.

e. SQUARE pode ser causado por perdas de produtividade 
da mão de obra resultantes de paralisações e 
greves.
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

49. Falhas de mercado têm sido um argumento recor-
rente para que agências reguladoras sejam criadas.

Neste sentido, uma falha de mercado pode ocorrer 
devido à:

a. SQUARE estratégia de maximização de lucros de empre-
sas em concorrência perfeita.

b. SQUARE convivência de investimentos privados e inves-
timentos públicos em setores estratégicos, 
como energia e infraestrutura.

c. Check-square ocorrência de assimetria informacional, 
que resulta em desequilíbrio de poder nas 
transações.

d. SQUARE abertura de mercados em setores estratégicos, 
como energia e telecomunicações, à participa-
ção de capital estrangeiro.

e. SQUARE obtenção de retornos crescentes de escala, 
especialmente associados ao avanço 
tecnológico.

50. Em um mercado de concorrência monopolista:

a. SQUARE as firmas competem vendendo produtos dife-
renciados, totalmente substituíveis, com elasti-
cidade cruzada de demanda infinita.

b. Check-square a situação de maximização de lucro de curto 
prazo resulta em um preço acima do custo 
médio.

c. SQUARE o custo de entrada de novas firmas é baixo, 
porém o custo de saída é alto e praticamente 
irrecuperável.

d. SQUARE a diferenciação do produto é marcante e quanto 
mais predominante essa diferenciação, maior o 
grau de substituição por produtos semelhantes 
e maior a competição naquele mercado.

e. SQUARE tem-se uma situação intermediária entre con-
corrência perfeita e monopólio. Contudo há 
uma maior proximidade com o monopólio, 
considerando a tendência de que firmas em 
concorrência monopolista experimentem alta 
participação no mercado (market share) com 
significativas barreiras a novos entrantes.
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