
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
CONCURSO PÚBLICO 

Edital nº 70/2021 

Cargo: ECONOMISTA 

Instruções 

1. Aguarde autorização do fiscal para abrir o caderno de provas. 

2. Este caderno contém 40 questões. Se houver qualquer falha de 
impressão, comunique ao fiscal, para que faça a substituição do 
caderno. 

3. Use os espaços em branco para rascunho; não destaque folhas 
da prova. 

4. Ao receber o cartão-resposta, verifique se o número impresso é o 
seu número de inscrição. Comunique ao fiscal se os números 
forem diferentes. Após a verificação, assine o cartão-resposta. 

5. Use caneta esferográfica com tinta preta ou azul escuro para 
preenchimento do seu cartão-resposta. Não dobre seu cartão- 
resposta, não o manche ou rasure, nem o amasse, pois ele 
passará por leitura ótica. 

6. Marque cada resposta no cartão, preenchendo completamente o 
campo que contém a letra correspondente à alternativa de sua 
opção, conforme modelo: 

 

 

Em cada uma das questões, só existe uma alternativa que 
responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
marcar apenas uma alternativa para cada questão. Questões 
marcadas com duas ou mais alternativas ou deixadas em branco 
receberão pontuação zero. 

7. Lembre-se de que o tempo máximo para a realização desta 
prova e para o preenchimento do cartão-resposta são três horas. 

8. Não utilize nenhum material de consulta. Nenhum rascunho será 
considerado. 

9. Entregue ao fiscal seu cartão-resposta. A não devolução desse 
cartão implicará sua desclassificação imediata. 
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CARGO: ECONOMISTA - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

LÍNGUA PORTUGUESA – 05 QUESTÕES 

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 5. 
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NOVAS BULAS 

Na linguagem popular, a expressão “como bula de remédio” já se tornou sinônima 
de texto difícil de ler, seja pelas letras pequenas seja pela linguagem obscura. É 
especialmente cruel o fato de que as letras mínimas causam especial embaraço 
às pessoas de maior idade, justamente as que mais tendem a precisar de 
medicamentos.  

É, portanto, mais do que bem-vinda a iniciativa da Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) de modificar as regras para a confecção de bulas, visando a 
facilitar a vida do consumidor. A oportunidade do empreendimento não o torna, 
porém, mais simples ou mesmo factível. 

Dentro em breve, a pessoa que comprar um medicamento na farmácia receberá 
apenas a bula que contém explicações destinadas ao paciente. As informações 
técnicas – dirigidas aos médicos – constarão de um bulário on-line da Anvisa e de 
fármacos utilizados em hospitais, além, é claro, dos diversos dicionários de 
remédios já no mercado. Atualmente, as bulas trazem tanto informações ao 
paciente como as destinadas aos profissionais de saúde. 

Com as novas regras, será possível aproveitar melhor o espaço para aumentar o 
tamanho da letra. A separação dos textos também evitará a duplicação de 
informações, que freqüentemente gera dúvidas. 

A principal dificuldade é encontrar a linguagem ideal para a bula ao paciente. 
Tomam remédios e deveriam ser capazes de entender suas instruções desde o 
semi-analfabeto até pessoas com formação superior. 

Se, para os segundos, um termo como “crise epilética” não oferece maiores 
problemas de compreensão, ele pode ser impenetrável para o público com menor 
formação. E como substitui-lo sem sacrificar em demasia a precisão técnica? 

Não há resposta pronta. Sabe-se apenas que ela passa pelo bom senso. 
Infelizmente, como certa vez proclamou um sábio, o bom senso não foi muito bem 
repartido entre todos os seres humanos. 

Fonte: Folha de S. Paulo, 25 mar. 2004, p. 2.  

(Disponível em: 
<http://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=16026&anchor=5185592&origem=busca&originURL=
&pd=08f4021dec82e53391bc8830585429a9>. Acesso em 10 fev. 2022) 
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1ª QUESTÃO. Sobre o texto, é CORRETO afirmar: 

A) A ligação entre as condições hospitalares (falta de leitos e equipe reduzida) e o uso 
inadequado de medicações (prescrições exageradas, superdosagem) geram a 
necessidade de uma apresentação mais eficiente das bulas.  

B) A junção de elementos ligados tanto ao paciente (histórico de doença e automedicação) 
e de questões em torno da atuação do profissional da saúde (desrespeito ao paciente e 
atendimento ineficiente) podem conduzir ao uso mais frequente das bulas. 

C) A união do comportamento do paciente (uso adequado de medicamentos e bom senso) 
com o aprimoramento das regras linguísticas (aumento da letra e instruções para semi-
analfabetos) facilitará o uso das bulas.  

D) A conexão entre a atitude médica (atendimento especializado e consultas mais 
dinâmicas) e a iniciativa da Anvisa (criação do bulário on-line e disponibilização de 
dicionários de remédios) contribuirão para o melhor uso das bulas. 

E) A conjugação de fatores materiais (tamanho das letras, grande quantidade e 
duplicidade de informações), linguísticos (uso de linguagem técnica) e de conteúdo 
(informações técnicas) comprometem a compreensão leitora das bulas.  

 

2ª QUESTÃO. Considerando os elementos referenciais utilizados no texto, analise as 

afirmativas a seguir: 

I. O termo “já” (linhas 2 e 15), em ambas as ocorrências, veicula um sentido locativo e 
aponta para fatos. 

II. O termo “as” (linha 5) retoma a expressão “pessoas de maior idade” (linha 5) e mantém  
a coesão textual. 

III. O termo “atualmente” (linha 15) introduz uma circunstância temporal e incide sobre toda 
a frase subsequente. 

IV. A expressão “os segundos” (linha 23) retoma o nome “remédios” (linha 21) e contribui 
com a clareza textual. 

V. Os termos “ele” (linha 24) e “–lo” (linha 25) referem-se ao termo “público” (linha 24) e o 
substitui.  

É CORRETO o que se afirma em  

A) I e V, apenas.  

B) II e III, apenas.  

C) I, III e V, apenas. 

D) II, III e IV, apenas.  

E) III, IV e V, apenas.  
 

3ª QUESTÃO. O prefixo “im–”, em geral, produz um sentido contrário ao da palavra à qual 

se afixa, como ocorre em “impenetrável” (linha 24). Esse sentido NÃO está presente em 

A) impróprio. 

B) impaciente 

C) impassível. 

D) implantado. 

E) impermanente. 
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4ª QUESTÃO.  Considerando os enunciados (1) “A principal dificuldade é encontrar a 

linguagem ideal para a bula ao paciente.” (linha 20) e (2) “Tomam remédios e deveriam ser 

capazes de entender suas instruções desde o semi-analfabeto até pessoas com formação 

superior.” (linhas 21-22), é INCORRETO afirmar: 

A) O enunciado (2) é uma afirmação que reitera a dificuldade exposta no enunciado (1) em 
relação à linguagem da bula. 

B) O enunciado (2) apresenta falta de continuidade na sequência “tomam [...] e deveriam 
[...]” em relação ao enunciado (1). 

C) A utilização do termo “suas”, no enunciado (2), apresenta um problema coesivo ao 
retomar um elemento que não foi explicitado. 

D) O termo “desde”, no enunciado (2), associado ao “até” expressa uma ordem progressiva 
entre graus distintos de escolaridade.  

E) A expressão “bula ao paciente”, no enunciado (1), apresenta um uso incomum da forma 
usual “bula para o paciente”. 

 

5ª QUESTÃO. Considerando o uso do termo “que” (linhas 11; 12; 19; 26), analise as 

afirmativas a seguir:  

I. Em “[...] a pessoa que comprar um medicamento na farmácia receberá apenas a bula 
que contém explicações [...].” (linhas 11-12), o termo “que” introduz uma restrição aos 
seus referentes. 

II. Em “Sabe-se apenas que ela passa pelo bom senso.” (linha 26), o termo “que” introduz 
uma estrutura complexa com a função de explicar o sentido relacionado à expressão 
“sabe-se”. 

III. Em “A separação dos textos também evitará a duplicação de informações, que 
freqüentemente gera dúvidas.” (linhas 18-19), o termo “que” introduz uma explicação 
sobre o termo antecedente. 

IV. Em “[...] a pessoa que comprar um medicamento na farmácia receberá apenas a bula 
que contém explicações [...].” (linhas 11-12), o termo “que” introduz uma estrutura para 
completar o sentido dos respectivos referentes. 

V. Em “Sabe-se apenas que ela passa pelo bom senso.” (linha 26), o termo “que” promove 
a integração de uma estrutura complexa com a função de completar o sentido da 
expressão “sabe-se”. 

VI. Em “[...] a pessoa que comprar um medicamento na farmácia receberá apenas a bula 
que contém explicações [...].” (linhas 11-12), o termo “que” estabelece a coesão ao 
explicar seus termos antecedentes. 

VII. Em “A separação dos textos também evitará a duplicação de informações, que 
freqüentemente gera dúvidas.” (linhas 18-19), o termo “que” incorpora ao termo 
antecedente uma restrição. 

É CORRETO o que se afirma em  

A) I, III e V, apenas. 

B) II, III e VI, apenas.  

C) II, IV e VII, apenas.  

D) III, IV, V e VII, apenas. 

E) I, IV, V e VII, apenas. 

 

  



 

4 

RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO – 05 QUESTÕES  

 

 

6ª QUESTÃO. Vinte e um meninos possuem juntos   selos. O maior valor possível para   

de modo que se tenha certeza de que existem, pelo menos, 4 desses meninos com a 

mesma quantidade de selos é igual a 

A)  62 

B)  64 

C)  66 

D)  68 

E)  70 

 

 

 

7ª QUESTÃO. João faz uma prova de múltipla escolha com 5 questões, sendo que cada 

questão tem 5 alternativas. Em cada questão, ele escolha aleatoriamente a alternativa como 

sendo a correta. A probabilidade de que ele acerte exatamente duas questões da prova é 

igual a 

A)  0,1804 

B)  0,1952 

C)  0,2048 

D)  0,3125 

E)  0,4232 

 

 

8ª QUESTÃO. Uma loja faz uma promoção na compra de um de seus produtos, dando 

um desconto de      % quando o cliente compra   unidades do produto. Porém, esse 

desconto só é oferecido para compras de até 143 unidades desse produto. O menor valor 

de   para o qual se pode comprar mais de   unidades do produto gastando-se a mesma 

quantia de dinheiro é igual a 

A)  54 

B)  57 

C)  60 

D)  63 

E)  66 
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9ª QUESTÃO. 500 operários produzem 450 peças em 2 dias, trabalhando 7 horas por dia. 

Para que 400 operários produzam 1800 peças em 6 dias, eles devem trabalhar 

A)   9 horas por dia. 

B)   9 horas e 20 minutos por dia. 

C)   10 horas por dia. 

D)   11 horas e 40 minutos por dia. 

E)   12 horas e 10 minutos por dia. 
 

 

10ª QUESTÃO. Em um campeonato de futebol, cada time joga com todos os outros uma 

única vez. Em cada jogo, o time ganha 2 pontos quando vence, 1 quando empata e não 

ganha e nem perde pontos quando perde. No início do campeonato, todos os times têm zero 

ponto. No final do campeonato, a soma dos pontos de todos os times é igual a 702 pontos. 

O número de times que participaram do campeonato é igual a 

A)  19 

B)  21 

C)  23 

D)  25 

E)  27 
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INFORMÁTICA – 05 QUESTÕES 

 

11ª QUESTÃO. Segundo Simão (2013), são alguns dos componentes físicos que fazem 

parte da estrutura de uma rede de computadores: 

A) cabo coaxial, roteador, modem e scanner. 

B) cabo de par trançado, hub, switch e roteador. 

C) hub, memória cache, modem e servidor. 

D) cabo de fibra óptica, gabinete, gateway e servidor. 

E) hub, processador, switch e modem. 

 

12ª QUESTÃO. Em sistemas operacionais, como, por exemplo, Windows e Ubuntu Linux, a 

resolução de tela determina a forma como as imagens, ícones e demais elementos gráficos 

serão exibidos. Sobre resolução de tela, é INCORRETO afirmar que 

A) o Windows 10 ajusta automaticamente o tamanho da exibição de tela de acordo com o 
monitor que está sendo utilizado. 

B) quanto mais alta a resolução de tela, melhor a definição e a qualidade de exibição dos 
elementos. 

C) para alterar as configurações de resolução de tela no Windows 10, é preciso abrir as 
configurações de SISTEMA, item Tela e clicar Configurações de vídeo avançadas. 

D) para se exibir ícones e demais elementos em um formato maior, a resolução escolhida 
deve ser de maior intensidade. 

E) para alterar as configurações de resolução de tela no Ubuntu 20.04, é preciso abrir as 
configurações no item Monitores. 

 

 

13ª QUESTÃO. No LibreOffice Calc, sobre o recurso de congelar linhas, analise as 

afirmativas a seguir: 

I. Para congelar uma linha, selecione-a e, em seguida, clique o menu Janela, opção 

Congelar. 

II. Também é possível congelar colunas, usando procedimento análogo ao usado para 

congelar linhas. 

III. Quando linhas ou colunas estão congeladas, elas continuam sendo exibidas mesmo 

que a barra de rolagem seja utilizada. 

IV. Quando linhas ou colunas estão congeladas, clicar no menu Janela, opção Congelar 

faz com que elas deixem de estar. 

É CORRETO o que se afirma em 

A) II, III e IV apenas. 

B) I, II e III apenas. 

C) I, II e IV apenas. 

D) I, III e IV apenas. 

E) I, II, III e IV.  
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14ª QUESTÃO. No Microsoft Word 2019, na guia Página Inicial, o grupo Editando 

apresenta o botão Localizar. Tal botão possui uma setinha que, se clicada, abre o submenu 

exibido na figura abaixo: 

 

Fonte: Word 2019. Pimentel (2020, p. 101). 

Sobre esse assunto, analise as afirmativas a seguir: 

I. O item Localizar abre uma barra na lateral do trabalho, na qual se pode digitar o texto 

que se deseja buscar. Aparecerão na barra todos os pontos do arquivo nos quais a 

expressão pesquisada foi encontrada. 

II. O item Localização Avançada... abre uma caixa de diálogo similar às buscas das 

versões antigas do Word, que busca a expressão digitada item por item ao se clicar o 

botão Localizar Próxima. 

III. A caixa de diálogo aberta ao se clicar o item Localização Avançada... possui uma aba 

chamada Substituir, que permite substituir uma expressão por outra, item por item, ou 

substituir tudo de uma só vez. 

IV. O item Ir para... abre a mesma caixa de diálogo mencionada anteriormente, porém na 

aba Ir para, que permite, dentre outras coisas, ir diretamente para uma página 

específica ou localizar uma informação em um comentário. 

É CORRETO o que se afirma em 

A) I, II e III apenas. 

B) I, II e IV apenas. 

C) I, III e IV apenas. 

D) II, III e IV apenas. 

E) I, II, III e IV. 
 

15ª QUESTÃO. Segundo Machado (2014), o princípio fundamental de segurança da 

informação que é definido como a capacidade de garantir que o nível necessário de sigilo 

seja aplicado aos dados, tratando-se da prevenção contra a divulgação não autorizada 

desses dados é a 

A) integridade. 

B) disponibilidade. 

C) criptografia. 

D) privacidade. 

E) confidencialidade. 
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LEGISLAÇÃO – 05 QUESTÕES 

16ª QUESTÃO. No que diz respeito às regras constitucionais que regulam o regime próprio 

de previdência social dos servidores públicos, é CORRETO afirmar: 

A) O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá 
caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo e 
apenas dos servidores ativos, observados os critérios que preservem o equilíbrio 
financeiro e atuarial. 

B) O servidor vinculado a regime próprio de previdência social será aposentado por 
incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando 
insuscetível de readaptação, hipótese em que poderão ser realizadas avaliações 
periódicas, a critério da Administração Pública, para verificação da continuidade das 
condições que ensejaram a concessão da aposentadoria. 

C) A adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em 
regime próprio de previdência social é vedada em todos os casos em que são 
concedidos benefícios. 

D) O ente federativo poderá estabelecer, mediante lei complementar, idade e tempo de 
contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, 
previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe 
multiprofissional e interdisciplinar.   

E) A percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência 
social é vedada em todos os casos em que o beneficiário faz jus ao benefício de 
aposentadoria. 

 
17ª QUESTÃO. Sobre o procedimento de acesso à informação, nos termos da Lei nº 

12.527, de 18 de novembro de 2011, analise as afirmativas a seguir. 

I. A identificação do requerente, para o acesso a informações de interesse público, não 

pode conter exigências que inviabilizem a solicitação. 

II. Exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de 

interesse público são permitidas, mediante justificativa fundamentada. 

III. A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, mesmo sem 

a anuência do requerente. 

IV. O órgão ou entidade poderá oferecer, sem prejuízo da segurança e da proteção das 

informações e do cumprimento da legislação aplicável, meios para que o próprio 

requerente possa pesquisar a informação de que necessitar. 

V. O órgão ou a entidade não poderá cobrar o valor necessário ao ressarcimento dos 

custos dos serviços e dos materiais utilizados, quando o serviço de busca e de 

fornecimento da informação exigir reprodução de documentos pelo órgão ou pela 

entidade pública consultada.  

 

É CORRETO o que se afirma em 

A) I e IV, apenas. 

B) I e II, apenas. 

C) II e V, apenas. 

D) III e IV, apenas. 

E) IV e V, apenas. 
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18ª QUESTÃO. Sobre as vantagens pagas aos servidores públicos, nos termos da Lei nº 

8.112, de 11 de dezembro de 1990, é INCORRETO afirmar: 

A) As vantagens pecuniárias não serão computadas, nem acumuladas, para efeito de 
concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título 
ou idêntico fundamento. 

B) As gratificações e as indenizações incorporam-se ao vencimento ou provento, nos 
casos e nas condições indicados em lei. 

C) A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor, conforme se dispuser 
em regulamento, não podendo exceder a importância correspondente a três meses. 

D) O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica 
obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de cinco dias. 

E) A indenização de transporte é concedida ao servidor que realizar despesas com a 
utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por 
força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento. 

 

19ª QUESTÃO. No que diz respeito aos processos licitatórios, segundo a Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, é CORRETO afirmar: 

A) A margem de preferência nos processos de licitação poderá ser estabelecida apenas 
para os produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a normas 
técnicas brasileiras. 

B) Os editais de licitação não poderão exigir que o contratado promova, em favor de órgão 
ou entidade integrante da administração pública ou daqueles por ela indicados, medidas 
de compensação comercial, industrial, tecnológica, ou acesso a condições vantajosas 
de financiamento. 

C) A execução das obras e dos serviços deve ser programada, sempre, em sua totalidade, 
com previsão de seus custos atual e final e considerados os prazos de sua execução. 

D) É proibido, em qualquer caso, o retardamento imotivado da execução de obra ou 
serviço, ou de suas parcelas, na existência de previsão orçamentária para sua 
execução total. 

E) As obras e os serviços somente poderão ser executados na forma de execução direta. 
 

20ª QUESTÃO. De acordo com a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais, é INCORRETO afirmar: 

A) O dado anonimizado é o dado relativo a titular que não possa ser identificado, 
considerando-se a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de 
seu tratamento. 

B) O tratamento é toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à 
coleta, à produção, à recepção, à classificação, à utilização, ao acesso, à reprodução, à 
transmissão, à distribuição, ao processamento, ao arquivamento, ao armazenamento, à 
eliminação, à avaliação ou ao controle da informação, à modificação, à comunicação, à 
transferência, à difusão ou à extração. 

C) O consentimento é a manifestação livre, informada e inequívoca por meio do qual o 
titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade 
determinada. 

D) O banco de dados é o conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou 
em vários locais, em suporte eletrônico ou físico.  

E) O dado pessoal é a informação relacionada a qualquer pessoa natural, identificada ou 
não identificável. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - 20 QUESTÕES 

21ª QUESTÃO. A teoria do consumidor, ou teoria da escolha, é o campo da teoria 

microeconômica que busca explicar como os consumidores tomam suas decisões de 

consumo. Tendo como referência a teoria do consumidor, analise as afirmativas a seguir: 

I. Se para um determinado bem a curva de demanda de mercado for representada por 

uma linha reta negativamente inclinada, então o coeficiente de elasticidade-preço será 

constante ao longo de toda essa reta. Porém, se essa função for representada por uma 

linha reta paralela ao eixo dos preços, a elasticidade-preço da demanda será infinita. 

II. Para um consumidor, o bem   é um bem normal e o bem   é um bem inferior. Caso a 

renda desse consumidor aumente, coeteris paribus, então, ele aumentará o consumo 

do bem   e diminuirá o consumo do bem  . 

III. Mudanças no poder de compra dos consumidores são representadas por 

deslocamentos da reta orçamentária. No caso de variação nos preços, o efeito total 

observado é a soma do efeito substituição e do efeito renda. 

É CORRETO o que se afirma em: 

A) I, apenas. 

B) I e II, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III. 
 

 
22ª QUESTÃO. A concorrência perfeita, embora seja um modelo conceitual mais teórico do 

que empírico, é a base para a elaboração de modelos econômicos mais próximos da 

realidade. Sobre os mercados em concorrência perfeita, analise as afirmativas a seguir: 

I. Uma empresa específica se defronta com uma curva de demanda perfeitamente preço-

elástica para o seu produto, mesmo que a curva de demanda do mercado para esse 

mesmo produto seja negativamente inclinada. 

II. Como há grande rivalidade entre as empresas, cada uma delas deve considerar as 

quantidades produzidas por suas concorrentes quando definem seu próprio nível ótimo 

de produção. Assim, essas empresas igualam seu preço ao custo marginal e cumprem 

a condição necessária, e também suficiente, para a maximização dos seus lucros. 

III. No equilíbrio de longo prazo, os lucros anormais ou extraordinários das empresas são 

eliminados pela movimentação dos agentes no mercado causada pela ausência de 

barreiras à entrada é à saída. 

É CORRETO o que se afirma em: 

A) I, apenas. 

B) III, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III. 
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23ª QUESTÃO. Em microeconomia, a teoria da firma trata das relações físicas e 

tecnológicas entre o nível de produção e as quantidades de insumos que são necessárias 

para obtê-lo. Os custos de produção e as formas de maximização de lucro e de minimização 

de custos pelas empresas também fazem parte desse campo de estudo. Com base na 

teoria da firma, analise as afirmativas a seguir: 

I. Os custos fixos médios de uma empresa nunca aumentam com a produção. Além disso, 

os custos médios totais são sempre maiores ou, pelo menos, iguais aos custos 

variáveis médios. 

II. Numa função de produção do tipo Cobb-Douglas dada por             , em que   

e   são, respectivamente, capital e trabalho, se       ocorrem retornos 

decrescentes de escala, ou seja, a produtividade média desses fatores se reduz quando 

todos os fatores de produção aumentam. 

III. Sempre que os preços dos fatores produtivos são alterados, a função de produção de 

uma empresa também é alterada. Quando isso ocorre, são observadas economias 

externas à empresa. 

É CORRETO o que se afirma em: 

A) I, apenas. 

B) I e II, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III. 
 

 

24ª QUESTÃO. Os exemplos de monopólio puro são raros, mas, assim como no caso 

da concorrência perfeita, a teoria do monopólio é útil para explicar o comportamento de 

empresas que se aproximam das condições de monopólio puro. Sobre os monopólios, é 

INCORRETO o que se afirma em: 

A) A elasticidade-preço da demanda de mercado, o número de empresas atuando nesse 
mercado e a interação estabelecida entre elas são as principais fontes do poder de 
monopólio de uma empresa. 

B) Um monopolista que pratica discriminação de preços de 1º grau pode exaurir a 
totalidade dos ganhos de troca dos consumidores. 

C) O mark-up de uma empresa monopolista, medido pelo Índice de Lerner, é inversamente 
proporcional ao valor da elasticidade-preço da demanda. 

D) A empresa monopolista precisa reduzir seu preço caso busque aumentar suas vendas 
mesmo produzindo bens diferenciados, uma vez que, em monopólio, não existe curva 
de oferta. 

E) O custo social do monopólio poderia ser eliminado, caso os ganhos dos produtores, 
gerados pelo poder de monopólio de uma empresa, pudessem ser redistribuídos aos 
consumidores.  
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25ª QUESTÃO. Com base na análise microeconômica sobre falhas de mercado, 

externalidades e bens públicos, analise as afirmativas a seguir: 

I. Como os bens públicos não são de uso exclusivo, os mercados competitivos 
geralmente deixam de prover quantidades eficientes desses bens devido à presença de 
“caronistas” (free riders). 

II. O imposto do tipo pigouviano sobre a poluição tem a finalidade de atribuir ao poluidor os 
custos causados aos demais agentes, a fim de reduzir a quantidade de poluição 
emitida. 

III. Para reduzir o risco moral, as seguradoras de automóveis estabelecem a franquia nas 
apólices de seguros. 

É CORRETO o que se afirma em: 

A) I, II e III. 

B) II e III, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) I e II, apenas. 

E) I, apenas. 

 

 
26ª QUESTÃO. Em relação aos mercados caracterizados por informação assimétrica entre 

os agentes econômicos, analise as afirmativas a seguir: 

I. As instituições financeiras, quando a taxa de juros está muito elevada, enfrentam o 
problema de risco moral porque as solicitações de empréstimos que são feitas nessas 
condições geralmente envolvem projetos com risco elevado. 

II. O financiamento de um projeto cujo proponente pode estar propenso a assumir riscos 
maiores do que os adequados à financiadora, pois ele pode perder pouco com o 
fracasso do projeto e ganhar muito com o seu sucesso, é uma situação típica de 
seleção adversa. 

III. Uma estratégia para eliminar o problema da seleção adversa no mercado de trabalho é 
instituir a participação dos trabalhadores nos lucros das empresas. 

 

É INCORRETO o que se afirma em: 

 

A) I, apenas. 

B) I e II, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) II e III, apenas.  

E) I, II e III. 
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27ª QUESTÃO. Um importante retrato do mecanismo da economia de um país está 

representado pelos indicadores do sistema de contas nacionais. Sobre essas contas, é 

INCORRETO o que se afirma em: 

A) A Renda Nacional Bruta aumenta quando brasileiros que residem no exterior enviam 
dinheiro para familiares no Brasil. 

B) O PIB de um país é o valor adicionado de todos os bens e serviços produzidos. 
Entende-se por valor adicionado o valor da produção acrescido do consumo dos bens 
intermediários. 

C) A razão entre o PIB nominal e o PIB real corresponde ao deflator implícito do PIB, que 
mede o preço da produção corrente em relação ao preço dessa mesma produção em 
um ano-base. 

D) A “formação de capital”, diferentemente da “formação bruta de capital”, significa, 
especificamente, o investimento líquido, ou seja, descontada a variação de estoque. 

E) A despesa governamental com salários de funcionários aposentados é considerada 
transferência para fins de contabilidade social. 

 

 

28ª QUESTÃO. Políticas governamentais, do ponto de vista microeconômico, podem ser 

analisadas pelos modelos básicos de oferta e de demanda. Considerando que o governo, 

num mercado em concorrência perfeita, institui um imposto específico por unidade vendida 

de um bem, analise as afirmativas a seguir: 

I. Quando há incidência de um imposto, interessa para a análise econômica qual grupo 

realmente paga a conta fiscal do imposto, não importando quem oficialmente recolhe o 

dinheiro aos cofres públicos, havendo dois preços diferentes: o que o consumidor paga 

e o que o produtor recebe. 

II. A incidência do imposto recairá, ao mesmo tempo, sobre os produtores e sobre os 

consumidores se a curva de demanda for infinitamente elástica e a curva de oferta 

absolutamente inelástica. 

III. A perda líquida de excedente dos consumidores e dos produtores, resultante da 

aplicação de um imposto, é o ônus desse imposto. 

É INCORRETO o que se afirma em: 

A) II, apenas 

B) III, apenas. 

C) I e II, apenas. 

D) I e III, apenas. 

E) II e III, apenas. 
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29ª QUESTÃO. Em relação aos registros de transações de um país, analise as afirmativas 

a seguir: 

I. Os registros das transferências, dos pagamentos internacionais e do comércio de bens 
e serviços entre um país e o resto do mundo constituem o balanço de pagamentos. 

II. Quando um investidor estrangeiro adquire ações de uma empresa brasileira, essa 
operação é registrada como crédito na conta de capital do Brasil. 

III. O Brasil paga juros sobre sua dívida externa adquirida com um país credor. Nesse 
caso, essa transação de pagamento de juros será registrada no balanço de pagamentos 
do Brasil com valor negativo no balanço de serviços e rendas. 

É CORRETO o que se afirma em: 

A) I, apenas. 

B) I e II, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III. 

 

 
30ª QUESTÃO. Considerando que a determinação e o comportamento dos grandes 

agregados econômicos são campos de análise da macroeconomia, analise as afirmativas a 

seguir: 

I. Numa economia aberta, os gastos com produtos no Brasil efetuados por residentes e 
não residentes do país determinam o Produto Nacional Bruto. 

II. Nas contas nacionais, o consumo do governo é igualmente impactado com o aumento 
dos salários dos servidores públicos e com o aumento das transferências de assistência 
social. 

III. Caso o investimento seja superior à poupança doméstica, significa que o saldo total do 
balanço de pagamentos é necessariamente negativo, considerando-se uma economia 
aberta. 

É INCORRETO o que se afirma em: 

A) I, II e III. 

B) II e III, apenas.  

C) I e III, apenas. 

D) I e II, apenas. 

E) I, apenas. 
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31ª QUESTÃO. A política fiscal corresponde às medidas pelas quais o governo arrecada 

receitas e realiza despesas, cumprindo as funções de estabilização macroeconômica, 

redistribuição da renda e alocação de recursos. Sobre esses aspectos fiscais, analise as 

afirmativas a seguir: 

I. A diferença entre receitas e gastos do governo, desconsiderando as despesas com 
pagamento de juros, é o que se define como superavit fiscal primário. 

II. O deficit público total e os gastos com pagamento de juros crescem quando há deficit 
primário no orçamento público. 

III. A demanda agregada é afetada por uma política fiscal recessiva quando o governo 
diminui seus gastos e/ou aumenta os impostos. 

É CORRETO o que se afirma em: 

A) I, apenas. 

B) I e II, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III. 
 

32ª QUESTÃO. O câmbio é uma das variáveis macroeconômicas mais importantes, 

sobretudo, para as relações comerciais e financeiras de um país com o resto do mundo. 

Considerando que a taxa de câmbio é um preço, analise as afirmativas a seguir: 

I. O preço relativo entre duas moedas determina a taxa de câmbio nominal. Por outro 
lado, a razão entre o preço do produto estrangeiro e o preço do produto nacional, 
expressos na mesma moeda, corresponde à taxa de câmbio real. 

II. Quando a moeda brasileira se aprecia em termos reais, em relação às moedas 
estrangeiras, são os exportadores do Brasil os maiores beneficiados. 

III. Nos mercados financeiros, os investidores podem decidir entre reter ativos domésticos 
e ativos estrangeiros. A arbitragem por investidores implica que a taxa de juros interna 
deve ser igual à taxa de juros externa menos a taxa de apreciação esperada da moeda 
nacional. 

É CORRETO o que se afirma em: 

A) I, apenas. 

B) I e II, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III. 
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33ª QUESTÃO. Para executar a política econômica, o governo dispõe de várias medidas 

dentre as quais estão os instrumentos da política monetária, que buscam estimular ou 

desestimular o consumo e o investimento via alteração das taxas de juros e da 

disponibilidade de crédito. Sobre a política monetária, analise as afirmativas a seguir: 

I. As operações de mercado aberto representam, especificamente, a atividade 

desempenhada pelo Banco Central na compra ou na venda de obrigações do governo. 

II. Para que o governo possa controlar a demanda de moeda e impedir as “corridas 

bancárias”, o Banco Central promove alterações na reserva compulsória sobre os 

depósitos bancários. 

III. Quando o Banco Central compra títulos da dívida pública ou diminui a participação do 

papel-moeda em poder do público na composição dos meios de pagamento, o efeito 

multiplicador dos meios de pagamentos é reduzido. 

É INCORRETO o que se afirma em: 

A) I, apenas. 

B) I e II, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III. 

 

 
34ª QUESTÃO. Considerando a estrutura macroeconômica, assim como os resultados da 

mensuração e da interação da atividade econômica como um todo, analise as afirmativas a 

seguir: 

I. A habitação de pessoas que moram em casa própria não é computada no cálculo do 

PIB do Brasil porque não há pagamento de aluguel. 

II. A dinâmica do mercado de trabalho é responsável pela determinação do nível de 

emprego e dos salários reais. 

III. A liquidez de um ativo é determinada por sua capacidade de ser prontamente 

disponibilizado e aceito nas diversas transações econômicas. No caso da moeda, três 

outras características a definem: reserva de valor, credibilidade e curso forçado. 

É INCORRETO o que se afirma em: 

A) III, apenas. 

B) II e III, apenas. 

C) I e II, apenas. 

D) I e III, apenas. 

E) I, II e III. 
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35ª QUESTÃO. A forma como é estruturado o sistema tributário determina o impacto dos 

impostos tanto sobre o nível de renda quanto sobre a atividade econômica. Em matéria de 

tributação, analise as afirmativas a seguir: 

I. A elaboração do sistema tributário envolve alguns princípios que devem ser 
observados. Um deles é o princípio do benefício, que estabelece que o cidadão deve 
contribuir de acordo com a vantagem recebida das despesas governamentais. 

II. Os impostos diretos, a exemplo do ICMS e do IPI, por não incidirem sobre a renda, 
mas, sim, sobre o preço das mercadorias, são classificados como impostos regressivos. 

III. Os impostos progressivos têm efeito anticíclico sobre a renda disponível e os impostos 
proporcionais sobre a renda são neutros do ponto de vista do controle da demanda 
agregada. 

É CORRETO o que se afirma em: 

A) I, apenas. 

B) I e II, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III. 

 

 
36ª QUESTÃO. Quando são analisados os bens e serviços, é preciso observar que 

existem os bens públicos e os bens privados. Com base na teoria das finanças públicas, é 

INCORRETO o que se afirma em: 

A) Um bem público puro é definido como um bem cujo consumo é considerado, ao mesmo 
tempo, não rival e não excludente, sendo a segurança nacional um exemplo típico de 
bem público puro. 

B) Há rivalidade no consumo de um bem quando um indivíduo, ao consumi-lo, aumenta a 
disponibilidade desse bem para outras pessoas. 

C) Os bens privados, ao contrário dos bens públicos, são aqueles cujo consumo é rival e 
excludente, sendo, portanto, providos de maneira eficiente em mercados competitivos. 

D) A característica de exclusão permite que o produtor de um bem privado possa ser pago 
toda vez que um indivíduo consuma esse bem. 

E) Nas atividades típicas do Estado, a função alocativa está associada às situações nas 
quais o fornecimento de determinados bens e serviços não é garantido 
satisfatoriamente pelo sistema de mercado. 
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37ª QUESTÃO. A matemática financeira ocupa-se do estudo da equivalência de capitais no 

tempo, sendo uma área aplicada a diversas operações cotidianas. Com base nessa 

definição, analise as afirmativas a seguir: 

I. A taxa de juros composta equivalente a uma taxa de juros simples de 22%, aplicada 

durante 2 períodos, é 20%. 

II. Se um investidor aplicar R$ 1.000,00 em um fundo de investimento, em um regime de 

capitalização simples à taxa de 1% a.m., essa quantia vai triplicar somente depois de 

300 meses. 

III. Um capital de R$ 80.000,00 é aplicado, em regime de juros simples, à taxa de 2,5% ao 

mês durante um trimestre. Então, o valor de juros acumulados nesse período é de R$ 

6.000,00. 

É CORRETO o que se afirma em: 

A) I, apenas. 

B) I e II, apenas. 

C) I e III, apenas.  

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III. 

 

38ª QUESTÃO. Com base nos princípios gerais da matemática financeira aplicados aos 

fenômenos relacionados ao mundo financeiro, analise as afirmativas a seguir: 

I. Se um investidor aplicar R$ 1.000,00 em um fundo de investimento, em um regime de 

capitalização composta à taxa de 10% a.m., essa quantia vai dobrar somente após 10 

meses. 

II. Um indivíduo tomou um empréstimo pagando uma taxa de juros simples de 6% ao mês 

durante nove meses. Ao final desse período, calculou em R$ 270.000,00 o total de juros 

incorridos na operação. Nesse caso, o valor do empréstimo foi de R$ 500.000,00. 

III. Um investidor aplicou R$ 100.000,00 e obteve, ao final de um ano, rendimentos de juros 

de R$ 12.000,00. No período da aplicação, a inflação da economia atingiu 5,6%. Logo, 

o ganho real do investidor foi de R$ 6.400,00. 

É CORRETO o que se afirma em: 

A) I, apenas. 

B) I e II, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III. 
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39ª QUESTÃO. Uma estatística é uma medida numérica que descreve uma característica 

de uma amostra e, por isso, a análise estatística é a base de investigação de praticamente 

todas as áreas do conhecimento. Utilizando as principais medidas estatísticas, analise as 

afirmativas a seguir: 

I. Dada uma amostra composta por um conjunto de observações quantificadas, se esses 

valores forem dobrados, então, a média também dobra e a variância é multiplicada por 

4. 

II. Em uma empresa, a média dos salários é R$ 10.000,00 e o 3º quartil é R$ 5.000,00. 

Caso um funcionário seja contratado e seu salário seja escolhido ao acaso entre os 

possíveis salários dessa empresa, então, será mais provável que esse funcionário 

receba menos de R$ 5.000,00. 

III. Em uma amostra composta por 6 observações (5,75; 5,85; 5,95; 6,05; 6,15; 6,25) e 

considerando apenas duas casas decimais, tem-se que o desvio padrão dessa amostra 

é menor que 0,20. 

É CORRETO o que se afirma em: 

A) I, apenas. 

B) I e II, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III. 
 

 

40ª QUESTÃO. A elaboração bem estruturada do fluxo de caixa de um projeto de 

investimentos é fundamental para a tomada de decisão. Considerando essa informação, é 

INCORRETO o que se afirma em: 

A) Quando se calcula o payback de um projeto e esse mostra-se menor que o período 
máximo aceitável de recuperação do capital investido, então, rejeita-se o projeto. 

B) A taxa mínima de atratividade corresponde à taxa de juros que é utilizada para 
descontar o fluxo de caixa, no método do valor presente líquido. 

C) Se o valor presente líquido for negativo, isso significa que as entradas de caixa de um 
investimento, quando descontadas pela taxa mínima de atratividade, são menores que 
as saídas de caixa e, por isso, é indicado que o investimento seja rejeitado. 

D) Como a taxa mínima de atratividade representa o mínimo que um investidor está 
disposto a receber, é também conhecida como custo de oportunidade do capital. 

E) Se a taxa interna de retorno de um projeto exceder à taxa mínima de atratividade, 
então, significa que o projeto é viável. 

 
 

 

 

 


