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LEIA  ATENTAMENTE  AS  INSTRUÇÕES  ABAIXO.

01    - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com o enunciado das 70 questões das Provas Objetivas, sem repetição ou falha, assim
distribuídas:

b) 1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas às questões objetivas formuladas nas provas.

02    - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no
CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.

03    - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, preferivelmente a caneta
esferográfica de tinta na cor preta.

04    - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e
preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a caneta esferográfica de tinta na cor preta, de forma
contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de marcação
completamente, sem deixar claros.

Exemplo:

05    - Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o  DOBRAR,  AMASSAR  ou  MANCHAR.
O CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior ou inferior
- BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

06    - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E);
só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

07    - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.

08    - SERÁ ELIMINADO do Processo Seletivo Público o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores,

headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o CARTÃO-RESPOSTA.

09    - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas
no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

10    - Quando terminar, entregue ao fiscal  O CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA e ASSINE A LISTA DE
PRESENÇA.
Obs. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a partir do efetivo início das
mesmas. Por razões de segurança, o candidato não poderá levar o Caderno de Questões, a qualquer momento.

11    - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 4 (QUATRO) HORAS.

12   - As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no primeiro dia útil após a realização das
provas na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br).
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LÍNGUA PORTUGUESA II

TEMPO DE ESCOLHER

“Um homem não é grande pelo que faz, mas pelo que renuncia.”
(Albert Schweitzer)

Muitos amigos leitores têm solicitado minha
opinião acerca de qual rumo dar às suas carreiras.
Alguns apreciam seu trabalho, mas não a empresa onde
estão. Outros admiram a estabilidade conquistada, mas
não têm qualquer prazer no exercício de suas funções.
Uns recebem propostas para mudar de emprego,
financeiramente desfavoráveis, porém, desafiadoras.
Outros têm diante de si um vasto leque de opções, muitas
coisas para fazer, mas não conseguem abraçar tudo.

Todas estas pessoas têm algo em comum: a
necessidade premente de fazer escolhas. Lembro-me de
Clarice Lispector: “Entre o ‘sim’ e o ‘não’, só existe um
caminho: escolher.”

Acredito que quase todas as pessoas passam ao
longo de sua trajetória pelo “dilema da virada”. Um
momento especial em que uma decisão clara, específica
e irrevogável tem que ser tomada simplesmente porque a
vida não pode continuar como está. Algumas pessoas
passam por isso aos 15 anos, outras, aos 50. Algumas
talvez nunca tomem esta decisão, e outras o façam
várias vezes no decorrer de sua existência.

Fazer escolhas implica renunciar a alguns
desejos para viabilizar outros. Você troca segurança por
desafio, dinheiro por satisfação, o pouco certo pelo muito
duvidoso. Assim, uma companhia que oferece estabili-
dade com apatia pode dar lugar a outra dotada de instabi-
lidade com ousadia. Analogamente, a aventura de uma
vida de solteiro pode ceder espaço ao conforto de um
casamento.

PRAZER E VOCAÇÃO

Os anos ensinaram-me algumas lições. A primeira
delas vem de Leonardo da Vinci, que dizia que “A sabe-
doria da vida não está em fazer aquilo que se gosta, mas
em gostar daquilo que se faz”. Sempre imaginei que fosse
o contrário, porém, refletindo, passei a compreender que
quando estimamos aquilo que fazemos, podemos nos
sentir completos, satisfeitos e plenos, ao passo que se
apenas procurarmos fazer o que gostamos, estaremos
sempre numa busca insaciável, porque o que gostamos
hoje não será o mesmo que prezaremos amanhã.

Todavia, é indiscutivelmente importante aliar
prazer às nossas aptidões; encontrar o talento que
reside dentro de cada um de nós, ao que chamamos de
vocação. Oriunda do latim vocatione e traduzida
literalmente por “chamado”, simboliza uma espécie de
predestinação imanente a cada pessoa, algo revestido
de certa magia e divindade.(...)

Escolhas são feitas com base em nossas prefe-
rências. E aí recorro novamente à etimologia das pala-
vras para descobrir que o verbo preferir vem do latim
praeferere e significa “levar à frente”. Parece-me uma
indicação clara de que nossas escolhas devem ser
feitas com os olhos no futuro, no uso de nosso livre arbítrio.

O mundo corporativo nos guarda muitas armadi-
lhas. Trocar de empresa ou de atribuição, por exemplo,
são convites permanentes. O problema de recusá-los é
passar o resto da vida se perguntando “O que teria
acontecido se eu tivesse aceitado?”. Prefiro não carregar
comigo o benefício desta dúvida, por isso opto por assumir
riscos evidentemente calculados e seguir adiante. Dizem
que somos livres para escolher, porém, prisioneiros das
conseqüências...

Para aqueles insatisfeitos com seu ambiente
de trabalho, uma alternativa à mudança de empresa é
postular a melhoria do ambiente interno atual. Dialogar e
apresentar propostas são um bom caminho. De nada
adianta assumir uma postura meramente defensiva e
crítica. Lembre-se de que as pessoas não estão contra
você, mas a favor delas.

Por fim, combata a mediocridade em todas as suas
vertentes. A mediocridade de trabalhos desconectados
com sua vocação, de empresas que não valorizam funcio-
nários, de relacionamentos falidos. Sob este aspecto,
como diria Tolstoi, “Não se pode ser bom pela metade”.
Meias-palavras, meias-verdades, meias-mentiras, meio
caminho para o fim.

Os gregos não escreviam obituários. Quando um
homem morria, faziam uma pergunta: “Ele viveu com
paixão?”.

QUAL SERIA A RESPOSTA PARA VOCÊ?

COELHO, Tom. Disponível em: <http://www.catho.com.br/jcs/
inputer_view.phtml?id=6415>. Acesso em: 07 mai. 2008.(adaptado)

1
De acordo com o texto, uma característica apresentada pela
vida, que NÃO é justificativa para a necessidade de se fazer
escolhas, é
(A) irreversibilidade.
(B) irregularidade.
(C) instabilidade.
(D) imprevisibilidade.
(E) mutabilidade.

2
Semanticamente, o pensamento de Albert Schweitzer está
ratificado no
(A) 1o parágrafo - 1o período.
(B) 1o parágrafo - 2o período.
(C) 2o parágrafo - 1o período.
(D) 3o parágrafo - 1o período.
(E) 4o parágrafo - 2o período.
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3
O substantivo abstrato cujo sentido NÃO caracteriza a ati-
tude do profissional num momento crucial de decisão é
(A) flexibilidade.
(B) transigência.
(C) determinação.
(D) arrojo.
(E) retroação.

4
No oitavo parágrafo do texto, os sentidos de “armadilhas”
(l. 54-55) e de “benefício” (l. 59), respectivamente, no contex-
to em que se inserem, são
(A) enganos e risco.
(B) impasses e proteção.
(C) dificuldades e conhecimento.
(D) certezas e sucesso.
(E) dúvidas e prazer.

5
Quanto ao tipo, o texto classifica-se predominantemente,
como
(A) expositivo.
(B) injuntivo.
(C) descritivo.
(D) narrativo.
(E) argumentativo.

6
Com base nas idéias apresentadas no oitavo parágrafo, qual
interpretação está correta?
(A) As armadilhas levam às escolhas cujas conseqüências

dependem das ponderações feitas anteriormente às
decisões.

(B) As armadilhas geradas pelas escolhas traduzem as
ponderações exigidas pelas conseqüências das decisões.

(C) As decisões originam as ponderações feitas para as
escolhas cujas armadilhas se traduzem pelas conse-
qüências.

(D) As conseqüências das decisões tomadas retratam as
ponderações estabelecidas pelas armadilhas impostas
pelas escolhas.

(E) As ponderações sobre as escolhas feitas geram as
armadilhas que traduzem as conseqüências das decisões.

7
Em relação às idéias apresentadas no fragmento “Prazer e
Vocação”, assinale a afirmativa IMPROCEDENTE.
(A) Nem sempre as preferências implicam segurança.
(B) No campo profissional, a solução para vários problemas

não está numa decisão radical.
(C) A vocação é um dom que se adquire com o tempo, ao

longo da vida.
(D) Profissionalmente, a mediocridade é um problema que

não pode ser contornado.
(E) Muitas escolhas têm a perda como contraponto.

8
Assinale a opção em que a seqüência de verbos NÃO pode
ser considerada uma locução verbal.
(A) “Fazer escolhas implica renunciar a alguns desejos...”

(l. 22-23)
(B) “Analogamente, a aventura de uma vida de solteiro pode

ceder espaço ao conforto de um casamento.” (l. 27-29)
(C) “...se apenas procurarmos fazer o que gostamos,” (l. 37-38)
(D) “Escolhas são feitas com base em nossas preferências.”

(l. 48-49)
(E) “O que teria acontecido...” (l. 57-58)

9
Na passagem “Você troca segurança por desafio,” (l. 23-24),
substituindo-se o verbo destacado pelo verbo preferir, segun-
do o registro culto e formal da língua, teremos:
(A) Você prefere mais segurança que desafio.
(B) Você prefere muito mais segurança à desafio.
(C) Você prefere mais segurança a desafio.
(D) Você prefere segurança do que desafio.
(E) Você prefere segurança a desafio.

10
As palavras destacadas em “mas não têm qualquer prazer
no exercício de suas funções.” (l. 4-5) e “Quando um ho-
mem morria,” (l. 77-78) podem ser substituídas, respectiva-
mente, sem alteração de sentido, por
(A) visto que e Antes que.
(B) porquanto e Posto que.
(C) entretanto e Depois que.
(D) portanto e de À medida que.
(E) de sorte que e Visto que.
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LÍNGUA INGLESA II

Text I

Cane surpasses power dams in Brazil energy complex
Thu May 8, 2008 2:41pm EDT

By Denise Luna

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Sugar cane and cane-
based ethanol became a more important energy source
than hydroelectric power plants in Brazil’s overall energy
complex last year, topped only by petroleum and oil
products.
The government’s EPE energy planning agency said on
Thursday sugar cane had a 16 percent share in the
country’s so-called energy matrix — a combination of
all sources of energy including fuels and electricity —
while power dams were left behind with a 14.7 percent
share.
Oil and derivatives had a 36.7 percent weighting, dropping
from 37.8 percent in 2006. “It’s a historic year in that
sense, it’s an irreversible trend,” EPE President Mauricio
Tolmasquim told reporters. He attributed the growing role
of sugar cane to booming demand for ethanol as a motor
fuel, but expected more cane and ethanol to be used for
electricity generation as well.
Brazil is a world leader in biofuels with decades of
valuable expertise in using ethanol in cars.
In February 2007, the consumption of ethanol surpassed
that of gasoline for the first time in two decades. The
trend is driven by a drop in ethanol prices and huge sales
of flex-fuel cars that can run on ethanol, gasoline or any
mix of the two.
Hydrous ethanol consumption jumped 46 percent last
year to 10.4 billion liters, while the usage of anhydrous
ethanol that is mostly blended into gasoline sold in Brazil
rose nearly 20 percent to 6.2 billion liters, EPE said. At
the same time, gasoline consumption in the country
dipped almost 4 percent to 18 billion liters.
Tolmasquim said it was important that Latin America’s
largest country was self-sufficient in the three main
sources of energy, including oil. Brazil met its oil needs
with domestic output for the first time in 2006.
It still needs to import some light crude to mix with heavy
local crudes for refining, but it also exports heavy oil.
Last year’s exports totaled an average of 421,000 barrels
per day and imports stood at 418,000 bpd.
All nonrenewable energy’s share fell to 53.6 percent in
the overall complex in 2007 from 55.1 percent in 2006,
with coal gaining some ground on its increased use in
steelmaking. Nuclear energy’s share was just 1.4
percent.
Renewables, which include hydroelectricity, ethanol and
plant-based biodiesel, gained to a 46.4 percent weighting
from 44.9 percent. The use of renewable energy sources
in Brazil by far surpasses the world’s average of around
13 percent, EPE said.

(Writing by Andrei Khalip; Editing by Christian Wiessner)
Disponível em: <http://www.reuters.com/article/businessNews/

idUSN0838471920080508?feedType=RSS&feedName=businessNews>
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The main purpose of Text I is to
(A) criticize the increasing price of ethanol and flex fuel cars.
(B) condemn the excessive use of renewable energy sources

in Brazil.
(C) announce a recent and relevant change in Brazil’s energy

complex.
(D) report on the excessive use of cane and ethanol for

electricity generation in Brazil.
(E) explain why gasoline consumption has suddenly dropped

in Latin American countries.

12
Based on Paragraph 1, it is correct to say that
(A) petroleum and oil products are the most significant energy

sources in Brazil, followed by sugar-cane ethanol and
hydroelectric power.

(B) petroleum and oil products must be the top priority of the
Brazilian government.

(C) ethanol derived from sugar-cane has surpassed all other
forms of power generation in Brazil.

(D) hydroelectric plants have always been the most efficient
source of energy in Brazil.

(E) hydroelectric plants and cane-based ethanol are,
nowadays, the most productive sources of energy in
Brazil.

13
According to EPE President, Mauricio Tomalsquim,
(A) oil and derivatives will always remain the only energy

source to be used in motors.
(B) sugar-cane based ethanol is efficient as fuel for cars, but

cannot be used to generate electricity.
(C) the consumption of ethanol is expected to drop in the

future – 2006 was a historical exception in energy
demands.

(D) the production of oil has boomed after 2006, as a result
of the historical tendency for the manufacture of exclusive
petroleum-driven motors.

(E) it was important that Brazil be able to supply all its needs
in generating energy, with renewable fuels like ethanol,
hydroelectric power and petroleum.

14
In the sentence “…while power dams were left behind with a
14.7 percent share.” (lines 10-11), the word “while”
(A) anticipates a conclusion.
(B) presents an example.
(C) imposes a condition.
(D) expresses a contrast.
(E) introduces a reason.
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15
Based on the meanings in the text, mark the only option in
which the two words are antonymous.
(A) “combination” (line 8) - mixture
(B) “irreversible” (line 14) – changeable
(C) “valuable” (line 20) – worthy
(D) “trend” (line 23) – tendency
(E) “rose” (line 29) – increased

16
All the boldfaced items refer to “Brazil”, EXCEPT
(A) “gasoline consumption in the country dipped almost 4

percent to 18 billion liters.” (lines 30-31)
(B) “Tolmasquim said it was important that Latin America’s

largest country was self-sufficient in the three main
sources of energy,” (lines 32-34)

(C) “Brazil met its oil needs with domestic output for the first
time in 2006.” (lines 34-35)

(D) “It still needs to import some light crude to mix with heavy
local crudes…” (lines 36-37)

(E) “but it also exports heavy oil.” (line 37)

17
In terms of reference, it is correct to affirm that
(A) “14.7 percent share” (lines 10-11) – refers to the energy

generated by biofuels and hydro-energy.
(B) “10.4 billion liters” (line 27) - refers to the consumption of

hydrous ethanol in 2006.
(C) “4 percent” (line 31) – refers to the increase in gasoline

consumption in 2007.
(D) “418,000 bpd” (line 39) – refers to amount of barrels of

gasoline produced per day in Brazil.
(E) “44.9 percent” (line 47) – refers to the percentage that

renewable energy sources represented in 2006.

18
The fragment “The use of renewable energy sources in Brazil
by far surpasses the world’s average of around 13 percent,”
(lines  47-49) means that Brazil
(A) uses much more renewable energy than other countries

in the world.
(B) uses just 13 percent of the renewable energy sources

produced around the world.
(C) still has to go a long way to reach the global levels of

renewable energy use.
(D) does not consume as much ethanol and plant-based

biodiesel as other nations.
(E) cannot compete with the international production of eco-

friendly fuels.

Text II

Brazil is one of the largest producers of ethanol in the
world and is the largest exporter of the fuel. In 2006,
Brazil produced 308,000 bbl/d of ethanol. It is predicted
that Brazil’s ethanol production will reach 329,000 bbl/d
in 2007 and 365,000 bbl/d in 2008, as over half of all
cars in the country are of the flex-fuel variety and all
gasoline in Brazil contains ethanol. Ethanol in Brazil
comes from sugar cane, which prospers in the country’s
tropical climate.
In recent years, Brazil has tried to increase ethanol
exports, especially to the United States. In 2006, Brazil
exported 29,600 bbl/d of ethanol to the United States,
quadruple the amount exported to the U.S. in 2005. To
help facilitate additional exports, Petrobras announced
a plan in early 2006 to build an ethanol pipeline from
Goias, an interior area at the center of Brazil’s sugarcane
production, to Sao Paulo. However, increasing domestic
demand and high domestic prices may limit export
growth. In addition, Brazil’s ethanol exports face high
tariffs in some markets, such as the 54 cent per gallon
tariff in the United States.

Energy Information Administration
extracted from: http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Brazil/Oil.html
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According to Paragraph 2 in Text II, Brazilian exports of cane-
based ethanol
(A) was four times greater in 2005, considering only the US

market.
(B) might be positively affected by the increase in domestic

demand.
(C) can be influenced by the heavy taxation imposed by

foreign countries.
(D) will be extended to other markets that will cover the price

of 54 cents per gallon.
(E) will stimulate Petrobras to plan more oil production in

Goias as well as in Sao Paulo.

20
Comparing Text I and Text II, it is correct to say that
(A) both texts emphasize the importance of ethanol

production and its expanding use as energy source in
Brazil.

(B) both texts mention the low involvement of the Brazilian
government in the production of sugar cane-based ethanol.

(C) both texts discuss the increasing consumption of ethanol
in Brazil, but the second text has a very negative outlook
on the production of ethanol in 2008.

(D) only the first text comments on the increase of ethanol
exports, but Text I says 421, 000 bpd were daily exported,
in 2006, and Text II mentions 29,600 bpd of global exports.

(E) only the second text mentions the significant demand for
ethanol as a fuel for cars produced in Brazil over the last
few years.
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25
Suponha que um usuário esteja editando uma apresenta-
ção, chamada pres1, utilizando a versão em português do
aplicativo Microsoft PowerPoint 2003 com suas configura-
ções padrões. Uma possível opção para o usuário inserir um
novo slide em pres1 é selecionar a opção
(A) Arquivo => Novo…
(B) Inserir => Novo arquivo…
(C) Inserir => Novo slide
(D) Formatar => Apresentação
(E) Editar => Slides

INFORMÁTICA
21
Suponha que um usuário esteja editando dois documentos,
chamados doc1 e doc2, utilizando a versão em português
do aplicativo Microsoft Word 2003 com suas configurações
padrões. Uma possível forma de o usuário reproduzir no
doc2 uma parte contínua de texto contido no doc1, sem
alterar o doc1, é
(A) recortar o texto desejado no doc1 e colar no doc2.
(B) recortar o texto desejado no doc1 e copiar no doc2.
(C) colar o texto desejado no doc1 e copiar no doc2.
(D) copiar o texto desejado no doc2 e colar no doc1.
(E) copiar o texto desejado no doc1 e colar no doc2.

22
Considere o editor de textos Microsoft Word 2003 em portu-
guês com suas configurações padrões. Qual opção de menu
o usuário deve acionar para aumentar o tamanho da fonte
de um texto previamente selecionado?
(A) Formatar => Fonte
(B) Formatar => Parágrafo
(C) Formatar => Revelar formatação
(D) Formatar => Bordas e sombreamento
(E) Editar => Dimensões

23
Considere o aplicativo Microsoft Excel 2003 em português
com suas configurações padrões. Um usuário que deseja
atribuir à célula C1 o valor da célula B1 subtraído do valor
da célula A1 deve, na célula C1, especificar a seguinte fór-
mula:
(A) B1-A1
(B) =B1-A1
(C) C1=B1-A1
(D) C1=B$1-A$1
(E) SUB(B1, A1)

24
Suponha que um usuário esteja editando uma planilha de
cálculo utilizando a versão em português do aplicativo
Microsoft Excel 2003 com suas configurações padrões.
Uma possível forma de o usuário mesclar duas células
adjacentes é selecionar
(A) as duas células, selecionar a opção de formatar célula e

marcar a opção que indica que as duas células devem
ser mescladas.

(B) uma das células e selecionar a opção editar dimensões
da célula para configurá-las de modo a abranger a ou-
tra célula.

(C) a opção inserir fórmula, escolher a fórmula mesclar e
adicionar como argumento as duas células.

(D) a opção de inserir mescla de células e adicionar as
duas células a serem mescladas.

(E) a opção de configurar planilha e indicar que aquelas duas
células devem ser unificadas como um único objeto.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26
Considere as três matrizes abaixo.

Pode-se afirmar que
(A) não é possível somar as matrizes B e C.
(B) a matriz B é simétrica.
(C) a matriz C é uma matriz identidade.
(D) a matriz C é a inversa de B.

(E) o produto de matrizes BA é igual a �
�

�
�
�

�

8

8
.

27
Dois dados comuns, “honestos”, são lançados simultanea-
mente.  A probabilidade do evento “a soma dos valores dos
dados é ímpar e menor que 10” é igual a
(A) 4/11 (B) 17/36
(C) 4/9 (D) 12/36
(E) 3/8

28
Na estimativa de uma regressão linear, o problema da
heterocedasticidade ocorre quando
(A) os dados são transversais.
(B) há autorrelação dos resíduos.
(C) há correlação positiva entre as variáveis independentes.
(D) a variância dos erros não é constante.
(E) as variáveis independentes são negativas.

29
Quando a elasticidade-renda da demanda por determinado
bem é igual a −0,5, o bem é considerado
(A) inferior.
(B) normal.
(C) inelástico.
(D) superior.
(E) de luxo.

�
�

�
�
�

�
��

�

�
�
�

�
��

�

�
�
�

�
�
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10
C;

32

32
B;

2

1
A
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preço das
maçãs

quantidade de maçãs

A

B
D

S

p*

q*

preço
de x

quantidade de x

A

B0
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45
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30
A figura abaixo mostra a demanda (D) e a oferta (S) de
maçãs, bem como o preço e a quantidade de equilíbrio do
mercado (p* e q*, respectivamente).

Suponha que os consumidores considerem a pêra um bem
substituto da maçã.  Um aumento do preço da pêra altera
(A) o preço de equilíbrio no mercado de pêras, apenas.
(B) o preço de equilíbrio no mercado de maçãs para um

valor maior que p*.
(C) a quantidade de equilíbrio no mercado de maçãs, para

um valor menor que q*.
(D) a curva de oferta de maçãs, apenas.
(E) a curva de demanda por maçãs para uma posição como

AB na figura.

31
Só há uma empresa produzindo e vendendo o produto X.
É, portanto, um monopólio, e a curva de demanda por X é
representada pela reta AB na figura abaixo, onde M é o pon-
to médio do segmento AB.

Supondo que o monopolista maximize seu lucro, pode-se
concluir que
(A) cobrará um preço menor que pM, se o custo marginal for

positivo.
(B) cobrará o maior preço possível (OA, na figura).
(C) a reta tracejada A QM é a curva da receita marginal em

função da quantidade vendida.
(D) a receita marginal é negativa na quantidade escolhida

pelo monopolista.
(E) a produção do monopolista será  OB na figura, se o cus-

to marginal for nulo.

(II)

F1 F2 F3

(I) E1 2; 2 1; 3 0; 4

E2 3; 1 2; 2 1; 3

32
A matriz abaixo mostra um jogo com dois participantes,
(I) e (II), e as suas respectivas estratégias: E1 e E2 , e F1,
F2 e F3. Os números em cada célula da matriz mostram os
ganhos monetários em reais de (I) e de (II); o número à
esquerda representa o ganho de (I) e, o da direita o de (II).

Com base na matriz, é possível afirmar que
(A) o Equilíbrio de Nash deste jogo não é único.
(B) um Equilíbrio de Nash consiste no par de estratégias

E2 e F3.
(C) não é um jogo de soma zero.
(D) não há estratégias dominantes para qualquer dos dois

jogadores.
(E) não há Equilíbrio de Nash.

33
Ao produzir, uma fábrica de pneus não leva em consideração
a dificuldade de absorção, pela natureza, das carcaças de
pneus usados. Logo,
(A) deve-se proibir a reutilização das carcaças, pois baratei-

am os pneus e aumentam suas vendas.
(B) o custo social da produção de pneus é menor que o

custo privado.
(C) o preço de pneus para os consumidores deveria ser

menor, para diminuir o lucro dos produtores poluidores.
(D) os produtores e os consumidores de pneus deveriam

pagar pela externalidade imposta à população em geral.
(E) é preciso subsidiar a produção de pneus, para que os

produtores possam pagar pela disposição adequada dos
pneus imprestáveis.

34
As empresas de um setor regulado da economia, muitas
vezes, conhecem suas próprias estruturas de custos, e seus
mercados, de modo mais preciso e completo do que a
agência reguladora.  Tal situação é chamada de
(A) captura do regulador pelo regulado.
(B) poder de mercado das empresas.
(C) poder político das empresas.
(D) eficiência regulatória.
(E) assimetria de informação.

35
Uma pessoa com riqueza inicial igual a R$ 100,00 é avessa
a risco. Sua função utilidade é U = R2 , onde R  0 é a sua
riqueza. Alguém lhe propõe o jogo em que pode ganhar R$ X,
com probabilidade de 50%, ou pode perder R$ 100,00, com
probabilidade de 50%. Qual o valor de R$X  que tornaria indi-
ferente jogar ou não?
(A) 80 (B) 100
(C) 100 ( 2 −1) (D) 100 (  −1)
(E) 127,aproximadamente
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36
No modelo IS/LM comum, uma política monetária
contracionista acarreta, normalmente, uma redução
(A) dos gastos do governo e das exportações.
(B) das exportações e um aumento da demanda agregada.
(C) da oferta agregada e das taxas de juros.
(D) da produção e um aumento das taxas de juros.
(E) da produção e um aumento dos preços.

37
A figura abaixo mostra o gráfico do modelo IS/LM com duas
posições possíveis para a curva LM:  LM1 e LM2.

Em relação à figura apresentada, pode-se afirmar que a(o)
(A) armadilha da liquidez do Modelo Keynesiano pode ser

representada pela LM2.
(B) política fiscal fica impotente no caso da LM ser como a

LM2.
(C) política monetária fica impotente no caso da LM ser como

a LM2.
(D) curva IS representa os pontos de equilíbrio no mercado

monetário.
(E) modelo clássico supõe a LM como a LM1.

38
As variações na demanda especulativa por moeda decorrem
do(a):
(A) uso da moeda como meio de pagamento.
(B) multiplicador da base monetária ser negativo.
(C) incerteza sobre o comportamento futuro da taxa de

juros.
(D) elasticidade-renda da demanda por moeda ser elevada.
(E) atuação estabilizadora do Banco Central.

39
O balanço comercial de um país é superavitário em
US$ 30 bilhões, mas seu superavit em conta corrente é de
US$ 5 bilhões, e as transferências unilaterais líquidas são
nulas. Isto indica que
(A) as importações estão muito elevadas.
(B) a poupança externa é positiva.
(C) a entrada líquida de capital externo é positiva.
(D) o país está perdendo reservas internacionais.
(E) há um deficit no balanço de serviços.

taxa de
inflação
(% a.a.)

taxa de
desemprego (%)

A

E

C

B

DF

40
A figura abaixo mostra, em linha cheia, a Curva de Phillips
de uma certa economia, supondo um determinado nível de
expectativas de inflação.

Caso as expectativas de inflação diminuam, a Curva de
Phillips mudaria para uma posição como
(A) AB (B) CD (C) CF (D) EF (E) BD

41
A hipótese de que as expectativas dos agentes econômicos
se formam racionalmente leva a que
(A) a Curva de Phillips seja horizontal, mesmo a curto prazo.
(B) a economia nunca se afaste de sua posição de equilíbrio

de pleno emprego.
(C) os preços na economia sejam inflexíveis e rígidos,

mesmo a longo prazo.
(D) os agentes econômicos não cometam erros quando

formam suas expectativas.
(E) os erros sistemáticos de expectativas sejam considera-

dos e corrigidos pelos agentes.

42
O crescimento de uma economia, no sentido de aumento da
capacidade de produção do seu PIB potencial, será maior
quanto maior for o(a)
(A) superavit em conta corrente do balanço de pagamentos.
(B) grau de urbanização do país.
(C) consumo da população.
(D) nível de investimentos realizados.
(E) população do país.

43
A hipótese da Equivalência Ricardiana nos modelos
macroeconômicos consiste em supor que
(A) a forma pela qual o governo financia seus gastos (impos-

tos ou empréstimos) não tem efeito na economia.
(B) a política fiscal e a monetária são igualmente potentes.
(C) a redistribuição de renda influencia os resultados do

modelo.
(D) os modelos abstratos retratam fielmente o comporta-

mento da economia real.
(E) ao dobrar a oferta monetária, os preços dobram, nada

mais se alterando na economia.
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44
A senhoragem é(são) a(os)
(A) receita recebida pelo governo por emitir moeda.
(B) capacidade política do governo de aplicar impostos.
(C) prejuízos à receita fiscal decorrentes da inflação.
(D) ganhos fiscais dos agentes econômicos.
(E) desequilíbrios da economia doméstica, conseqüentes da

inflação elevada.

45
Os modelos de crescimento endógeno da economia
(A) enfatizam a importância dos recursos naturais do país

no crescimento de sua economia.
(B) explicam endogenamente a taxa de formação de capital

fixo e a produção de conhecimento.
(C) estabelecem a importância do aumento populacional no

crescimento da economia.
(D) consideram a expansão das exportações como elemen-

to central para o crescimento econômico.
(E) analisam a interação entre a entrada de capital estran-

geiro e o crescimento econômico.

46
Uma expansão vigorosa da economia mundial tende a
aumentar o(a)
(A) deficit comercial brasileiro.
(B) deficit do setor público brasileiro.
(C) taxa de câmbio R$/US$, se o regime cambial for de câm-

bio fixo.
(D) taxa de desemprego no Brasil.
(E) demanda agregada na economia brasileira.

47
A Taxa Interna de Retorno (TIR) do fluxo financeiro de um
projeto é
(A) a taxa de desconto que, aplicada ao fluxo financeiro,

zera o Valor Presente Líquido (VPL) do mesmo.
(B) o único critério correto para a seleção de projetos.
(C) sempre positiva ou, no mínimo, nula.
(D) sempre maior que a taxa de juros de mercado.
(E) crescente com o Valor Presente Líquido (VPL) do projeto.

48
O cálculo social da atratividade de um projeto difere do
cálculo privado. Este último usa conceitos como
(A) externalidades.
(B) excedente do consumidor.
(C) custo de oportunidade social.
(D) preços-sombra (shadow prices).
(E) valor presente líquido do fluxo de caixa gerado pelo projeto.

49
Um investidor adquiriu hoje um título público que promete
pagar R$ 10,00 em um ano e R$ 110,00 em dois anos.
As taxas de juros vigentes no mercado, para este tipo de
título, são tais que os valores presentes de R$ 10,00 em
um ano e R$ 110,00 em dois anos são, respectivamente,
R$ 9,00 e R$ 91,00. Qual a duration deste título?
(A) 1 ano (B) 1.51 anos
(C) 1.91 anos (D) 2 anos
(E) 2.31 anos

50

A respeito do gráfico acima, com possíveis estruturas a
termo das taxas de juros de uma economia, é INCORRETO
afirmar que
(A) tende a se tornar ascendente, se surgirem expectativas

de aumentos substanciais da taxa de inflação.
(B) mostra como varia a taxa de juros real, quando o prazo

para o vencimento varia.
(C) pode ser ascendente devido ao maior risco associado

aos maiores prazos para vencimento.
(D) depende das expectativas dos agentes econômicos a

respeito das ações do Banco Central.
(E) depende das expectativas dos agentes econômicos a

respeito das variações cambiais.

51
Na avaliação de projetos de investimento, a formulação de
cenários e a análise de sensibilidade são úteis, mas
apresentam a característica de que eventos diferentes,
correlacionados, podem se compensar ou se reforçar em
seus efeitos sobre o resultado do projeto. Considere os
cinco eventos listados abaixo.

I - Vendas mais fortes
II - Economia em expansão
III - Maiores demandas salariais e maiores custos
IV - Taxa de juros mais alta
V - Taxa de câmbio valorizada (moeda local valorizada em

relação à estrangeira)

Na formulação dos cenários quanto à ocorrência destes
eventos, é correto afirmar que os que ocorrem juntos são
(A) I e II, raramente.
(B) II e III, raramente.
(C) I e III, com freqüência.
(D) I e IV, com freqüência.
(E) III e V, com freqüência.

taxa de
retorno
% por
período

prazo para vencimento0
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52
A respeito do VaR (= value at risk) e da duration dos
projetos, e considerando a incerteza sobre a taxa de juros,
pode-se afirmar que
(A) se a taxa de juros da economia aumentar, os projetos

de maior duration vão sofrer uma queda de seu valor
presente líquido menor do que os de menor duration.

(B) dado um certo nível de confiança, os projetos de maior
duration têm um menor VaR dos que os de menor
duration.

(C) um VaR de R$ 15 milhões ao nível de confiança de 95%
significa que o nível de perda de R$ 15 milhões só será
superado em 5% dos casos.

(D) os riscos de variação cambial sempre aumentam o VaR
calculado considerando apenas os riscos de variação
nos juros.

(E) a metodologia do cálculo do VaR, quando há vários
riscos simultâneos, não deve levar em conta a correla-
ção entre eles.

53
A figura abaixo mostra o Valor Presente Líquido (VPL) de
dois projetos, em função da taxa de desconto usada.
A taxa de juros de mercado para estes projetos é R.

Com base nessas informações, é possível concluir que
(A) o projeto A é menos interessante que B, pois tem menor

TIR.
(B) o VPL do projeto A é menos sensível às variações da

taxa de juros do que o de B.
(C) a taxa de juros de mercado deveria ser igual à TIR do

projeto B.
(D) à taxa de juros do mercado, o VPL de A é maior do que

o de B.
(E) se A e B fossem mutuamente exclusivos, seria melhor

fazer B, pois tem maior TIR.

54
O período de repagamento do investimento realizado num
projeto (payback period)
(A) é um critério falho para escolha de projetos, por não

considerar todo o fluxo de caixa gerado.
(B) é o número de anos necessários para que o valor

presente líquido do projeto se torne positivo.
(C) é um critério que beneficia os projetos de maior Taxa

Interna de Retorno (TIR).
(D) leva à preferência por projetos de maior duration.
(E) leva à preferência por projetos com repagamento a mais

longo prazo.

0 quantidade
de milho

preço do
milho

P2

P1

D
G

E F

H
S

Carros Milho

Japão 10 10

EUA 9 1

55
A tabela abaixo mostra os custos, em homens-hora locais,
de produzir carros e milho, no Japão e nos Estados Unidos.

A partir desses dados, pode-se concluir que o(s)
(A) Japão tem vantagem comparativa em milho.
(B) Japão tem vantagem absoluta em ambas as atividades.
(C) custo de oportunidade de produzir carros no Japão, em

termos de milho, é menor que nos EUA.
(D) EUA têm vantagem comparativa em ambas as ativida-

des.
(E) EUA têm vantagem comparativa em carros.

56
No balanço de pagamentos de um país, se os juros e os
dividendos líquidos pagos ao exterior forem vultosos,
(A) serão registrados como transferências unilaterais.
(B) serão registrados na conta de capital.
(C) serão registrados na conta corrente.
(D) causarão, necessariamente, uma desvalorização

cambial da moeda do país.
(E) causarão, necessariamente, um aumento nas reservas

internacionais do país.

57
A figura abaixo mostra a demanda (D) e a oferta (S) domés-
tica de milho, produto que é exportado pelo Brasil para os
EUA. O preço do milho inicialmente vigente, nos mercados
externo e interno, é P1 (suponha desprezível o custo de
transporte e os impostos).

Se o governo dos EUA diminuísse o subsídio que concede à
produção de milho, o preço vigente aumentaria para P2, e
(A) as exportações brasileiras de milho aumentariam de

EF para GH.
(B) a produção brasileira de milho não se alteraria.
(C) o consumidor brasileiro de milho seria beneficiado.
(D) o ganho do produtor brasileiro seria inferior à perda do

consumidor brasileiro.
(E) o ganho para os produtores brasileiros corresponderia  à

área do trapézio EGHF.
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58
No regime cambial de taxa flutuante (ou flexível), uma subida
dos juros domésticos
(A) tende a desvalorizar a moeda do país.
(B) tende a prejudicar as importações.
(C) tende a prejudicar as exportações.
(D) aumenta o preço dos produtos importados.
(E) causa fuga de capitais do país.

59
O processo de globalização financeira aumenta a exposição
do sistema financeiro internacional à especulação
desestabilizadora e à manipulação, e exige medidas
fiscalizadoras e regulatórias de abrangência global.  O Novo
Acordo de Basiléia (Basiléia II), decorrente desta neces-
sidade, NÃO enfatiza
(A) a atuação dos bancos centrais como emprestadores de

última instância.
(B) a transparência das instituições financeiras, em termos

de fornecimento de dados e informações.
(C) as necessidades mínimas de capital para cobrir os

riscos.
(D) o desenvolvimento de processos internos nas institui-

ções financeiras para avaliar e gerenciar corretamente
os riscos.

(E) os gastos de capital com o risco operacional, ou seja,
risco decorrente das possíveis perdas devido às panes
dos computadores, falhas humanas, etc.

60
O Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial
(WB) são organismos financeiros internacionais que diferem
substancialmente em termos de condições de operação.
A esse respeito, é correto afirmar que o
(A) FMI se financia com empréstimos do mercado de

capitais privado.
(B) FMI costuma fazer empréstimos a longo prazo (acima

de 15 anos).
(C) FMI concede empréstimos para o desenvolvimento da

infraestrutura dos países em desenvolvimento.
(D) WB se financia com recursos dos países-membros

(cotas).
(E) prazo de amortização dos empréstimos concedidos

pelo WB costuma ser bem maior do que os do FMI.

61
O estabelecimento de um imposto sobre as importações
é considerado um valioso instrumento de política industrial.
É INCORRETO afirmar que tal imposto deve
(A) proteger os setores produtivos inovadores com potencial

de crescimento elevado numa fase inicial.
(B) proteger as indústrias nascentes com potencial de

retornos crescentes de escala.
(C) proteger as indústrias cujo produto tenha alta elastici-

dade-renda de demanda.
(D) incidir diferentemente sobre os diversos tipos de bens

importados.
(E) incidir mais sobre os bens de capital do que sobre os

bens de consumo importados, para desenvolver no
país a indústria de base.

Ativo Passivo

Circulante Circulante 200

Disponível 50 Exigível a longo prazo 100

Clientes a receber 300

Estoque 150

Realizável a longo prazo 100 Patrimônio Líquido

Capital 500

Reservas 100

Permanente 400 Lucros Acumulados 100

1.000 1.000

62
Na década de 1990, a partir de 1994, o Brasil foi bastante
afetado por três crises no mercado financeiro internacional:
a do México, em 1994/95, a Asiática (Tailândia, Coréia do
Sul, Indonésia e Malásia), em 1997, e a da Rússia, em 1998.
Porque o país, nesta ocasião, estava vulnerável às crises
externas?
(A) A dívida social impedia o governo de reduzir o deficit

público.
(B) O setor financeiro doméstico estava vulnerável em

termos de ativos”podres”.
(C) O processo de democratização não havia ocorrido.
(D) O Brasil adotava um regime cambial rígido e tinha deficits

vultosos em conta corrente.
(E) O país exportava apenas produtos de baixo valor agregado.

63
O novo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), implanta-
do a partir de 2002, difere do anterior em vários aspectos.
Em relação ao antigo SPB, é INCORRETO afirmar que
(A) os bancos podiam manter saldo negativo na sua conta

de reserva no Banco Central, o que não é mais possível
no novo sistema.

(B) os bancos comerciais de pequeno porte tinham menos
condições competitivas, comparando com o sistema
atual.

(C) o Banco Central assumia uma boa parte do risco de
insolvência do sistema, o que foi consideravelmente
reduzido no SPB atual.

(D) a operação poderia ser desfeita, caso houvesse proble-
mas de liquidação, o que não acontece no novo sistema.

(E) a base tecnológica de comunicações entre as institui-
ções financeiras era menor do que no sistema atual.

64
O Balanço Patrimonial, ao fim do exercício de uma certa
empresa, apresenta os seguintes valores (em milhares de
reais):

Deste modo, o indicador de
(A) liquidez seca é 1.75.
(B) liquidez corrente é 3.
(C) liquidez imediata é 0.5.
(D) iliquidez é 5.25.
(E) rentabilidade é 4.
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69
Considere as séries de opções de compra de um determina-
do ativo, com exercícios até certas datas futuras. Os preços
de mercado destas opções
(A) são maiores no caso das opções de menor prazo para

exercício.
(B) são menores para as opções de menor preço de exercício.
(C) são sempre 5% maiores que o preço de exercício.
(D) aumentam se, no mercado à vista, aumentar o preço do

ativo a que se referenciam.
(E) aumentam quando diminui a taxa de câmbio na economia.

70
Considere o enunciado a seguir.

“Se os agentes econômicos pudessem negociar sem cus-
tos de transação e com a possibilidade de obter benefícios
mútuos, o resultado eliminaria as externalidades e alocaria
eficientemente os recursos, independente de como estejam
determinados inicialmente os direitos de propriedade.”

Tal proposição
(A) sugere a pouca importância de se definir o direito de

propriedade na questão ambiental.
(B) sugere que nunca é possível negociar com as empresas

para que parem de poluir.
(C) sugere que o governo não tem papel a desempenhar na

questão ambiental.
(D) sugere condições para que haja soluções de mercado,

negociadas entre os agentes econômicos privados,
para os problemas de poluição.

(E) é conhecida como Teorema de Condorcet.

Vendas 900

(�) custo das mercadorias vendidas 600

Lucro bruto 300

(�) Despesas 200

Lucro líquido 100

65
A Demonstração do Resultado do Exercício de determinada
empresa apresenta os seguintes valores (em milhares de
reais):

Pode-se afirmar que o(a)
(A) Indicador de Liquidez seca é 2.
(B) Indicador de Rotação de Estoques é maior que o de

Liquidez Total.
(C) Margem de Lucro Líquido é 0.20.
(D) Margem de Lucro Líquido é sempre maior que a de

Lucro Bruto.
(E) Margem de Lucro Bruto é 0.33.

66
O Balanço Patrimonial de uma empresa
(A) apresenta, de forma ordenada, os principais compo-

nentes do patrimônio da empresa: Ativo, Passivo e Lu-
cro Bruto no exercício.

(B) tem como objetivo apresentar a situação patrimonial da
empresa numa certa data.

(C) inclui, no Passivo, apenas as dívidas de longo prazo da
empresa.

(D) contém todos os dados necessários para a análise do
desempenho da empresa no exercício.

(E) permite o cálculo imediato da Margem de Lucro Líquido
da empresa.

67
Um terreno de propriedade de uma empresa, para sua futura
expansão, faz parte de seu
(A) capital próprio. (B) patrimônio líquido.
(C) ativo circulante. (D) ativo não circulante.
(E) passivo circulante.

68
Os gastos de uma empresa incluem os custos e as des-
pesas, sendo que, normalmente,
(A) as despesas são os gastos diretamente ligados à

compra de matéria-prima para a produção.
(B) os custos são os gastos associados diretamente à

produção.
(C) os gastos com a energia elétrica usada na produção são

considerados despesas variáveis.
(D) o custo de produzir uma unidade a mais do produto é

chamado custo unitário ou médio.
(E) uma empresa eficiente deve produzir até que seu custo

médio seja igual ao preço de venda.


