
ANALISTA - ÁREA 1 - ANÁLISE ESTRATÉGICA  
EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

1

FINEP

LEIA  ATENTAMENTE  AS  INSTRUÇÕES  ABAIXO.
01 - O candidato recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este CADERNO DE QUESTÕES, com o tema da REDAÇÃO e os enunciados das 60 (sessenta) questões objetivas, sem 
repetição ou falha, com a seguinte distribuição:

Questões Objetivas  No das Questões Valor por questão Total
Conhecimentos Básicos

Língua Portuguesa 1 a 10

1,00 ponto 35,00 pontos
Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol) 11 a 15
Ética no Serviço Público 16 a 20
Inovação 21 a 35

Conhecimentos Específicos 36 a 60 2,00 pontos 50,00 pontos
Redação - - 25,00 pontos

b) 1 folha para o desenvolvimento da REDAÇÃO, capeada pelo CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões 
objetivas formuladas na prova.  

02 - O candidato deve verificar se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que 
aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso não esteja, o fato deve ser IMEDIATAMENTE notificado ao fiscal.

03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, com caneta esferográfica de 
tinta preta, fabricada em material transparente.

04 - A REDAÇÃO deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

05 - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e preen-
chendo todo o espaço compreendido pelos círculos, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material trans-
parente, de forma contínua e densa. A leitura ótica do CARTÃO-RESPOSTA é sensível a marcas escuras, portanto, os campos 
de marcação devem ser preenchidos completamente, sem deixar claros.

  Exemplo:  

06 -  O candidato deve ter muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. O 
CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já estiver danificado em suas 
margens superior e/ou inferior - DELIMITADOR DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

07 - 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. O candidato só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais de 
uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

08 - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado. 
09  - SERÁ ELIMINADO deste Concurso Público o candidato que:

a) se utilizar, durante a realização das provas, de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, eletrônicos 
ou não, tais como agendas, relógios não analógicos, notebook, transmissor de dados e mensagens, máquina fotográfica, 
telefones celulares, pagers, microcomputadores portáteis e/ou similares;

b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES e/ou a FOLHA DE 
REDAÇÃO capeada pelo CARTÃO-RESPOSTA;

c) se recusar a entregar o CADERNO DE QUESTÕES e/ou a FOLHA DE REDAÇÃO capeada pelo CARTÃO-RESPOSTA, 
quando terminar o tempo estabelecido;

d) não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO-RESPOSTA.
Obs. O candidato só poderá ausentar-se do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a partir do efetivo início das mesmas. 

Por motivos de segurança, o candidato NÃO PODERÁ LEVAR O CADERNO DE QUESTÕES, a qualquer momento. 
10 - O candidato deve reservar 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.
11 - O candidato deve, ao terminar as provas, entregar ao fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e a FOLHA DE REDAÇÃO capeada 

pelo CARTÃO-RESPOSTA e ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA.
12 - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS E DE REDAÇÃO É DE 4 (QUATRO) HORAS, 

findo o qual o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar o CADERNO DE QUESTÕES e a FOLHA DE REDAÇÃO capeada 
pelo CARTÃO-RESPOSTA.

13 - As questões e os gabaritos da Prova Objetiva serão divulgados no primeiro dia útil após sua realização, no endereço eletrônico 
da FUNDAÇÃO CESRANRIO (http://www.cesgranrio.org.br).
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

36
Uma variável aleatória X tem média 8 e variância 10. Seja Z = X(X-1).

A média da variável aleatória Z é

(A) 56
(B) 66
(C) 68
(D) 72
(E) 82

37
Considere os resultados obtidos quando aplicado um modelo de regressão linear simples: y = b0 + b1x + e.

ANOVA
Fonte de variação Graus de

liberdade
Soma dos
quadrados

Média dos
quadrados

F calculado Valor p
(p-valor)

Regressão 1 1.045 1.045 25 5,45E-05
Resíduo 21 864 41
Total 22 1.909

                                                                                   b  ^
0 = 37,8 e b  ^

1 = 3,0

Considere, ainda, a Tabela a seguir.

Após análise das informações e da Tabela acima, verifica-se que o intervalo bilateral de 95% de confiança para b  ^
1 é

(A) 3±1,717×5,45E-05
(B) 3±2,080×5,45E-05
(C) 3±1,717×3/ 25

(D) 3±2,074×3 25

(E) 3±2,080×3/ 25
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Um pesquisador deseja verificar a afirmação de que foi nula a rentabilidade média dos fundos de investimento no último 
ano. Para isso, selecionou uma amostra de 49 instituições financeiras, tendo observado que a média amostral da rentabi-
lidade anual foi 0,5% e o desvio padrão amostral, 1,4%.
Dados históricos mostram que a rentabilidade dos fundos segue uma distribuição normal com desvio padrão de 2%.
Considere a Tabela a seguir.

Após análise das informações e da Tabela acima, conclui-se que o p-valor (probabilidade de significância) aproximado do 
teste é  

(A) 0,6% (B) 1,2% (C) 4% (D) 8% (E) 10%

39
O estímulo à inovação tem papel único e indispensável para a promoção do Desenvolvimento Sustentável. Para atender 
a essa necessidade, a FINEP lançou durante a Rio+20 um programa com o objetivo de apoiar o desenvolvimento de pro-
dutos, processos e serviços inovadores que tratem, de forma integrada, os aspectos sociais, ambientais e econômicos. 
Esse programa, que aplicará R$ 2 bilhões em projetos de financiamento a empresas e instituições de pesquisa, é chamado
(A) Mais FINEP 
(B) FINEM 
(C) Brasil Sustentável 
(D) FNDCT 
(E) PAISS

40
Os conceitos de grau de novidade e de difusão são importantes para o estudo da inovação. A difusão é o meio pelo qual 
as inovações se disseminam, através de canais de mercado ou não, a partir da sua primeira introdução para diferentes 
consumidores, países, regiões, setores, mercados e empresas. Sem difusão, uma inovação não tem impacto econômico. 
Nesse contexto, verifica-se que 
(A) a inovação que causa um impacto significativo em um mercado e na atividade econômica das empresas desse merca-

do é a incremental, cujo conceito é centrado no impacto das inovações, em oposição à sua novidade.
(B) a primeira implementação de uma nova tecnologia de produção, em uma de cinco fábricas pertencentes a uma mesma 

empresa é contada como inovação, assim como a implementação da mesma tecnologia nas demais quatro fábricas 
daquela empresa.

(C) a empresa que realizou atividades de inovação durante o período de análise, desde que essas atividades resultem na 
implementação de uma inovação, é ativamente inovadora.

(D) as empresas pioneiras na implementação de inovações podem ser consideradas condutoras do processo de inovação, 
mas o impacto econômico das inovações vai depender da adoção das inovações por outras empresas.

(E) um método de produção já implementado por outras empresas não pode ser considerado inovação para uma nova 
empresa, mesmo que ele seja novo para essa empresa.
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Na Segunda Comunicação Nacional do Brasil à Conven-
ção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, 
divulgada em 2010, o total das emissões de gases de efeito 
estufa (GEE) no Brasil, em 2005, foi de 2,19 Gt CO2e.
Nesse total, os três setores que mais contribuíram para 
esse resultado, em ordem decrescente de importância, 
foram:
(A) Energia; Mudança no Uso da Terra e Florestas; Agri-

cultura 
(B) Mudança no Uso da Terra e Florestas; Agricultura; 

Energia 
(C) Mudança no Uso da Terra e Florestas; Energia; Pro-

cessos Industriais 
(D) Agricultura; Energia; Processos Industriais  
(E) Processos Industriais; Energia; Mudança no Uso da 

Terra e Florestas 

42
O termo ecoeficiência foi introduzido em 1992 pelo World 
Business Council for Sustainable Development (WBCSD), 
sendo endossado pela Conferência Rio-92 como uma 
forma de as organizações implementarem a Agenda 21 
no setor privado. No Brasil, esse conceito ganhou impor-
tância com a criação do Conselho Empresarial Brasileiro 
para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), que con-
grega  grandes corporações, com o objetivo de promover 
o desenvolvimento sustentável no setor empresarial. 
A melhor expressão para representar um indicador de eco-
eficiência com fins à obtenção de um produto é a seguinte:

(A) valor do produto 
insumos + impactos ambientais

  

(B) valor do produto - insumos 
impactos ambientais

  

(C) valor do produto + insumos 
impactos ambientais

  

(D) valor do produto + impactos ambientais
insumos

(E) valor do produto - impactos ambientais
insumos

43
O coeficiente de Gini de um certo país é próximo ao 
brasileiro atual. Nele, 85% dos habitantes são pobres, 
todos com a mesma renda, recebendo em conjunto 30% 
da renda total do país. Os demais 15% de habitantes são 
ricos, todos também com a mesma renda e recebendo em 
conjunto 70% da renda total. 
O valor do coeficiente de Gini nesse país é de
(A) 0.25
(B) 0.35
(C) 0.45
(D) 0.55
(E) 0.65

44
Segundo a visão de Schumpeter sobre o processo de 
desenvolvimento econômico, a inovação desempenha um 
papel central nesse processo. 
A teoria shumpeteriana, em especial,
(A) enfatiza o lado da demanda e o papel inovador do 

consumidor.
(B)  enfatiza a expansão da base de exportação e a aber-

tura de novos mercados externos.
(C)  identifica o proprietário dos recursos financeiros como 

o líder do processo de inovação.
(D)  considera a adaptação contínua, passo a passo, dos 

processos produtivos de cada empresa como básica 
para o desenvolvimento. 

(E)  considera fundamental para o desenvolvimento a 
facilidade de captação de recursos financeiros pelo 
empresário inovador.

45
O crescente aumento da competitividade nos negócios faz 
com que as empresas utilizem diversas formas de gestão 
visando a demonstrar diferenciais ao mercado consumi-
dor. De acordo com o setor em que a empresa atua e suas 
especificidades, a busca pela competitividade requer dis-
tintos componentes. Nessa busca existem alguns pilares 
reconhecidamente importantes de apoio às organizações.
São pilares que apoiam a competitividade empresarial:
(A) Inovação tecnológica de processos e produtos 
(B) Estrutura organizacional piramidal
(C) Automação completa dos processos organizacionais
(D) Gaps operacionais
(E) Custos altos das atividades meio

46
Uma empresa do setor hoteleiro decidiu, em função dos 
grandes eventos que serão realizados no Brasil, nos pró-
ximos anos, modificar o seu posicionamento no mercado. 
Para tal, a rede de hotéis passou por uma grande refor-
ma, os empregados receberam treinamento e capacita-
ção para atendimento às demandas dos hóspedes, e o 
serviço de atendimento aos clientes também passou por 
reestruturação.
As ações realizadas pela empresa são resultantes de 
um planejamento estratégico que tem como objetivo 
estabelecer 
(A) o sistema de informação a ser utilizado para o atendi-

mento aos clientes.
(B) os responsáveis pela execução e implantação do pla-

no de ação.
(C) os recursos necessários para implementar as ações 

necessárias ao crescimento da empresa.
(D) as metas e o cronograma para a execução das ações 

propostas.
(E) as diretrizes gerais nas quais a posição da empresa 

crescerá e se desenvolverá.
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Uma empresa do setor metalúrgico, fornecedora de com-
ponentes para a indústria automobilística, decidiu estabe-
lecer o método de gestão de produção Kaizen, visando a 
tornar a empresa mais eficiente e produtiva.
O método Kaizen tem como principal objetivo o(a) 
(A) estabelecimento de diretrizes estratégicas que viabili-

zem a produção em massa, possibilitando o ganho em 
escala.

(B) gerenciamento de variações nos processos que cau-
sam defeitos, definidos como um desvio inaceitável da 
média.

(C) produção da quantidade demandada a uma qualidade 
perfeita, sem excesso e de forma rápida, transportan-
do o produto para o lugar certo no tempo desejado.

(D) eliminação dos processos desnecessários e dos des-
perdícios, tanto de tempo quanto de itens de produ-
ção, no ambiente de trabalho, visando à melhoria dos 
processos.

(E) garantia de que os processos atendam aos padrões 
estabelecidos, dentro de uma variabilidade preestabe-
lecida.

48
As políticas públicas percorrem quatro diferentes etapas: 
formulação, decisão, implementação e avaliação.
A fase de implementação corresponde à(ao)
(A) escolha de quem define a política, que passará por um 

processo de trâmite democrático.
(B) execução de atividades, de tal forma que as ações do 

governo alcancem as metas preestabelecidas.
(C) análise sistemática de questões associadas ao uso da 

política, que subsidiem o gestor público.
(D) mensuração do impacto sobre o bem-estar do público-

-alvo, quando da oferta de serviços.
(E) cálculo de um indicador, a fim de escolher a melhor 

solução, dependendo da capacidade dos gestores da 
política.

49
O fluxo financeiro de certo projeto de investimento consis-
te em uma sequência inicial de gastos, nos três primeiros 
anos, e em uma sequência de recebimentos começando 
após o sexto ano do início do projeto. O valor total  dos 
recebimentos é o dobro do valor total dos gastos com o 
projeto.
Essas informações permitem concluir que, no caso desse 
projeto, o
(A) período de retorno do investimento será de três anos.
(B) valor presente líquido será sempre positivo, não im-

portando a taxa de desconto usada no cálculo.
(C) valor presente líquido será crescente com a taxa de 

desconto usada no cálculo.
(D) taxa interna de retorno será não negativa e única.
(E) taxa interna de retorno será de 100% ao ano.

50
Um projeto de investimento em certa região do país tem 
uma taxa interna de retorno (TIR) positiva, mas um va-
lor presente líquido (VPL) negativo quando calculado à 
taxa de desconto (TD) que reflete o custo de oportunidade 
do capital empregado.  O projeto prevê pagamentos aos 
seus empregados de salários 30% maiores do que os que 
os oferecidos no mercado de trabalho da região e o traba-
lho não é mais perigoso ou desagradável do que aquele 
que já fazem.
Para levar em conta corretamente tal benefício social na 
análise do projeto, bastará corrigir os cálculos realizados, 
considerando a(o)
(A) TD reduzida em 30%
(B) TIR aumentada em 30%
(C) VPL aumentado em 30%
(D) redução do prazo total
(E) custo de oportunidade da mão de obra empregada

51
Na avaliação de empresas através do valor de fluxos de 
caixa gerados, o risco desses fluxos é incorporado às ta-
xas de desconto usadas. 
O chamado coeficiente beta costuma ser usado nesses 
casos, pois mede a(o)
(A) proporção do capital de terceiros em relação ao ativo 

total.
(B) proporção da despesa financeira em relação à receita 

total.
(C) risco relativo do retorno da empresa comparado ao do 

mercado como um todo.
(D) risco macroeconômico do país onde a empresa atua.
(E) risco de inadimplência dos títulos da dívida da empresa.

52
Em certo país, o governo adota um regime cambial de 
variação administrada da taxa de câmbio. Suponha que a 
economia esteja em pleno emprego e que haja uma des-
valorização cambial da moeda doméstica em relação à 
estrangeira.  
Nesse caso, a inflação interna tenderia a acelerar devido 
a vários possíveis canais de transmissão, entre os quais 
NÃO se inclui o(a)
(A) aumento da demanda externa pelos produtos e servi-

ços produzidos no país.
(B) aumento da taxa de desemprego devido ao aumento 

das importações. 
(C) aumento dos preços internos dos produtos com pre-

ços formados internacionalmente.
(D) redução da oferta interna de produtos e serviços im-

portados.
(E) indexação de preços de bens domésticos atrelada à 

variação cambial.
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Considere a moderna teoria da curva de Phillips, relacio-
nando a taxa de inflação e o nível de atividade econômica. 
Essa teoria prediz que se a inércia e a expectativa infla-
cionárias forem nulas e se houver capacidade ociosa na 
economia (ou seja, o hiato do produto for negativo),  ten-
derá a ocorrer, a curto prazo, uma situação de
(A) deflação 
(B) aceleração da inflação
(C) aumento dos juros nominais
(D) redução do produto potencial
(E) valorização cambial da moeda doméstica

54
O produto de dois números inteiros positivos é 2013 
unidades maior que a soma deles. 
O maior valor possível para o maior desses números é
(A) 2012
(B) 2013
(C) 2014
(D) 2015
(E) 2016

55
O computador do carro de João mostra em pequenos re-
tângulos do painel a quantidade de quilômetros percorri-
dos e a velocidade média nesse trecho, dada em km/h. 
João iniciou uma viagem e, em um dado momento, ao 
observar o painel, verificou que já havia percorrido 180km 
a uma velocidade média de 80km/h.

km

180

v km/h

80

Ao perceber que chegaria tarde demais se fosse mantida  
essa velocidade, ligou o piloto automático do carro, que 
manteve a velocidade constante em 110km/h até o fim da 
viagem.
Sem que tivesse notado, o retângulo que mostrava a dis-
tância percorrida ficou todo preto e, ao chegar a seu des-
tino, o painel mostrava que a velocidade média de toda a 
viagem havia sido de 100km/h.

v km/h

100

 
Qual a distância total, em km, percorrida na viagem?
(A) 180
(B) 300
(C) 375
(D) 600
(E) 675

56
Uma prestadora de serviços realizará um trabalho para 
uma empresa no valor total de R$ 150.000,00. Para tal, 
ofereceu duas formas de pagamento, conforme descritas 
a seguir: 

Opção I – Pagamento de 40% no ato da assinatura do 
contrato e os 60% restantes três meses de-
pois da assinatura. 

Opção II – Pagamento de 50% um mês após a assinatura 
do contrato e outros 50% restantes dois me-
ses após a assinatura.

A empresa escolheu a opção cujo fluxo de pagamentos 
tivesse o menor valor presente na data da assinatura do 
contrato, considerando uma taxa de 48% ao ano, capitali-
zados mensalmente.
O valor mais próximo, em reais, do valor presente do fluxo 
de pagamentos da opção escolhida, na data do contrato, é
(A) 132.000,00
(B) 139.200,00
(C) 140.000,00
(D) 141.000,00
(E) 141.500,00

57
Um projeto, no valor de R$ 300.000,00, foi submetido 
a uma agência de fomento. Após análise, a agência 
aprovou o financiamento de exatamente 90% do valor do 
projeto, em 48 prestações mensais e iguais, a uma taxa de  
0,4% ao mês, oferecendo um período de carência.
Considere que o dinheiro aprovado no financiamento 
seja aceito e repassado integralmente em 05 de janeiro 
de 2014, com a primeira prestação vencendo em 05 de 
janeiro de 2015 e a última prestação em 05 de dezembro 
de 2018. Considere, ainda, que no período de carência, 
o saldo devedor seja reajustado mensalmente pela taxa 
do financiamento e que 1,00511 � 1,056 e 1,00548  � 1,27.
O valor mais próximo, em reais, da prestação mensal 
desse financiamento é
(A) 6.705,00
(B) 6.975,00
(C) 7.365,00
(D) 7.440,00
(E) 7.750,00

RASCUNHO
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A gerência de uma empresa recebeu dois projetos, com vida útil de três anos, cujos fluxos de caixa estão apresentados 
no Quadro a seguir:

Ano Fluxo de Caixa (R$) 
Projeto A

Fluxo de Caixa (R$) 
Projeto B

0 -100.000,00 -100.000,00
1 55.000,00      49.500,00
2 121.000,00 60.500,00
3 66.550,00 133.100,00

A gerência escolherá apenas um dos projetos, ficando somente com aquele que apresentar o maior Valor Presente Líquido 
(VPL) para uma taxa de 10% ao ano.
O VPL do projeto que deve ser selecionado pela gerência, em reais, é igual a
(A)  70.170,00
(B)  95.000,00
(C)  100.000,00
(D)  142.550,00
(E)  143.100,00

Considere os dados a seguir para responder às questões de nos 59 e 60.

Uma empresa elaborou e publicou a seguinte demonstração contábil:
Balanços patrimoniais, encerrados em

31/Dez/2012 31/Dez/2011 31/Dez/2012 31/Dez/2011
ATIVO PASSIVO
Circulante 1.950.400,00 1.840.000,00 Circulante 1.650.000,00 1.320.000,00
Caixa e Bancos 132.350,00 80.000,00  Fornecedores 1.018.200,00 843.920,00
Duplicatas a Receber 592.500,00 585.000,00  Salários a Pagar 65.000,00 45.000,00
Estoques 1.225.550,00 1.175.000,00  Provisão Imposto Renda 162.100,00 120.560,00

 Dividendos 404.700,00 310.520,00
Não Circulante 3.549.600,00 2.160.000,00  Não Circulante 990.000,00 80.000,00
Realizável L. Prazo 1.005.050,00 700.000,00  Empréstimos Bancários 990.000,00 80.000,00
Investimentos 1.130.550,00 586.000,00  PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.860.000,00 2.600.000,00
Imobilizado Líquido 1.414.000,00 874.000,00  Capital social 2.310.000,00 2.200.000,00

 Reserva Legal 351.120,00 264.000,00
 Retenção de Lucros 198.880,00 136.000,00

   Total 5.500.000,00 4.000.000,00    Total 5.500.000,00 4.000.000,00

59
A análise vertical do balanço de 2012 mostra que a participação do capital de terceiros, na estrutura de capitais da com-
panhia, em percentual, é
(A) 30%
(B) 35%
(C) 48%
(D) 52%
(E) 65%
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A análise dos dados do balanço e a utilização da técnica da Análise Horizontal (AH) permitem concluir que a variação do 
capital próprio em 2012, em relação a 2011, em percentual, é
(A)   5%
(B)   6%
(C)   8%
(D) 10%
(E) 25%
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