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1ª Parte – Português  
 
TEXTO 1 
 
Os benefícios que o chocolate traz à saúde 
23 de março de 2010 
 
Considerado um "pecado" para quem está de dieta, o 
chocolate tem sido saudado como um alimento nutritivo, 
graças aos altos níveis de antioxidantes contidos nele. 
Uma outra substância encontrada no cacau, matéria-prima 
do chocolate, conhecida como teobromina, é vista com 
otimismo pela comunidade médica, já que auxilia na 
manutenção do sistema nervoso. 
 
Um estudo recente realizado pela Imperial College London 
mostrou que o chocolate pode auxiliar no tratamento de 
tosses frequentes. Um outro composto, a feniletilamina, 
tem um importante papel na hora de melhorar o humor, 
enquanto os antioxidantes protegem a pele contra os raios 
UV. 
 
O chocolate preto, informou a pesquisa, também pode 
ajudar o sistema cardiovascular, por conta das substâncias 
contidas no cacau. Os benefícios à saúde são tantos que 
alguns médicos têm recomendado o consumo de 
chocolate no tratamento de algumas doenças. 
 
01. O autor afirma que o chocolate tem altos níveis de 
antioxidantes. Ele quer dizer que esse alimento: 
 

a) Possui elementos químicos em sua produção. 
b) Contém substâncias que inibem a oxidação. 
c) Inibe a produção de dióxido de carbono pelo 

organismo. 
d) Cura várias doenças. 
e) Evita várias doenças. 

 
02. Segundo o texto: 
 

a) O cacau, quando é matéria-prima do chocolate, é 
responsável pela cura de inúmeras doenças 
cardiovasculares. 

b) Os antioxidantes que estão presentes no 
chocolate foram considerados únicos 
responsáveis pela mudança de aspecto científico 
do chocolate. 

c) Algumas doenças serão tratadas exclusivamente 
com substâncias retiradas do cacau. 

d) Pesquisando os benefícios do alimento, cientistas 
perceberam que uma de suas substâncias auxilia 
o sistema nervoso. 

e) As doenças do sistema nervoso encontraram sua 
cura através do uso da teobromina. 

 
03. Quanto aos verbos no texto: 
 

I. ‘contidos’, ‘encontrada’ e ‘conhecida’, funcionam 
como adjetivos (qualificadores) 

II. A forma verbal ‘mostrou’ denota a 
inconclusividade da pesquisa no período do qual 
faz parte. 

III. ‘tem’, no segundo parágrafo, está no modo 
indicativo tempo presente usado para afirmação 
de uma verdade. 

 
 

Marque a afirmação correta sobre os itens I, II e III acima: 
 

a) III está em desacordo com a norma padrão da 
língua. 

b) Só I e III estão corretas. 
c) A II está errada porque define incorretamente o 

emprego da forma verbal. 
d) A I está incorreta por ignorar a conjugação à qual 

os verbos pertencem. 
e) Todas as afirmações contêm alguma inverdade. 

 
 
TEXTO 2 
 
O que torna os processadores Intel® Core™ 
2010 inteiramente novos tão inteligentes? 

 
Tecnologia Intel® HD Graphics1 
Prepare-se para encher os olhos com uma 
experiência visual impressionante. A tecnologia 
Intel® HD Graphics proporciona imagens mais 
nítidas, cores mais vibrantes e áudio e vídeo 
que parecem reais. E ela é integrada; não há 
necessidade de adicionar uma placa gráfica 
separada.  
 
 
04. Assinale a alternativa que NÃO contém uma 
característica da linguagem predominante no texto: 
 

a) O objetivo da mensagem é persuadir o 
destinatário, influenciando sua opinião sobre um 
produto dentre os demais. 

b) A mensagem emprega a linguagem típica da 
função conativa embora a linguagem mais 
adequada pra esse tipo de texto seja a apelativa. 

c) É comum empregar-se verbos no imperativo. 
d) Os verbos usados explicitam aquilo que o autor 

almeja conseguir: a adoção de determinada 
postura por parte do destinatário. 

e) A mensagem é centralizada no receptor. 
 
05. ‘E ela é integrada; não há necessidade de adicionar 
uma placa gráfica separada.’ 
 
Assinale a alternativa que contém uma nova disposição do 
período sem mudar-lhe o sentido: 
 

a) ‘E ela é integrada e por isso não há necessidade 
de adicionar uma placa gráfica separada.’ 

b) ‘E ela é integrada se não há necessidade de 
adicionar uma placa gráfica separada.’ 

c) ‘Não há necessidade de adicionar uma placa 
gráfica separada caso ela seja integrada.’ 

d) ‘não há necessidade, nem ela é integrada, de 
adicionar uma placa gráfica separada.;  

e) ‘E ela é integrada; mas há necessidade de 
adicionar uma placa gráfica separada.’ 
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Texto 3 
 

     
 
06. A partir da leitura e interpretação do texto podemos 
concluir que: 
 

I. As expressões da língua atuam em dois planos 
distintos: o figurativo e o literal. 

II. A incompreensão se dá devido a duas 
concepções diferentes da mesma língua, 
provavelmente ligadas à variante social. 

III. As palavras estabelecem entre si relações de 
sentido e, no caso da charge revelaram intenções 
e expectativas opostas dos interlocutores. 

 
Podemos considerar correta(s): 
 

a) Todas. 
b) Apenas a III. 
c) I e II. 
d) II e III. 
e) Apenas II. 

 
07. Marque a alternativa correta acerca da análise 
linguística do texto: 
 

a) Houve desvio da norma padrão no emprego do 
pronome demonstrativo na fala do motorista por 
representar um elemento que está próximo de 
quem se fala. 

b) Se houvesse a troca da forma verbal ‘vai’, por 
alguma das formas do verbo ‘chegar’, não teria 
havido incompreensão por parte do interlocutor. 

c) O emprego da conjunção condicional ‘si’, está de 
acordo com a norma padrão da língua. 

d) No caso de ‘mais’, em lugar da conjunção 
adversativa foi empregado um advérbio de 
intensidade. 

e) Em lugar de ‘vai fazê’, o emprego da forma ‘fará’, 
solucionaria o problema de incompreensão de 
todo o enunciado. 

 
TEXTO 4 
 
Somos muitos Severinos 
iguais em tudo na vida: 
na mesma cabeça grande 
que a custo é que se equilibra, 
no mesmo ventre crescido 
sobre as mesmas pernas finas 
e iguais também porque o sangue, 
que usamos tem pouca tinta. 
 

E se somos Severinos 
iguais em tudo na vida, 
morremos de morte igual, 
mesma morte severina: 
que é a morte de que se morre 
de velhice antes dos trinta, 
de emboscada antes dos vinte 
de fome um pouco por dia 
(de fraqueza e de doença 
é que a morte severina 
ataca em qualquer idade, 
e até gente não nascida). 
 
08. ‘o sangue, 
que usamos tem pouca tinta.’ 
 
Qual a melhor análise do período acima? 
 

a) O autor criou uma metáfora para caracterizar a 
anemia do sangue dos retirantes. 

b) Podemos afirmar que ao referir-se apenas à 
coloração do sangue com sendo ele todo, o autor 
empregou o recurso da metonímia. 

c) Ao afirmar ‘sangue que usamos’ o autor 
empregou a figura da personificação. 

d) O autor empregou para caracterizar o sangue 
expressão usual no linguajar do povo nordestino 
criando uma paráfrase da mesma. 

e) O autor deu uma nova roupagem a um texto já 
conhecido. É o recurso que denominamos como  
‘intertexto’. 

 
09. Assinale a alternativa correta acerca do emprego dos 
vocábulos “Severino” e ‘severina’ e sua relação. 
 

a) ‘severina’ é um predicativo do sujeito ‘Severino’ e 
ambos significam a mesma coisa. 

b) “Severino” é um adjunto adnominal, palavra que 
serve para individualizar todos os retirantes. 
‘severina’, é sua forma feminina. 

c) “Severino” é substantivo próprio e ‘severina’ um 
adjetivo, tendo esses termos significados 
semelhantes já que ‘severina’ caracteriza todo 
aquele que vive como “Severino”. 

d) Sintaticamente a palavra ‘severina’ é um adjunto 
adnominal e seu significado advém da própria 
exclusão do sujeito oracional ‘Severino.’ 

e) Tanto ‘Severino’ quanto ‘severina’ particularizam 
seres de um único grupo e seus significados se 
confundem dentro do próprio texto. 

 
10. Assinale a alternativa correta: 
 

a) Podemos afirmar que em ‘mesma morte severina’, 
o advérbio concorda com o  substantivo 
‘severina’. 

b) Em ‘ e se somos severinos’, há uma conjunção 
subordinativa integrante. 

c) ‘que é a morte’  ‘que’ é partícula de realce 
possuindo função sintática definida. 

d) ‘morte igual’. O adjetivo ‘igual’ é um predicativo do 
sujeito. 

e) ‘antes’, em todas as vezes que aparece no texto, 
é adjunto adnominal de tempo. 
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2ª Parte – Conhecimentos Teoria Geral da 

Administração  
 
11. A Administração, desde os tempos da antigüidade, 
teve suas primeiras ‘definições’ a partir dos pensamentos 
de filósofos como, exceto:  

 
a) Sócrates 
b) Platão 
c) Aristóteles 
d) Karl Marx 
e) N.d.a.  

 
12. O maior ponto de influência da Igreja Católica para a 
Administração foi:  

 
a) Hierarquia de autoridade, um estado-maior e uma 

coordenação funcional 
b) A Igreja Católica não permitia opiniões e posições 

contrárias aos seus dogmas. 
c) Os monges franciscanos deixaram de lado a vida 

material para dedicarem-se aos pobres.  
d) As pinturas, esculturas e livros eram marcados 

pela temática religiosa na Idade Média.  
e) Sacerdotes católicos, em nome de Jesus Cristo, 

montaram um gigantesco esquema para matar 
todos os ‘hereges’ na Europa durante a Inquisição. 
 

13. A Organização Militar influenciou o aparecimento das 
Teorias da Administração. Resultam da organização militar 
daquela época 

 
I. A organização linear. 
II. O princípio da unidade de comando. 

III. A escala hierárquica. 
 

a) I apenas. 
b) II apenas.  
c) I e II apenas. 
d) II e III apenas.  
e) I, II e III.  

 
14. A Revolução Industrial teve início no século XVIII, na 
Inglaterra, com a mecanização dos sistemas de produção, 
foi decorrente da necessidade dos empresários, de 
atender a demanda em expansão. A administração deve 
tão somente à Revolução Industrial o conceito de 
organização da empresa moderna, graças principalmente: 

 
a) Ao avanço tecnológico e descoberta de novas 

formas de energia, substituindo o modo artesanal 
por um industrial de produção. 

b) Ao custeamento de preços.  
c) Ao desemprego gerado pelas produções.  
d) Às lutas por melhores condições de trabalho. 
e) Às muitas horas de trabalho por dia por parte dos 

trabalhadores juntamente aos castigos físicos dos 
patrões.  

 
15. Sobre a Abordagem Clássica da Administração, 
analise as afirmativas a seguir:  

 
I. Podemos desmembrar a chamada Abordagem 

Clássica da Administração em duas escolas 
principais: Escola da Administração Científica 
(Taylor) e Teoria Clássica da Administração 
(Fayol). 

II. O crescimento acelerado e desorganizado das 
empresas, ocasionando uma gradativa 
complexidade na sua administração foi uma 
origem desta abordagem.  

III. Para Taylor, a organização e a Administração 
devem ser estudadas e tratadas empiricamente e 
não cientificamente. 
 

É correto afirmar que:  
 

a) Apenas I está correta.  
b) Apenas II está correta.  
c) Apenas III está correta.  
d) II e III estão corretas.  
e) Há uma afirmativa incorreta.  

 
16. Administração surgiu como ciência, através do 
surgimento da chamada Escola de Administração 
Científica (Taylor). Sobre isto, analise as afirmativas a 
seguir:  

 
I. A improvisação deve ceder lugar ao planejamento, 

e o empirismo à ciência. 
II. A Falta de uniformidade das técnicas ou métodos 

de trabalho era apreciada por Taylor como um 
fator que contribuía para o melhor 
desenvolvimento da administração.   

III. O principal objetivo da Administração deve ser o 
de assegurar o máximo de prosperidade ao patrão 
e, ao mesmo tempo, o máximo de prosperidade ao 
empregado (identidade de interesses). 

IV. Taylor concluiu que a racionalização do trabalho 
operário deveria ser logicamente acompanhada de 
uma estruturação geral da empresa e que tornasse 
coerente a aplicação de seus princípios. 
 

É correto afirmar que:  
 

a) Há uma afirmativa incorreta.  
b) II e IV estão corretas.  
c) I e III estão incorretas.  
d) II e III estão corretas.  
e) I, II e III estão incorretas.  

 
17. O Estudo da Fadiga Humana tinha a finalidade de 
identificar os principais causadores da fadiga humana, uma 
vez que a fadiga era responsável por uma intensa queda 
de produtividade, e predispõe o trabalhador a, EXCETO:  

 
a) Diminuição da Produtividade.  
b) Perda de Tempo.  
c) Fortalecimento dos músculos. 
d) Acidentes.  
e) Diminuição da Capacidade de Esforço. 

 
18. A análise do trabalho consistia em decompor cada 
tarefa e cada operação da tarefa em uma série ordenada 
de movimentos simples. Essa análise apresentou as 
seguintes vantagens: 

 
I. Eliminar os movimentos inúteis e substituí-los por 

outros mais eficazes;  
II. Tornar mais racional a seleção e treinamento de 

pessoal; 
III. Melhorar a eficiência do operário e o rendimento 

da produção; 
IV. Distribuir uniformemente o trabalho, para que não 

haja períodos de falta ou excesso de trabalho;  
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a) I e II. 
b) I, II e IV. 
c) II e III. 
d) II, III e IV. 
e) I, II, III e IV.  

 
19. O desenho de cargos é a maneira pela qual um cargo 
é criado, projetado e combinado com outros cargos para 
execução das tarefas maiores. A simplificação no desenho 
de cargos manuais permite as seguintes vantagens, 
EXCETO:  

 
a) Admissão de empregados com qualificações 

mínimas e salários menores. 
b) Aumento dos custos de treinamento.  
c) Redução da possibilidade de erros na execução.  
d) Facilidade de supervisão. 
e) Aumento da eficiência do trabalhador. 

 
20. A Teoria Clássica da Administração' foi idealizada por 
Henri Fayol. Ele tentou definir os Princípios Gerais de 
Administração. Segundo Fayol, o princípio que consiste em 
visualizar um plano e assegurar seu sucesso recebe a 
seguinte denominação:  

 
a) Divisão do trabalho. 
b) Unidade de direção. 
c) Iniciativa. 
d) Cadeia escalar. 
e) Centralização. 

 
 

3ª Parte – Conhecimentos Específicos   
 
21. Referente à Economia marque V para a(s) 
alternativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s): 
 

(   )  Economia é a ciência social que estuda a 
produção, distribuição e consumo de bens e 
serviços.  

(   )  O termo economia vem do grego oikos (casa) e 
nomos (costume ou lei) ou também gerir, 
administrar: daí "regras da casa" (lar) e 
"administração da casa".  

(   )  Uma economia é o sistema consolidado de 
atividades humanas relacionadas à produção, 
distribuição, troca e consumo de bens e serviços 
de um país ou outra área. 

(   )  Economia é a ciência que se preocupa em alocar 
recursos escassos, orientando a escolha do que, 
como e para quem produzir com teorias e 
informações. Se os recursos fossem ilimitados, 
não haveria necessidade de uma ciência da 
economia: todas as necessidades seriam 
satisfeitas por bens gratuitos. 

 
A seqüência correta é: 
 

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

 
22. A Curva de Possibilidade de Produção (CPP) ilustra 
como a escassez de fatores de produção impõe um limite 
à capacidade produtiva da sociedade, que terá de fazer 
escolhas entre as alternativas de produção. Sobre esse 
assunto analise as proposições abaixo: 

I. Devido a limitação de recursos, a produção total, 
de um país por exemplo, tem um limite máximo, 
uma produção potencial, que é representada por 
um ponto sobre a curva. 

II. Quando o ponto está dentro da curva a economia 
está operando com capacidade ociosa ou 
desemprego de recursos (fatores de produção 
sub-utilizados).  

III. Quando o ponto está fora da curva há uma 
situação impossível de utilização de mais 
recursos do que os disponíveis. Esse ponto 
somente será atingido com um aumento na CPP, 
que representará um acréscimo de fatores de 
produção, representando o desenvolvimento de 
uma sociedade. 

IV. Ela representa todas as possibilidades de 
produção que podem ser atingidas com os 
recursos e tecnologias existentes. 

 
Está (estão) incorreto (s): 
 

a) I e II. 
b) III e IV. 
c) I, II e III. 
d) II e III. 
e) Nenhuma das alternativas. 

 
23. Estuda a estrutura econômica de organizações cujo 
objetivo é maximizar lucros. Organizações que para isso 
compram fatores de produção e vendem o produto desses 
fatores de produção para os consumidores. Estuda 
estruturas de mercado tanto competitivas quanto 
monopolisticas: 
 

a) Teoria da Firma. 
b) Lei da Oferta e da Procura. 
c) Teoria do Consumidor. 
d) Custo de produção. 
e) Estrutura de mercado. 

 
24. Sobre a Escassez marque a alternativa correta: 
 

a) É o desejo ou necessidade apoiados pela 
capacidade e intenção de compra, ela somente 
ocorre se um consumidor tiver um desejo ou 
necessidade, se possuir condições financeiras 
para suprir sua necessidade ou desejo e se ele 
tiver intenção de satisfazê-los.  

b) É definida como o caso onde num preço nulo a 
oferta de um bem é menor do que a demanda. 
Um bem abundante é assim classificado quando 
num preço nulo sua oferta ainda é superior a 
procura. 

c) É definida como um problema de alocação de 
recursos escassos em relação a uma série 
possível de fins. Os desdobramentos lógicos 
desse problema levam ao estudo do 
comportamento econômico individual de 
consumidores, e firmas bem como a distribuição 
da produção e rendimento entre eles. 

d) Estuda o processo de transformação de fatores 
adquiridos pela empresa em produtos finais para 
a venda no mercado. Estuda as relações entre as 
variações dos fatores de produção e suas 
consequências no produto final.  

e) É uma das divisões da ciência econômica 
dedicada ao estudo, medida e observação de 
uma economia regional ou nacional como um 
todo. 

 






AEDECCA/FACHUCA     
Concurso Público 2010 – http://www.asperhs.com.br                                                     

Grupo 01 - Cargo 03 – Professor Auxiliar – Economia. 
Página 5 de 8 

25. Sobre a Lei da Oferta e da Procura é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) A Lei da Oferta e da Procura busca estabilizar a 
procura e a oferta de um determinado bem ou 
serviço. Oferta é a quantidade do produto 
disponível em mercado, enquanto procura é o 
interesse existente em relação ao mesmo.  

b) O fator determinante para a procura de um 
determinado bem ou serviço deixou de ser o 
preço, pois o mesmo sofre alterações por causa 
de qualquer desequilíbrio entre a oferta e a 
procura.  

c) A oferta é influenciada pela preferência do 
consumidor final, a compatibilidade entre preço e 
qualidade e a facilidade de compra do produto.  

d) A partir dela, é possível descrever o 
comportamento preponderante dos consumidores 
na aquisição de bens e serviços em determinados 
períodos, em função de quantidades e preços. 
Nos períodos em que a oferta de um determinado 
produto excede muito à procura, seu preço tende 
a cair. Já em períodos nos quais a demanda 
passa a superar a oferta, a tendência é o 
aumento do preço. 

e) A estabilização da relação entre a oferta e a 
procura leva, em primeira análise, a uma 
estabilização do preço. Uma possível 
concorrência, por exemplo, pode desequilibrar 
essas relações, provocando alterações de preço. 

 
26. É uma medida do grau em que compradores e 
vendedores respondem a mudanças nas condições de 
mercado. É uma medida da resposta da quantidade 
demandada ou ofertada a mudanças em um de seus 
determinantes. Na análise "qualitativa" estudamos o 
sentido da alteração da quantidade demandada ou 
ofertada, mas não o tamanho dessa alteração: 
 

a) Elasticidade 
b) Custo de produção 
c) Estrutura de mercado 
d) Demanda individual 
e) Oferta 

 
27. Referente à Teoria da Firma marque V para a(s) 
afirmativa(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s): 
 

(   )  Segundo essa teoria, as firmas trabalham com o 
lado da oferta de mercado, ou seja, com os 
produtos que vão oferecer aos consumidores, 
como bens e serviços produzidos.  

(   )  As firmas são de extrema importância para os 
mercados, pois reúnem o capital e o trabalho para 
realizar a produção e são as responsáveis por 
agregar valor às matérias-primas utilizadas nesse 
processo, com uso de tecnologia. 

(   )  As empresas não produzem conforme a demanda 
do mercado e a oferta é ajustada por aqueles que 
estão dispostos a consumir. 

(   )  A Teoria da Firma não tem como objetivo o 
interesse de definir a empresa do ponto de vista 
jurídico ou contábil.  

 
A sequência correta é: 
 

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

28. Marque a alternativa que não é considerada uma 
subdivisão da Teoria da Firma segundo a teoria 
microeconômica: 
 

a) Teoria da Produção  
b) Teoria dos Custos  
c) Teoria dos Rendimentos 
d) Teoria dos jogos 
e) Nenhuma das alternativas 

 
29. Sobre estrutura de mercado analise as proposições 
abaixo: 
 

I. Os economistas distinguem quatro modelos 
teóricos de mercado, que se indicam por ordem 
decrescente de competição: concorrência 
perfeita/pura, concorrência monopolística, 
oligopólio e monopólio. 

II. As diferentes estruturas de mercado estão 
condicionadas por três variáveis principais: 
número de firmas produtoras no mercado; 
diferenciação do produto; existência de barreiras 
à entrada de novas empresas.  

III. Uma estrutura de mercado monopolista apresenta 
três características principais: uma única empresa 
produtora do bem ou serviço, não há produtos 
substitutos próximos, existem barreiras à entrada 
de firmas concorrentes.  

IV. O oligopólio é um tipo de estrutura de mercado 
que pode ser definido de três formas: oligopólio 
concentrado (pequeno número de empresas no 
setor), oligopólio competitivo (pequeno número de 
empresas domina um setor com muitas 
empresas) e oligopólio descentrado (uma única 
empresa produtora do bem ou serviço). 

 
Está (estão) incorreta(s): 
 

a) I e II. 
b) III e IV. 
c) I e III. 
d) Apenas a II. 
e) Apenas a IV. 

 
30. Indica a taxa a que um consumidor está disposto a 
trocar um determinado bem por outro de forma a manter o 
mesmo nível de utilidade. Num mapa de curvas de 
indiferença, e para cada combinação de bens, ela é dada 
pela inclinação da curva de indiferença que passa no ponto 
que representa essa combinação de bens: 
 

a) Taxa de câmbio. 
b) Inflação. 
c) Taxa marginal de substituição. 
d) Fatores de produção. 
e) Nenhuma das alternativas. 

 
31. É uma teoria microeconômica, que busca descrever 
como os consumidores tomam decisões de compra e 
como eles enfrentam os tradeoffs e as mudanças em seu 
ambiente. Os fatores que influenciam as escolhas dos 
consumidores estão basicamente ligados à sua restrição 
orçamentária e preferências. Os principais instrumentos 
para a análise e determinação de consumo são a curva de 
indiferença e a restrição orçamentária: 
 

a) Teoria dos jogos. 
b) Teoria do consumidor. 
c) Teoria da firma. 
d) Teoria da produção. 
e) Teoria dos custos. 
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32. Referente à macroeconomia marque V para a(s) 
afirmativa(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s): 
 

(   )  A macroeconomia concentra-se no estudo do 
comportamento agregado de uma economia, ou 
seja, das principais tendências (a partir de 
processos microeconômicos) da economia no que 
concerne principalmente à produção, à geração de 
renda, ao uso de recursos, ao comportamento dos 
preços, e ao comércio exterior.  

(   )  Os objetivos da macroeconomia são 
principalmente: o crescimento da produção e 
consumo, o pleno desemprego, a estabilidade de 
preços, o descontrole inflacionário e uma balança 
comercial favorável. 

(   )  A macroeconomia estuda a economia em geral 
analisando a determinação e o comportamento dos 
grandes agregados como renda e produtos, níveis 
de preços, emprego e desemprego, estoque de 
moeda, taxa de juros, balança de pagamentos e 
taxa de câmbio.  

(   )  O enfoque macroeconômico pode omitir fatores 
importantes, mas estabelece relações entre 
grandes agregados e permite compreender 
algumas interações relevantes.  

(   )  A macroeconomia possui algumas metas como 
diminuir o nível de empregos, estabilizar os preços, 
distribuir renda, crescer a economia, solucionar 
conflitos de objetivos. 

 
A seqüência correta é: 
 

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

 
33. Sobre a Taxa de Câmbio é INCORRETO afirmar: 
  

a) A taxa de câmbio pode ser definida em termos 
diretos ou em termos indiretos.  

b) A taxa de câmbio está definida em termos diretos 
quando exprime o preço de uma unidade 
monetária estrangeira em unidades monetárias de 
moeda nacional (exemplo: a taxa de câmbio 
USD/EUR está definida de forma direta para os 
habitantes da zona euro; ou está definida de 
forma indireta para os habitantes dos EUA). 

c) A taxa de câmbio está definida de forma indireta 
quando exprime o preço de uma unidade 
monetária de moeda nacional em unidades 
monetárias de moeda estrangeira (exemplo: taxa 
de câmbio EUR/USD está definida em termos 
indiretos para os habitantes da zona euro, pois 
exprime o preço de 1 unidade monetária nacional, 
o euro, em unidades monetárias de moeda 
estrangeira, o dólar). 

d) A taxa de câmbio reflete, assim, o custo de uma 
moeda em relação a outra, dividindo-se em taxa 
de venda e taxa de compra. Pensando sempre do 
ponto de vista do banco (ou outro agente 
autorizado a operar pelo Banco Central), a taxa 
de venda é o preço que o banco cobra para 
vender a moeda estrangeira (a um importador, 
por exemplo), enquanto a taxa de compra reflete 
o preço que o banco aceita pagar pela moeda 
estrangeira que lhe é ofertada (por um 
exportador, por exemplo). 

e) Existe uma variedade bastante ampla de 
diferentes arranjos de câmbio adotados pelos 
países ao longo da história. Todos esses arranjos 
podem ser agrupados em dois segmentos 
básicos: regimes cambiais fixos ou flutuantes. A 
diferença básica entre esses dois regimes é que, 
enquanto no caso dos câmbios fixos a taxa de 
câmbio é formada no mercado cambial, através 
dos movimentos de oferta e demanda por ativos 
em moeda estrangeira, em câmbios flutuantes 
essa mesma taxa é definida pelas autoridades 
monetárias nacionais. 

 
34. É um instrumento da contabilidade social referente à 
descrição das relações comerciais de um país com o resto 
do mundo. Ele registra o total de dinheiro que entra e sai 
de um país, na forma de importações e exportações de 
produtos, serviços, capital financeiro, bem como 
transferências comerciais: 
 

a) Inflação. 
b) Taxa de Câmbio. 
c) Balanço de Pagamento. 
d) Moeda. 
e) Bens Públicos. 

 
35. As externalidades (ou efeitos sobre o exterior) são 
atividades que envolvem a imposição involuntária de 
custos ou de benefícios, isto é, que têm efeitos positivos 
ou negativos sobre terceiros sem que estes tenham 
oportunidade de o impedir e sem que tenham a obrigação 
de os pagar ou o direito de ser indenizados. Sobre 
Externalidades analise as proposições que se seguem: 
 

I. Na presença de externalidade, o custo de 
oportunidade social de um bem ou serviço se 
difere do custo de oportunidade privado, fazendo 
com que haja incentivos não eficientes do ponto 
de vista social. Portanto, externalidades referem-
se ao impacto de uma decisão sobre aqueles que 
não participaram dessa decisão. 

II. A externalidade pode ser negativa, quando gera 
custos para os demais agentes - a exemplo, de 
uma fábrica que polui o ar, afetando a 
comunidade próxima. Pode ser positiva, quando 
os demais agentes, involuntariamente, se 
beneficiam, a exemplo dos investimentos 
governamentais em infra-estrutura e 
equipamentos públicos. 

III. Normalmente, cabe ao Estado criar ou estimular a 
instalação de atividades que constituam 
externalidades positivas (como a educação), e 
impedir ou inibir a geração de externalidades 
negativas. Isto pode ser feito através de 
instrumentos tais como taxação e sanções legais 
ou, inversamente, renúncia fiscal e concessão de 
subsídios conforme o caso. 

IV. Um exemplo de externalidades positivas é a 
investigação e desenvolvimento, pois os seus 
efeitos sobre a sociedade são geralmente muito 
positivos sem que esta tenha que pagar pelo seu 
benefício.  

V. Outro exemplo de externalidades positivas é a 
poluição ambiental provocada pelas atividades 
econômicas, à produção de bens não seguros, a 
produção e consumo de drogas ilícitas, entre 
outros. 
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VI. Exemplos de externalidades negativas são os 
bens públicos tais como a saúde pública, as infra-
estruturas viárias, a educação, a defesa e 
segurança, entre diversas outras atividades. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 

a) I, II, III e IV. 
b) III, IV, V e VI. 
c) II, IV e V. 
d) I, III, V e VI. 
e) I, V e VI. 

 
36. É um fenômeno de informação assimétrica que ocorre 
quando os compradores selecionam de maneira incorreta 
determinados bens e serviços no mercado: 
 

a) Risco Moral. 
b) Modelo Keynesiano. 
c) Seleção Adversa. 
d) Métodos de Avaliação. 
e) Fatores de produção. 

 
37. Referente a Inflação é INCORRETO afirmar: 
 

a) A inflação é o aumento persistente e generalizado 
no valor dos preços onde esse aumento é 
contínuo. Quando a inflação chega a zero 
dizemos que houve uma estabilidade nos preços. 

b) Inflação de Demanda é quando há excesso de 
demanda agregada em relação à produção 
disponível. As chances da inflação da demanda 
acontecer aumenta quando a economia produz 
próximo do emprego de recursos.  

c) Para a inflação de demanda ser combatida, é 
necessário que a política econômica se baseie 
em instrumentos que provoquem a redução da 
procura agregada. 

d) Inflação de Custos é associada à inflação de 
oferta. O nível da demanda permanece e os 
custos aumentam. Com o aumento dos custos 
ocorre uma retração da produção fazendo com 
que os preços de mercado também sofram 
aumento. 

e) As causas mais comuns da inflação de demanda 
são: os aumentos salariais fazem com que o 
custo unitário de um bem ou serviço aumente o 
aumento do custo de matéria-prima que provoca 
um super aumento nos custos da produção 
fazendo com que o custo final do bem ou serviço 
aumente. 
 

38. Inflação é um processo pelo qual ocorre aumento 
generalizado nos preços dos bens e serviços, provocando 
perda do poder aquisitivo da moeda. Isso faz com que o 
dinheiro valha cada vez menos, sendo necessária uma 
quantidade cada vez maior dele para adquirir os mesmos 
produtos. Ainda sobre Inflação analise as proposições a 
que se seguem: 
 

I. Há vários fatores que podem gerar inflação. O 
aumento muito grande do preço de um item 
básico na economia pode contaminar os demais 
preços provocando uma alta generalizada. É o 
caso do petróleo e da energia elétrica, por 
exemplo.  

 
 
 

II. O excesso de consumo também provoca inflação, 
pois os produtos tornam-se escassos 
ocasionando aumento de seus preços. Em outra 
hipótese, se o Governo gasta mais do que 
arrecada, e para pagar suas contas emite papel-
moeda, provoca inflação, pois está 
desvalorizando a moeda, uma vez que criou 
dinheiro novo sem lastro, sem garantia, sem que 
tenha havido criação de riqueza, de produção.  

III. O processo inflacionário, quando instalado, é de 
fácil controle. Funciona como um círculo vicioso, 
obrigando a realização de reajustes periódicos de 
preços e salários, com o seu conseqüente 
agravamento. E quem menos sofre com tudo isso 
é a camada mais pobre da população, que não 
tem como se proteger. 

IV. Os índices de preços, ou de inflação, são, 
portanto, indicadores que procuram mensurar a 
evolução do nível de preços. É um número que 
está associado à média ponderada dos preços de 
um conjunto de produtos, denominado cesta, em 
um determinado período. 

 
Está (estão) incorreto(s): 
 

a) I, II e III. 
b) Apenas a II. 
c) Apenas a III. 
d) II e IV. 
e) II, III e IV. 

 
39. É um Regime misto da Macroeconomia. Este modelo 
substituiu os modelos clássicos, e está calcado na rigidez 
de preços e salários no curto prazo e flexibilidade no longo 
prazo. A Oferta Agregada é o que determina a Produção. A 
Oferta Agregada é função determinada pelo capital, 
trabalho e tecnologia, permaneceria então fixa no curto 
prazo. 
 

a) Modelo Keynesiano Simples. 
b) Modelo IS-LM. 
c) Modelo Mundell Fleming. 
d) Risco moral.  
e) Método de Avaliação. 

 
40. Referente ao Sistema Econômico Marque a alternativa 
INCORRETA: 
 

a) Sistemas econômicos é o ramo da economia que 
estuda os métodos e instituições pelas quais 
sociedades determinam a propriedade, direção e 
alocação dos recursos econômicos e as suas 
respectivas trajetórias de desenvolvimento 
econômico.  

b) Um sistema econômico pode ser definido como 
sendo a forma política, social e econômica pelo 
qual estar organizada uma sociedade. Engloba o 
tipo de propriedade, a gestão da economia, os 
processos de circulação das mercadorias, o 
consumo e os níveis de desenvolvimento 
tecnológico e da divisão do trabalho. 

c) Um sistema econômico de uma sociedade é a 
unidade de análise. Entre sistemas 
contemporâneos em diferentes partes do espectro 
organizacional são os sistemas socialistas e os 
sistemas capitalistas, nos quais ocorre a maior 
parte da produção, respectivamente em empresas 
estatais e privadas. Entre esses extremos estão 
as economias mistas.  
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d) Um elemento comum é a interação de influências 
políticas e econômicas, amplamente descritas 
como economia política.  

e) O sistema capitalista ou economia de mercado 
são resolvidos por um órgão central de 
planejamento, predominando a propriedade 
pública dos fatores de produção, chamadas 
nessas economias de meios de produção, 
englobando os bens de capital, terra, prédios, 
bancos, matéria-prima etc. o sistema Capitalista 
tem suas doutrinas e movimentos políticos 
voltados para os interesses dos trabalhadores, 
priorizando eliminar as diferenças entre as 
classes sociais e planificar a economia, para obter 
uma distribuição racional e justa da riqueza social. 

 
 
 
 

FIM DO CADERNO 







