
E C O N O M I S T AE C O N O M I S T A

      INSTRUÇÕES 

1.	 Este	Caderno	de	Questões	não	deve	ser	folheado	antes	da	autorização	do	fiscal.
2.	 Na	Folha	de	Respostas,	realize	a	conferência	de	seu	nome	completo,	do	número	de	seu	documento	e	do	número	de	sua	inscrição.	As	divergências	devem	

ser	comunicadas	ao	fiscal	para	as	devidas	providências.
3.	 Após	ser	autorizado	pelo	fiscal,	verifique	se	o	Caderno	de	Questões	está	completo,	sem	falhas	de	impressão	e	se	a	numeração	está	correta.	Não	esqueça	

de	conferir	se	sua	prova	corresponde	ao	cargo	para	o	qual	você	se	inscreveu.	Caso	note	alguma	divergência,	comunique	ao	fiscal	imediatamente.
4.	 O	único	documento	válido	para	a	correção	das	provas	é	a	Folha	de	Respostas,	por	isso	tenha	a	máxima	atenção	no		seu	preenchimento,	visto	que	a	

marcação	da	Folha	de	Respostas	é	de	sua	inteira	responsabilidade.
5.	 Deverá	ser	utilizada	caneta	esferográfica	transparente,	com	tinta	de	cor	azul	ou	preta	na	marcação	da	Folha	de	Respostas.
6.	 Leia	atentamente	cada	questão	da	prova	e	assinale,	na	Folha	de	Respostas,	a	opção	que	a	responda	corretamente.	Exemplo	correto	da	marcação	da	

Folha de Respostas:
7.	 O	limite	dos	campos	de	marcação	da	Folha	de	Respostas	deverá	ser	respeitado,	não	podendo	essa	ser	dobrada,	amassada	ou	rasurada.
8. O candidato deverá marcar na Folha de Respostas o número que corresponde à sua prova.
9.	 Será	atribuída	nota	0	(zero),	na	correção	da	Folha	de	Respostas,	às	questões	não	assinaladas,	que	apresentarem	mais	de	uma	alternativa	assinalada,	

emenda	ou	rasura,	ainda	que	legível.
10.	 A	prova	deverá	ser	realizada	no	prazo	de	4h	(quatro	horas),	incluindo	a	marcação	da	Folha	de	Respostas,	é	importante	controlar	seu	tempo.	O	candidato	

poderá	anotar	o	gabarito	no	verso	da	capa	da	prova	e	levar	consigo.	
11.	 Você	somente	poderá	deixar	definitivamente	a	sala	de	prova	após	60	(sessenta)	minutos	de	seu	início.	Somente	será	possível	levar	o	caderno	de	questões	

após	decorridas	4h	(quatro	horas)	do	início	da	prova,	sendo	necessário,	obrigatoriamente,	devolver	ao	fiscal	a	Folha	de	Respostas	assinada.	As	provas	
estarão	disponibilizadas	no	site	da	AOCP	(www.aocp.com.br),	a	partir	da	divulgação	do	Gabarito	Preliminar.	

12.	 A	retirada	da	sala	de	prova	dos	03	(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente	e	após	a	conferência	de	todos	os	documentos	da	sala,	além	da	
assinatura	do	termo	de	fechamento.

13.	 Durante	a	prova,	não	será	permitida	qualquer	espécie	de	consulta	ou	comunicação	entre	os	candidatos,	nem	a	utilização	de	máquinas	calculadoras	e/ou	
similares,	livros,	anotações,	réguas	de	cálculo,	impressos	ou	qualquer	outro	material	de	consulta,	inclusive	códigos	e/ou	legislação.

14. Será	eliminado	do	concurso	público	o	candidato	que,	durante	a	realização	das	provas,	for	surpreendido	utilizando:	a)	aparelhos	eletrônicos,	máquinas	
calculadoras,	MP3,	MP4,	telefone	celular,	tablets,	notebook,	gravador,	máquina	fotográfica,	controle	de	alarme	de	carro	e/ou	qualquer	aparelho	similar;		b)	
livros,	anotações,	réguas	de	cálculo,	dicionários,	códigos	e/ou	legislação,	impressos	que	não	sejam	expressamente	permitidos	ou	qualquer	outro	material	
de	consulta;	c)	relógio	de	qualquer	espécie,	óculos	escuros	ou	quaisquer	acessórios	de	chapelaria,	tais	como	chapéu,	boné,	gorro,	etc. 

15.	 Incorrerá,	também,	na	eliminação	do	candidato,	caso,	durante	a	realização	das	provas,	qualquer	equipamento	eletrônico	venha	a	emitir	ruídos,	mesmo	
que	devidamente	acondicionado	no	envelope	de	guarda	de	pertences.

16.	 Qualquer	tentativa	de	fraude,	se	descoberta,	implicará	em	imediata	denúncia	à	autoridade	competente,	que	tomará	as	medidas	cabíveis,	inclusive	com	
prisão	em	flagrante	dos	envolvidos.

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO

R E F .  E D I T A L  N º 0 1 / 2 0 1 3  -  C O N C U R S O  P Ú B L I C O

ATENÇÃO 
●	 O	Caderno	de	questões	possui	50	(cinquenta)	questões	objetivas	numeradas	sequencialmente,	de	acordo	com	o	exposto	no	quadro	a	seguir:

●	 Será	entregue,	pelo	fiscal,	a	Folha	de	Respostas	personalizada,	na	qual	deverão	ser	transcritas	as	respostas	das	questões	da	prova	objetiva.

 P R O V A  0 3 P R O V A  0 3

ATENÇÃO CANDIDATO! 
MARQUE NA FOLHA DE RESPOSTAS O NÚMERO CORRESPONDENTE À SUA PROVA

 NÚMERO DE QUESTÕES MATÉRIA

Língua Portuguesa

Informática

Conhecimentos Gerais

 01 a 10

11 a 15

16 a 20

Conhecimentos Específicos 21 a 50

C A R G O :C A R G O :

N Í V E L  S U P E R I O R
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O	gabarito	oficial	preliminar	e	o	caderno	de	questões	da	prova	objetiva	estarão	disponíveis	no	
endereço	eletrônico	www.aocp.com.br		no	dia	seguinte	à	aplicação	da	prova.

------------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)--------------------------------------------------------------------------

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão

Resp.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Questão

Resp.

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

21 22 23 24 25

46 47 48 49 50

 P R O V A  0 3 P R O V A  0 3
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PROVA 033
Cargo: Economista

limitação das meias-entradas tende a ser convertido em 
lucro empresarial – foi o que aconteceu com a isenção 
de PIS/Cofins concedida ao setor editorial em 2004: as 
editoras prometeram redução dos preços dos livros, 
mas os preços permaneceram os mesmos, e o valor 
da isenção foi incorporado pelas empresas. Além de 
provavelmente não baratear os ingressos, a limitação 
das meias-entradas substituiria um mecanismo coerente 
e justo de subsídio cruzado pelo princípio de que os 
últimos subsidiam os primeiros.

6.§ Se é verdade que em alguns eventos juvenis o 
percentual de meias-entradas chega a 80% dos ingressos, 
então, com a cota, os primeiros 40% que teriam direito 
ao benefício seriam subsidiados não pelos adultos que 
têm mais renda, mas por outros jovens, nas mesmas 
condições, que perderam seu direito apenas porque 
chegaram tarde. 

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2013/04/1269799-pablo-
ortellado-e-luciana-lima-direito-sem-ordem-de-chegada.shtml

A preposição “com” estabelece relação de causa 
em

(A)	 “criam	uma	identidade	estudantil	com	cadastro”(3.§).
(B)	 “setores	com	renda	significativamente	inferior.”	(2.§).
(C)	 “aconteceu	com	a	isenção	de	PIS/COFINS”	(5.§).
(D)	 “Com	a	limitação,	empresários	argumentam”	(4.§).
(E)	 “então,	com	a	cota,	os	primeiros	40%”	que”	(6.§).

“Ao estabelecer sua política de preços, o 
empresário nada mais faz do que transferir os 
custos da meia-entrada para os não beneficiados.” 
(2.§). A oração destacada pode ser substituída, 
sem prejuízo ao contexto, pela oração

(A)	 porque	estabelece	sua	política	de	preços.
(B)	 embora	estabeleça	sua	política	de	preços.
(C)	 quando	estabelece	sua	política	de	preços.
(D)	 visto	que	estabelece	sua	política	de	preços.
(E)	 se	estabelece	sua	política	de	preços.

Assinale a expressão em destaque que NÃO 
funciona no contexto como adjunto adverbial.

(A)	 “Se	 é	 verdade	 que	 em	 alguns	 eventos	 juvenis o 
percentual	de	meias-entradas	chega	a	80%”	(6.§).

(B)	 “conceder	o	benefício	a	todos	os	jovens	independente 
do	vínculo	estudantil”	(3.§).

(C)	 “subsidiam	 o	 consumo	 dos	 jovens	 e	 dos	 idosos	  - 
setores	com	renda	significativamente	inferior.”	(2.§).

(D)	 “os	 custos	 só	 determinam	 o	 patamar	 mínimo	 dos	
preços, e o valor efetivamente	praticado”	(4.§).

(E)	 “Além	de	provavelmente	não	baratear	os	ingressos	a	
limitação	das	meias-entradas	substituiria”	(5.§).

QUESTÃO 01

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

Atenção! Não ESQUEÇA de marcar o número correspondente à sua prova na Folha de 
Respostas.

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

Pablo Ortellado e Luciana Lima: Direito sem ordem de 
chegada

1.§ Dois projetos de lei em tramitação no Congresso 
propõem a regulamentação nacional da meia-entrada 
para estudantes em atividades culturais e esportivas 
– a qual já existe em alguns Estados. A concessão de 
meia-entrada é criticada por empresários e produtores 
com base em dois argumentos. O primeiro é o de que 
essa política seria uma ingerência sobre a atividade 
empresarial, pois obrigaria o setor privado a subsidiar 
os ingressos dos estudantes. O segundo é o de que os 
preços dos ingressos estariam sobrevalorizados para 
cobrir os custos de uma grande quantidade de meias-
entradas fraudadas. Para lidar com esses problemas, os 
projetos propõem uma cota de 40% dos ingressos para 
meias-entradas. 

2.§ Além de equivocada nos seus pressupostos, 
essa medida viola o princípio da universalidade do 
direito e gera grandes iniquidades. A alegação de que as 
políticas de meia-entrada interferem na administração 
das atividades empresariais, obrigando o setor privado 
a fazer política pública, não procede. A política de 
meia-entrada introduz um mecanismo de subsídio 
cruzado no qual os consumidores adultos subsidiam o 
consumo dos jovens e dos idosos – setores com renda 
significativamente inferior. Ao estabelecer sua política de 
preços, o empresário nada mais faz do que transferir os 
custos da meia-entrada para os não beneficiados. Quem 
subsidia o benefício, portanto, são os consumidores 
adultos.

3.§ Por outro lado, a queixa de que a fraude é 
disseminada parece ser verdadeira. As propostas em 
votação criam uma identidade estudantil com cadastro 
e emissão controlados por entidades estudantis. Outra 
possibilidade, mais justa, seria retomar a proposta 
defendida nas discussões iniciais do Estatuto da 
Juventude de conceder o benefício a todos os jovens 
independente do vínculo estudantil, já que o sistema de 
identificação por idade é mais difícil de ser fraudado. 
Mais do que evitar fraudes, a ampliação do benefício para 
todos os jovens incluiria aqueles que não têm acesso ao 
ensino superior, que são os mais vulneráveis não apenas 
do ponto de vista da idade como também da classe social.

4.§ O principal argumento para limitar a meia-entrada 
a 40% dos ingressos é o de que existe uma grande 
desproporção entre quem paga o preço cheio e quem 
paga a metade, o que, na prática, duplicaria o preço dos 
ingressos. Com a limitação, empresários argumentam que 
o preço dos ingressos poderia ser reduzido em 35%. No 
entanto essa promessa parte da falsa premissa de que os 
preços são apenas decorrência dos custos. Na verdade, 
em uma economia de mercado, os custos só determinam 
o patamar mínimo dos preços, e o valor efetivamente 
praticado é aquele que maximiza os rendimentos.

5.§ Como os consumidores estão acostumados ao 
patamar de preços atual, o valor economizado com a 
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“Para lidar com esses problemas, os projetos 
propõem uma cota de 40% dos ingressos para 
meias-entradas.” (1.§). A relação estabelecida pela 
primeira oração é a de 

(A)	 proporção.
(B)	 finalidade.
(C)	 conclusão.
(D)	 causa.
(E)	 tempo.

Assinale o que está INCORRETO em relação aos 
elementos empregados no texto.

(A)	 “então”	 (6.§)	 estabelece	 uma	 relação	 temporal	 no	
fragmento.

(B)	 “apenas”	 (6.§)	 delimita	 o	 motivo	 da	 perda	 da	 meia-
entrada.

(C)	 “Por	 outro	 lado”	 (3.§)	 introduz	 um	 contraste	 entre	
ideias	expostas.

(D)	 “mas”	 (5.§)	 estabelece	 um	 contraste	 entre	 as	 ideias	
apresentadas.

(E)	 “Além”	 (5.§)	 é	 empregado	 para	 acrescentar	 um	
argumento.

Assinale o que está correto em relação aos 
elementos empregados no texto.

(A)	 “mas”	(6.§)	estabelece	contraste	e	pode	ser	substituído	
por	“e	sim”.	 	

(B)	 “portanto”	 (2.§)	 estabelece	 conclusão	 e	 pode	 ser	
substituído	por	“porquanto”.

(C)	 “já	que”	(3.§)	estabelece	tempo	e	pode	ser	substituído	
por	“ainda”.	

(D)	 “No	 entanto”	 (4.§)	 estabelece	 conclusão	 e	 pode	 ser	
substituído	por	“entretanto”.	

(E)	 “porque”	 (6.§)	 estabelece	 explicação	 e	 pode	 ser	
substituído	por	“que”.	

No 2.§, a expressão que melhor se adapta ao 
contexto, em vez de “iniquidades”, é 

(A)	 perversidades.
(B)	 desonestidades.
(C)	 improbidades.
(D)	 injustiças.
(E)	 falcatruas.

A expressão que NÃO faz referência a algo 
anteriormente mencionado no texto é

(A)	 “os	ingressos”.	(1.§)
(B)	 “dois	argumentos”.	(1.§)
(C)	 “esses	problemas”.	(1.§)
(D)	 “essa	medida”.	(2.§)
(E)	 “essa	política”.	(1.§)

De acordo com o texto, 
(A)	 a	supervalorização	dos	ingressos	serve	para	cobrir	os	

40%	de	meias-entradas	fraudadas.

(B)	 os	jovens	e	os	idosos	não	têm	condições	financeiras	
de	arcar	com	o	ingresso	inteiro.

(C)	 as	 entidades	 estudantis	 aproveitam	 o	 novo	 projeto	
para	emitir	carteiras	falsas	a	estudantes.

(D)	 os	 empresários	 não	 cumpriram	 a	 promessa	 e	
mantiveram	a	entrada	inteira	com	aumento.

(E)	 a	meia-entrada	a	todos	os	jovens	beneficiará	a	todos	
sem	distinção	de	classe	social	e	faixa	etária.

“Como os consumidores estão acostumados ao 
patamar de preços atual, o valor economizado 
com a limitação das meias-entradas tende a 
ser convertido em lucro empresarial...” (5.§). O 
fragmento acima está pautado em uma relação de

(A)	 concessão	e	adição.
(B)	 contraste	e	conclusão.
(C)	 causa	e	consequência.	
(D)	 concessão	e	tempo.
(E)	 comparação	e	finalidade.

*    *    *

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07

QUESTÃO 08

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

I N F O R M Á T I C A

Atenção! Não ESQUEÇA de marcar o número 
correspondente à sua prova na 

Folha de Respostas.

QUESTÃO 11

QUESTÃO 04

QUESTÃO 05

Considerando o Sistema Operacional Linux e 
Windows 7 Ultimate (instalação padrão português 
– Brasil). Assinale a alternativa INCORRETA.
Obs.: O caractere + é usado apenas para 
interpretação.

(A)	 A	combinação	das	teclas	Shift+Del	são	teclas	de	atalho	
utilizadas	no	Windows	que	permitem	apagar	arquivos	
sem	que	os	mesmos	sejam	enviados	à	lixeira.

(B)	 O	 pacote	 Samba,	 instalado	 em	 um	 servidor	 Linux,	
permite	 o	 compartilhamento	 de	 arquivos	 e	 serviços	
de	 impressão,	 sem	 necessidade	 de	 instalação	 de	
software	 especial	 no	 lado	 do	 cliente	 Windows	 que	
esteja	configurado	como	rede	Microsoft.

(C)	 No	 Gerenciador	 de	 Tarefas	 do	 Windows	 é	 possível	
visualizar	 o	 quanto	 cada	 programa	 em	 execução	
consome	da	memória	RAM

(D)	 O	 Linux	 é	 um	 software	 livre,	 desenvolvido	
voluntariamente	 por	 programadores	 experientes,	
hackers,	 e	 contribuidores	 espalhados	 ao	 redor	 do	
mundo.

(E)	 No	 Linux,	 a	 partição	 swap	 é	 uma	 extensão	 da	 sua	
memória	ROM.
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5 PROVA 03Cargo: Economista

(A)	 =SOMA(B4:B17)
(B)	 =SOMASE(C4:C17;”PAGO”;B4:B17)
(C)	 =SOMASE(C4:C17;&&;B4:B17)
(D)	 =SOMA(C4:C17;&&;B4:B17)
(E)	 =SOMASE(C4:C17:PAGO:B4:B17)

Com relação à Guia Layout de Página do 
processador de texto Microsoft Word 2010 
(instalação padrão português – Brasil), analise as 
assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) 
correta(s). 

I. Permite trabalhar os documentos de texto 
em várias formas de visualização de página 
tais como: rascunho, Layout de web, Layout 
em Tela Inteira, Layout de Impressão e 
Estrutura de Tópicos.

II. Permite selecionar os tamanhos de margem 
do documento inteiro ou da seção atual.

III. Permite alterar o zoom e a divisão do 
documento para visualização.

IV. Permite inserir textos fantasmas atrás do 
conteúdo da página.

V. Permite utilizar régua, linha de grade e 
Painel de navegação para alinhar objetos 
no documento.

(A)	 Apenas	I	e	II.
(B)	 Apenas	IV.
(C)	 Apenas	II	e	IV.
(D)	 Apenas	I,	II	e	V.
(E)	 Apenas	II,	III,	IV	e	V.

*    *    *

Em relação à Segurança da Informação, a garantia 
de que os usuários autorizados obtenham acesso 
à informação e aos ativos correspondentes é o 
princípio da

(A)	 autenticidade.
(B)	 integridade.
(C)	 criptografia.
(D)	 disponibilidade.
(E)	 confiabilidade.

O usuário de um computador digitou um texto no 
processador de texto Microsoft Word. Ao salvar 
esse documento, ele utilizou o nome “TRABALHO” 
seguido de um símbolo (sinal) para ser mais fácil 
localizá-lo posteriormente. Assinale a alternativa 
que apresenta a opção que pode ser utilizada por 
este usuário.
Obs.: A utilização das “” (aspas) é apenas para 
interpretação.
Considere o Sistema Operacional Windows 7 
Ultimate (instalação padrão português – Brasil).

(A)	 TRABALHO+
(B)	 TRABALHO*
(C)	 TRABALHO?
(D)	 TRABALHO/
(E)	 TRABALHO\

A figura a seguir ilustra parte de uma planilha do 
Microsoft Excel 2010 (instalação padrão português 
– Brasil). Nesta planilha, para obter o resultado 
contido na célula C19, foi inserida uma função 
que faz a soma apenas das mensalidades pagas. 
Baseado nesta planilha, assinale a alternativa que 
apresenta a função correta.

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15
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QUESTÃO 21

QUESTÃO 22

Não ESQUEÇA de marcar o número 
correspondente à sua prova na 

Folha de Respostas.

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

Atenção!

O PIB (Produto Interno Bruto) é composto por três 
componentes:

(A)	 Poupança	 do	 Governo,	 consumo	 e	 investimento	
residencial.

(B)	 Gastos	do	Governo,	investimento	e	poupança.
(C)	 Consumo,	investimento	e	gastos	do	Governo.
(D)	 Poupança,	 poupança	 do	 Governo	 e	 investimento	

residencial.
(E)	 Consumo,	investimentos	e	poupança.

As decisões de consumo dependem de muitos 
fatores. Mas sem dúvida o principal é a renda 
disponível, quando a renda disponível sobe, as 
pessoas compram mais bens; quando diminui, 
compram menos. Assim, assinale a alternativa que 
apresenta a função consumo linear.

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
A Agência da ONU, _____________________, 
lançou em Roma, no dia 13 de Maio de 2013, um 
programa que incentiva a criação em larga escala 
de insetos para reforçar a segurança alimentar. 
Segundo o órgão, insetos são alimentos ricos 
em nutrientes, de baixo custo, ecológicos e 
“deliciosos”. 

(A)	 FAO	 (Organização	 das	 Nações	 Unidas	 para	 a	
Alimentação	e	a	Agricultura).

(B)	 IFAD	 (Fundo	 Internacional	 do	 Desenvolvimento	
Agrícola).

(C)	 OMS	(Organização	Mundial	da	Saúde).
(D)	 OMC	(Organização	Mundial	do	Comércio).
(E)	 PAM	(Programa	Alimentar	Mundial).

O governador do Estado de Sergipe sancionou no 
mês de Maio do ano de 2013 os projetos de lei 63 
e 64/2013, aprovados pela Assembleia Legislativa 
e que autorizam o Poder Executivo Estadual a 
contratar a operação de crédito do programa 
Proinveste.
Qual o nome do governador do Estado de Sergipe?

(A)	 João	Eloy	de	Menezes.
(B)	 Genival	Nunes.
(C)	 Aloizio	Mercadante.
(D)	 Marcelo	Déda	Chagas.
(E)	 João	Alves	Filho.

Um falso boato sobre a suspensão do pagamento 
do programa bolsa família, na segunda quinzena 
do mês de Maio de 2013, em estados da região 
do Nordeste, gerou tumultos com beneficiários 
correndo às agências e casas lotéricas para sacar 
o dinheiro do programa. O falso boato sobre a 
suspensão dos pagamentos do Bolsa Família 
chegou a pelo menos 12 estados Brasileiros. 
Assinale a alternativa que apresenta o órgão 
responsável pelo Programa Bolsa Família.

(A)	 Caixa	Econômica	Federal.
(B)	 Ministério	Público.
(C)	 Ministério	 do	 Desenvolvimento	 Social	 e	 Combate	 à	

Fome.
(D)	 Ministério	do	Planejamento,	Orçamento	e	Gestão.
(E)	 Tribunal	de	Contas	da	União.

O Estado de Sergipe guarda em seu território uma 
grande quantidade de grupos folclóricos originais 
que mantêm vivas as tradições populares. Uma 

verdadeira explosão de cores e sons expressos 
em criativas cantigas, belíssimas danças e 
encenações. O folclore sergipano é parte do 
patrimônio imaterial do Estado, e demonstra a 
capacidade criativa de seu povo em perpetuar a 
sua arte de brincar, cantar, dançar e representar, 
recriando suas tradições. Uma destas celebrações 
encena a chegada dos reis magos e tem como 
principal finalidade louvar o menino Jesus. O 
bailado e a alegria, representados pelo grupo, 
formam um teatro contagiante. Essa manifestação 
acontece principalmente nas cidades históricas 
de Laranjeiras, São Cristóvão e em Japaratuba. 
Assinale a alternativa que corresponde à 
manifestação relatada no texto acima.

(A)	 Cavalhadas.
(B)	 Reisado.
(C)	 Bacamarteiros.
(D)	 Cacumbi.
(E)	 Taieiras.	

O dia 08 de Julho de 1820 é motivo de comemoração 
para a população Sergipana, porque nessa data 

(A)	 surgiu	a	chamada	“música	popular	sergipana”.
(B)	 Sergipe	passou	a	ser	Estado	da	Federação	e	teve	sua	

primeira	Constituição	promulgada.
(C)	 Sergipe	emancipou-se	politicamente	de	Alagoas.	
(D)	 iniciaram-se	as	festas	folclóricas	de	Sergipe.
(E)	 Sergipe	emancipou-se	politicamente	da	Bahia.

*    *    *

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20

C O N H E C I M E N T O S  G E R A I S

Não ESQUEÇA de marcar o número 
correspondente à sua prova na  

Folha de Respostas.

Atenção!

QUESTÃO 16
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(A)		 C=	Y+L
(B)		 L=	C		+	cY
(C)		 Y=	c0	+	c1CD
(D)		 C=	c0	+	c1YD
(E)		 C=	c0	+	c1

O preço é uma variável que afeta diretamente na 
Oferta. Assinale a seguir outras variáveis que 
também podem afetar a Oferta. 

(A)	 Custo	de	produção,	quantidade	e	custo	das	matérias	
primas.

(B)	 Custos	de	produção,	salários,	bens	complementares	e	
custo	das	matérias	primas.

(C)	 Custos	 de	 produção,	 salários,	 custo	 das	 matérias	
primas		e	quantidade.

(D)	 Custos	de	produção,	 salários,	 	 taxa	de	 juros	e	bens	
complementares.

(E)	 Custo	de	produção,	salários,	taxa	de	juros	e	custo	das	
matérias	primas.

Em microeconomia o comportamento do 
consumidor é bastante estudado. Assinale a 
alternativa que apresenta as três etapas básicas 
da Teoria do Consumidor.

(A)	 Preferências	do	consumidor,	restrições	orçamentárias	
e	escolhas	do	consumidor.

(B)	 Preferências	 do	 consumidor,	 cestas	 de	 mercado	 e	
escolhas	do	consumidor.

(C)	 Renda	limitada,	restrições	orçamentárias	e	cestas	de	
mercado.

(D)	 Renda	 limitada,	 restrições	 orçamentárias	 e	
preferências	do	consumidor.

(E)	 Preferências	do	consumidor,	restrições	orçamentárias	
e	renda	limitada.

A relação entre os insumos do processo produtivo 
e o produto resultante é descrita como função 
de produção. Uma função de produção indica o 
produto máximo que uma empresa pode obter 
para cada combinação de insumos. Dessa forma, 
assinale a alternativa que apresenta a forma correta 
de descrever a Função de Produção, considerando 
apenas dois insumos (capital e trabalho).

(A)	 K	=	F(Q,L)
(B)	 Q	=	F(K,L)
(C)	 L	=	F(K,Q)
(D)	 F	=	Q(K,L)
(E)	 Q	=	Q(K,L)

É muito raro o comércio exterior de um país ser 
precisamente equilibrado. A diferença entre 
exportações e as importações de bens e serviços 
é conhecida como

(A)	 saldo	em	transações	individuais.
(B)	 gastos	em	transações	correntes.
(C)	 saldo	em	transações	correntes.

(D)	 gastos	em	transações	individuais.
(E)	 excedentes	em	transações	individuais.

Assim como os outros preços na economia são 
determinados pela interação entre compradores e 
vendedores, as taxas de câmbio são determinadas 
pela interação entre famílias, empresas e 
instituições financeiras, que compram e vendem 
moeda estrangeira para fazer pagamentos 
internacionais. O mercado em que se dá o comércio 
de moeda internacional é denominado

(A)	 mercado	financeiro.
(B)	 mercado	internacional.
(C)	 mercado	aberto.
(D)	 mercado	de	câmbio
(E)	 mercado	interno.

Uma característica marcante do processo de 
industrialização no Brasil foi à de que ele ocorreu 
pela via de substituição de importações, isto é, 
passou-se a produzir progressivamente no país o 
que antes era importado do exterior. Na evolução 
do processo de substituição de importações, foi 
possível distinguir três fases. Assinale a alternativa 
que apresenta essas fases.

(A)	 Produção	de	bens	de	consumo	não	duráveis,	produção	
artesanal-industrial	e	produção	da	indústria	de	base.

(B)	 Produção	 artesanal-industrial,	 produção	 de	 bens	 de	
consumo	duráveis	e	produção	de	bens	de	capital	e	de	
insumos	básicos.

(C)	 Produção	de	bens	de	consumo	não	duráveis,	produção	
de	bens	de	capital	e	produção	artesanal-industrial.

(D)	 Produção	de	bens	de	consumo	duráveis,	produção	da	
indústria	de	base	e	produção	de	bens	de	capital	e	de	
insumos	básicos.

(E)	 Produção	de	bens	de	consumo	não	duráveis,	produção	
de	bens	de	consumo	duráveis	e	produção	de	bens	de	
capital	e	de	insumos	básicos.	

Quando as taxas inflacionárias são elevadas, a 
inflação torna-se um elemento perturbador das 
atividades econômicas e das políticas de preços 
e salários. Traz insegurança e dificuldades para a 
economia e para a sociedade, constituindo-se no 
maior inimigo dos assalariados. Numa situação 
inflacionária, quase todos perdem, com exceção 
de uma pequena parcela de altos beneficiários. 
Assinale a alternativa que apresenta esses altos 
beneficiários.

(A)	 Trabalhadores,	bancos	e	governo.
(B)	 Revendedores,	 empresários,	 trabalhadores	 e	

especuladores.
(C)	 Bancos,	governos	e	revendedores.
(D)	 Empresários,	trabalhadores,	aposentados	e	bancos.
(E)	 Bancos,	especuladores,	empresários	e	governo.

QUESTÃO 24

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

QUESTÃO 25

QUESTÃO 23

QUESTÃO 29
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Quais são as nomenclaturas utilizadas para 
identificar Valor Presente, Valor Futuro e Valor 
Nominal?

(A)		 VF,	PP	e	NN.
(B)		 CV,	SV	e	MV.
(C)		 VF,	VE	e	VN.
(D)	 FV,	PV	e	NV.
(E)	 VN,	PP	e	VM.

Que nome se dá ao regime no qual o juro gerado 
em cada período é somado ao saldo do período 
imediatamente anterior e passa a sofrer incidência 
de juros?

(A)	 Regime	de	Juros	simples.
(B)	 Regime	de	Juros.
(C)	 Regime	de	Juros	compostos.
(D)	 Regime	de	Juros	acumulados.
(E)		 Regime	de	Juros	deficientes.

Dada a fórmula: i%=((J/100+1) (1 / N)  -1) x100 e uma 
taxa de juros acumulada em um ano de 550%. 
Assinale a alternativa que apresenta a taxa de 
juros mensal. 

(A)	 18,10%.
(B)	 16,87%.
(C)	 15,80%.
(D)	 25,00%.
(E)	 17,08%.

O Tempo de retorno é um indicador que não pode 
ser utilizado isoladamente, pois não caracteriza o 
projeto em si, sua magnitude ou sua rentabilidade, 
mas é uma variável considerada fundamental na 
análise de carteira de projetos para investimentos. 
Dessa forma, assinale a alternativa que conceitua 
corretamente o indicador Tempo de Retorno de um 
Investimento.

(A)		 É	 a	 quantidade	 de	 tempo	 necessária	 para	 que	 o	
sistema	recupere	o	seu	investimento	e	retorne	o	fluxo	
de	caixa	cumulativo	para	positivo.	

(B)		 É	 a	 quantidade	 de	 tempo	 necessária	 para	 que	 o	
sistema	recupere	o	seu	investimento	e	retorne	o	fluxo	
de	caixa	cumulativo	para	negativo.

(C)	 É	 a	 quantidade	 de	 tempo	 necessária	 para	 que	 o	
sistema	recupere	o	fluxo	de	caixa.

(D)		 É	 o	 tempo	 necessário	 para	 que	 o	 seu	 investimento	
seja	positivo.

(E)		 É	a	quantidade	de	 tempo	 indeterminado	para	que	o	
sistema	recupere	o	seu	investimento	e	retorne	o	fluxo	
de	caixa	para	positivo.

O conjunto de instituições, instrumentos e 
mercados agrupados de forma harmônica, com a 
finalidade de canalizar a poupança das unidades 
superavitárias até os investimentos demandados 

pelas deficitárias, denomina-se
(A)		 Sistema	Financeiro.
(B)		 Sistema	de	Mercado.
(C)		 Sistema	Econômico.
(D)		 Sistema	Institucional.
(E)		 Sistema	Operacional.

 

Intermediação financeira pode ser definida como 
uma atitude que tem

(A)		 a	 finalidade	 de	 não	 viabilizar	 o	 atendimento	 das	
necessidades	 financeiras	 de	 curto,	 médio	 e	 longo	
prazos.

(B)		 a	 finalidade	 de	 viabilizar	 o	 atendimento	 das	
necessidades	 financeiras	 de	 curto,	 médio	 e	 longo	
prazos,	 manifestadas	 pelos	 agentes	 econômicos	
carentes	de	 recursos,	aplicando	ao	mesmo	 tempo	o	
excedente	monetário	dos	agentes	superavitários	com	
mínimo	de	riscos.

(C)		 a	 finalidade	 de	 viabilizar	 o	 atendimento	 das	
necessidades	financeiras,	manifestadas	pelos	agentes	
econômicos	carentes	de	recursos.

(D)		 a	 finalidade	 de	 viabilizar	 o	 atendimento	 das	
necessidades	 financeiras	 de	 curto	 prazo,	 solicitadas	
pelos	 agentes	 econômicos	 buscando	 investimentos	
deficitários.

(E)		 por	 finalidade	 viabilizar	 os	 interesses	 financeiros	 de	
determinados	 setores	 da	 economia,	 atendendo	 as	
necessidades	 financeiras	 de	 curto	 e	 médio	 prazo,	
manifestadas	 por	 estes	 agentes,	 aplicando	 ao	
mesmo	 tempo	 o	 excedente	 monetário	 dos	 agentes	
superavitários	sem	considerar	os	riscos.

Assinale a alternativa que define corretamente a 
Administração Financeira.

(A)		 A	 administração	 financeira	 é	 um	 campo	 de	 estudo	
teórico.

(B)		 Finanças	 é	 a	 aplicação	 de	 um	 princípio	 econômico	
para	 minimizar	 a	 riqueza.	 Mais	 especificamente,	
minimizar	 a	 riqueza	 significa	 obter	 o	 custo	 mais	
elevado	possível.

(C)		 Finanças	 é	 a	 aplicação	 de	 uma	 série	 de	 princípios	
econômicos	 para	maximizar	 a	 riqueza	 ou	 valor	 total	
de	 um	 negócio.	 Mais	 especificamente,	 maximizar	 a	
riqueza	significa	obter	o	 lucro	mais	elevado	possível	
ao	menor	risco.

(D)		 Finanças	é	a	aplicação	da	arte	e	da	ciência.
(E)		 A	administração	financeira	insere-se	em	um	campo	de	

atuação	bastante	amplo.

Os gestores classificam frequentemente os 
custos como fixos ou variáveis ao tomar decisões 
que afetam o volume de produção. Eles desejam 
saber como tais decisões afetarão os custos e 
as receitas, percebem que muitos fatores além 
do volume de produção afetarão os custos. Os 
gestores estudam ,também, o volume da produção 
nas receitas, nas despesas e no resultado. Como é 
denominado este estudo?

QUESTÃO 35

QUESTÃO 36

QUESTÃO 37

QUESTÃO 30

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32

QUESTÃO 33

QUESTÃO 34
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(A)		 Análise	de	custos.
(B)		 Análise	do	lucro.
(C)		 Estudo	da	produção.
(D)		 Análise	custo-volume-lucro.
(E)		 Estudo	das	receitas	e	despesas.

A Contabilidade por Responsabilidade possui 
diversos centros de responsabilidades. Os centros 
de responsabilidades, geralmente, têm metas 
múltiplas e ações que o sistema de controle de 
gestão monitora. Os centros de responsabilidades, 
via de regra, são classificados de acordo com 
suas responsabilidades financeiras. Assinale a 
alternativa que apresenta quais são esses centros 
de responsabilidades.

(A)		 Centros	 de	 controle,	 centro	 de	 ações	 e	 centros	 de	
investimentos.

(B)		 Centros	 de	 custos,	 centro	 de	 ações	 e	 centros	 de	
investimentos.

(C)		 Centros	de	resultados,	centro	de	controle	e	centros	de	
ações.

(D)		 Centros	de	investimentos,	centro	de	custos	e	centros	
de ações.

(E)		 Centros	de	custos,	centros	de	resultados	e	centros	de	
investimentos.

É através das análises e índices financeiros, que 
o administrador poderá avaliar o desempenho de 
uma empresa, possibilitando ao gestor ter uma 
noção geral de como estão os ativos, produzindo 
resultados financeiros para que possa tomar 
decisões e fazer o planejamento do exercício. 
Identifique uma das maneiras de análise a seguir.

(A)		 Não	é	necessário	analisar	os	demonstrativos	de	fluxo	
de	caixa.

(B)		 Estudar	 o	 conteúdo	 do	 fluxo	 da	 demonstração	 do	
resultado	do	exercício	e	do	balanço	patrimonial.

(C)		 Os	 demonstrativos	 financeiros	 não	 são	 importantes	
ferramentas	para	os	gestores.

(D)		 Os	 demonstrativos	 contábeis	 não	 são	 uteis	 nem	
necessários	em	uma	análise	financeira.

(E)	 Os	 demonstrativos	 contábeis	 e	 financeiros	 não	 são	
uteis	e	nem	necessários	em	uma	análise	financeira.

O capital de giro de uma empresa corresponde ao
(A)		 passivo	da	empresa.
(B)		 investimentos.
(C)		 ativo	circulante.
(D)		 passivo	Circulante.
(E)						investimentos	e	passivo	circulante.

A alavancagem de capital é realizada com a 
finalidade de aumentar a rentabilidade do seu 
negócio. Um projeto se torna atrativo quando a 
TIR é

(A)	 igual	ou	maior	que	zero.
(B)	 a	TIR	é	menor	que	zero.

(C)	 o	resultado	da	TIR	não	interfere	na	decisão.
(D)	 a	TIR	deve	estar	abaixo	da	TMA.
(E)	 a	TIR	deve	ser	desconsiderada	nesses	casos.

Para que possamos identificar a VPL em uma 
análise de investimento, precisamos trazê-la para 
o tempo presente, assim qual a fórmula correta 
para trazer FV para PV? 

(A)		 VP=[VFFC]*(1-i)n
(B)		 VP={FCVF}+(1*i)²
(C)		 VP=[FCVF]+(1+i)n
(D)		 VP={FCVF}-(1-i)2
(E)						VP=[FCVF]/(1+i)n

Qual a ferramenta que garante aos gestores das 
empresas maior agilidade e eficiência no processo 
de tomada de decisões para manter seus produtos 
no mercado, trabalhando de forma flexível, de 
modo a saber quando devem ser mais agressivos 
a fim de conquistar maior fatia de mercado, ou, 
ao contrário, saber quando devem retrair-se para 
garantir resultados?

(A)		 Sistema	de	acumulação	de	custos	por	ordem.
(B)		 Sistema	de	acumulação	de	custos	por	processo.
(C)		 Sistemas	de	custos	diretos	e	indiretos.
(D)		 Sistema	de	contabilidade	de	custos.
(E)		 Sistemas	de	classificação	de	custos.

Na classificação das entradas e saídas de caixa por 
atividades é importante escolher um agrupamento 
de operações que venha a satisfazer a análise 
ocorrida no período que se pretende demonstrar. 
Conforme estabelece o inciso I do artigo 188 da 
Lei nº 6.404/1976 e ainda em conformidade com 
as orientações contidas na NPC (Normas de 
Procedimentos de Contabilidade), o ideal é que as 
transações relativas às entradas e saídas de caixa 
sejam selecionadas em três grupos de atividades. 
Portanto, assinale a alternativa que apresenta os 
três grupos de atividades.

(A)		 Atividades	operacionais,	 atividades	de	 investimentos	
e	atividades	de	financiamentos.

(B)		 Atividades	 comerciais,	 atividades	 profissionais	 e	
atividades	de	financiamentos.

(C)		 Atividades	 operacionais,	 atividades	 profissionais	 e	
atividades	de	investimentos.

(D)		 Atividades	 de	 financiamentos,	 atividades	 de	
investimentos	e	atividades	comerciais.

(E)		 Atividades	de	 investimentos,	atividades	comerciais	e	
atividades	profissionais.

QUESTÃO 38

QUESTÃO 39

QUESTÃO 40

QUESTÃO 41

QUESTÃO 42

QUESTÃO 43

QUESTÃO 44
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Assinale a alternativa que apresenta a definição de 
Tributos.

(A)		 É	o	ato	de	instituir	e	cobrar	tributos.
(B)		 Tributo	 é	 toda	 prestação	 pecuniária	 compulsória,	

em	moeda	ou	cujo	valor	nela	se	possa	exprimir,	que	
não	constitua	sanção	de	ato	ilícito,	instituída	em	lei	e	
cobrada	mediante	atividade	administrativa	plenamente	
vinculada.

(C)		 O	 tributo	 tem	 por	 obrigação	 o	 fato	 gerador	 de	 uma	
situação	independente	de	qualquer	atividade	estatal	e	
ou	privada	específica,	relativa	ao	contribuinte.

(D)		 São	taxas	que	se	caracterizam	por	apresentarem,	na	
hipótese	da	norma,	a	declaração	de	um	fato	revelador	
de	 uma	 atividade	 estatal,	 direta	 e	 especificamente	
dirigida	ao	contribuinte.

(E)		 Tem	como	fato	gerador	o	exercício	regular	de	polícia,	
ou	a	utilização,	efetiva	ou	potencial	de	serviço	público	
específico	e	divisível,	prestado	ao	contribuinte.

Assinale a alternativa que apresenta os tributos 
Federais previstos no Sistema de Tributação 
Brasileiro.

(A)		 IRPJ,	IPI,	PIS,	COFINS,	CSLL,	ICMS	e	IE.
(B)		 ICMS,	IE,	IRPF,	COFINS	e	CSLL.
(C)		 IRPJ,	ICMS,	ITBI,	IPI,	PIS	e	COFINS.
(D)		 II,	IE,	PIS,	COFINS,	IPI,	IOF,	ITR,	IRPJ,	CSLL	e	IRRF.
(E)		 II,	IE,	IRPJ,	IPI,	PIS,	COFINS,	CSLL,	ITR,	ISS	e	ITBI.

Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido 
ou contado. Assim, assinale a alternativa que 
apresenta qual o nome do procedimento usado 
para resolver um problema que envolva grandezas 
relacionadas em que determinamos por proporção 
o valor de uma destas, conhecendo a relação 
desta proporção com a proporção das demais 
grandezas.

(A)		 Cálculo	matemático.
(B)		 Porcentagem.
(C)		 Média	matemática.
(D)		 Soma	de	todas	as	grandezas.
(E)		 Regra	de	três.

Assinale a alternativa que apresenta as quatro 
principais funções da informação gerencial 
contábil.

(A)		 Controle	 operacional,	 controle	 fiscal,	 controle	
administrativo	e	controle	estratégico.

(B)		 Controle	fiscal,	custeio	do	produto	e	do	cliente,	controle	
de	escopo	e	controle	estratégico.

(C)		 Controle	operacional,	custeio	do	produto	e	do	cliente,	
controle	administrativo	e	controle	estratégico.

(D)		 Controle	operacional,	custeio	do	produto	e	do	cliente,	
controle	da	natureza	da	informação	e	controle	físico.

(E)		 Controle	operacional,	custeio	do	produto	e	do	cliente,	
controle	administrativo	e	controle	de	restrições.

No curto prazo, a política monetária afeta tanto 
o nível de produto quanto sua composição. Um 
aumento na moeda leva a uma diminuição das 
taxas de juros e a uma depreciação da moeda, 
ambos, por sua vez, levam a 

(A)	 um	aumento	da	demanda	por	bens	e	a	um	aumento	do	
produto.

(B)	 uma	diminuição	da	demanda	por	bens	e	a	um	aumento	
do produto.

(C)	 um	aumento	da	oferta	por	bens	e	a	uma	diminuição	do	
produto.

(D)	 uma	 diminuição	 da	 demanda	 por	 bens	 e	 a	 uma	
diminuição	do	produto.

(E)	 uma	diminuição	da	oferta	por	bens	e	a	uma	diminuição	
do produto.

Os instrumentos da Política Monetária são os 
métodos e meios usados na implementação 
desta política que afetam diretamente as variáveis 
operacionais. Assinale a alternativa que apresenta 
os três instrumentos clássicos da política 
monetária.

(A)	 Recolhimento	compulsório,	reservas	bancárias	e	taxa	
de	câmbio.

(B)		 Recolhimento	 compulsório,	 taxa	 de	 redesconto	 e	
operação	de	mercado	aberto	(Open	Market).

(C)		 Reservas	bancárias,	 taxa	de	 redesconto	e	operação	
de	mercado	aberto	(Open	Market).

(D)		 Taxa	 de	 câmbio,	 taxa	 de	 redesconto	 e	 operação	 de	
mercado	aberto	(Open	Market).

(E)	 Recolhimento	 compulsório,	 reservas	 bancárias	 e	
operação	de	mercado	aberto	(Open	Market).

QUESTÃO 46

QUESTÃO 47

QUESTÃO 48

QUESTÃO 49

QUESTÃO 50

LEMBRETE

Não ESQUEÇA de marcar o número 
correspondente à sua prova na Folha 

de Respostas.

QUESTÃO 45
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