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LÍNGUA PORTUGUESA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

a cama, mais chineses.
VERÍSSIMO, Luis Fernando. (<www.sinprors.org.br/extraclasse/
jun07/verissimo.asp>)Leia o texto abaixo e responda às questões

propostas.

Já somos 6 bilhões, não contando o milhão e
pouco que nasceu desde o começo desta frase. Se
fosse um planeta bem administrado isto não
assustaria tanto. Mas é, além de tudo, um lugar
mal frequentado. Temos a fertilidade de coelhos e o
caráter de chacais, que, como se sabe, são animais
sem qualquer espírito de solidariedade. As
megacidades, que um dia foram símbolos da
felicidade bem distribuída que a ciência e a técnica
nos trariam – um helicóptero em cada garagem e
caloria sintética para todos, segundo as projeções
futuristas de anos atrás –, se transformaram em
representações da injustiça sem remédio, cidadelas
de privilégio cercadas de miséria, uma réplica exata
do mundo feudal, só que com monóxido de carbono.

Nosso futuro é a aglomeração urbana e as
sociedades se dividem entre as que se preparam –
conscientemente ou não – para um mundo desigual e
apertado e as que confiam que as cidadelas resistirão
às hordas sem espaço. Os jornais ficaram mais
estreitos para economizar papel, mas também
porque diminui a área para expansão dos nossos
cotovelos. Chegaremos ao tabloide radical, duas ou
três colunas magras onde tudo terá de ser dito com
concisão desesperada. Adeus advérbios de modo e
frases longas, adeus frivolidades e divagações
superficiais como esta. A tendência de tudo feito pelo
homem é para a diminuição – dos telefones e
computadores portáteis aos assentos na classe
econômica. O próprio ser humano trata de perder
volume, não por razões estéticas ou de saúde, mas
para poder caber no mundo.

No Japão, onde muita gente convive há anos
com pouco lugar, o espaço é sagrado. Surpreende a
extensão dos jardins do palácio imperial no centro de
Tóquio, uma cidade onde nem milionário costuma ter
mais de dois quartos, o que dirá um quintal. É que o
espaço é a suprema deferência japonesa. O
imperador sacralizado é ele e sua imensa
circunstância.

Já nos Estados Unidos, reverencia-se o
espaço com o desperdício. Para entender os
americanos você precisa entender a sua
classificação de camas de acordo com o tamanho:

, tamanho rainha, , para reis, e,
era inevitável, , do tamanho de jardins
imperiais. É o espaço como suprema ostentação,
pois – a não ser para orgias e piqueniques – nada é
mais supérfluo do que espaço sobrando numa cama,
exatamente o lugar onde não se vai a lugar algum.

Os americanos ainda não se deram conta de
que, quando chegar o dia em que haverá chineses
embaixo de todas as camas do mundo, quanto maior

Nosso espaço

queen size king size
emperor size

Questão 01

De acordo com o texto, apenas uma das alternativas
abaixo é verdadeira.Assinale-a.

A) A única característica que diferencia o período
feudal dos tempos atuais é a grande quantidade
de monóxido de carbono que havia naquela
época.

B) Um dos problemas mais graves que enfrentamos
é o elevado índice populacional e a falta de
solidariedade entre as pessoas.

C) As grandes cidades, onde se encontram
tecnologia de ponta e desenvolvimento científico,
representam o espaço de maior prosperidade.

D) Segundo o autor do texto, os japoneses,
representados pela figura do imperador, é o povo
que melhor convive com o excesso de espaço
físico.

E) Ao comparar Japão e Estados Unidos, o autor
demonstra sua admiração pela maneira com que
os americanos se relacionam com o espaço físico.

Questão 02

Em qual dos trechos abaixo, o autor emite um
julgamento de valor a respeito de sua própria
produção escrita?

A) “Já somos 6 bilhões, não contando o milhão e
pouco que nasceu desde o começo desta frase.”

B) “Mas é, além de tudo, um lugar mal frequentado.”
C) “Adeus advérbios de modo e frases longas, adeus

frivolidades e divagações superficiais como esta.”
D) “Para entender os americanos você precisa

entender a sua classificação de camas de acordo
com o tamanho [...]”

E) “Chegaremos ao tabloide radical, duas ou três
colunas magras onde tudo terá de ser dito com
concisão desesperada.”

Questão 03

Conhecendo a regência do verbo CONFIAR,
percebe-se que, ao redigir o período abaixo, o autor
optou pela omissão da preposição:

“Nosso futuro é a aglomeração urbana e as
sociedades se dividem entre as que se preparam –
conscientemente ou não – para um mundo desigual e
apertado e as que confiam que as cidadelas resistirão
às hordas sem espaço.”

A) a
B) com
C) de
D) para
E) em
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Questão 05

Na relação textual, o quarto parágrafo estabelece
com o terceiro uma relação de:

A) temporalidade.
B) oposição.
C) consequência.
D) conformidade.
E) finalidade.

Questão 04

Apenas um dos elementos de coesão destacados
NÃO retoma, no texto, um termo anunciado
anteriormente.Aponte-o.

A) “Se fosse um planeta bem administrado ISTO não
assustaria tanto.” (parágrafo 1)

B) “As megacidades, QUE um dia foram símbolos da
felicidade bem distribuída que a ciência e a
técnica nos trariam [...]” (parágrafo 1)

C) “Nosso futuro é a aglomeração urbana e as
sociedades se dividem entre AS que se preparam
– conscientemente ou não – para um mundo
desigual [...]” (parágrafo 2)

D) “MAS é, além de tudo, um lugar mal frequentado.”
(parágrafo 1)

E) “[...] e AS que confiam que as cidadelas resistirão
às hordas sem espaço.” (parágrafo 2)

Questão 06

Que opção apresenta, respectivamente, os
sinônimos das palavras destacadas nos trechos
abaixo?

“[...] e as que confiam que as cidadelas resistirão às
HORDAS sem espaço.”
“É que o espaço é a suprema DEFERÊNCIA
japonesa.”
“É o espaço como suprema OSTENTAÇÃO [...]”

A) limites - variedade - respeito
B) cidades - divergência - habilidade
C) pessoas carentes - orgulho - imposição
D) bando indisciplinado - reverência - exibição
E) malfeitores - displicência - grandeza

Questão 07

A conjunção que introduz o período: “Se fosse um
planeta bem administrado isto não assustaria tanto.”,
expressa:

A) causa.
B) conformidade.
C) finalidade.
D) comparação.
E) condição.

Questão 08

O autor desenvolve sua tese com frases carregadas
de ironia. Dentre as opções abaixo, identifique o
trecho em que se observa claramente essa figura de
linguagem.

A) “O próprio ser humano trata de perder volume,
não por razões estéticas ou de saúde, mas para
poder caber no mundo.”

B) “No Japão, onde muita gente convive há anos com
pouco lugar, o espaço é sagrado”.

C) “É que o espaço é a suprema deferência
japonesa.”

D) “Nosso futuro é a aglomeração urbana e as
sociedades se dividem entre as que se preparam
– conscientemente ou não – para um mundo
desigual e apertado e as que confiam que as
cidadelas resistirão às hordas sem espaço.”

E) “Surpreende a extensão dos jardins do palácio
imperial no centro de Tóquio, uma cidade onde
nem milionário costuma ter mais de dois quartos
[...]”

Questão 10

No que diz respeito à colocação pronominal, apenas
uma das opções abaixo NÃO segue a norma culta da
língua.Assinale-a.

A) Tenho trazido-o sempre comigo!
B) Tudo lhe será perdoado.
C) Queria saber o que se tinha passado.
D) O coordenador veio interromper-me.
E) Como te hei de receber em minha casa?

Questão 09

Assinale a opção que completa, correta e
respectivamente, as lacunas da frase abaixo.

Essa constatação, carregada de estranha obviedade,
obriga-nos quase ___ tratar como uma circunstância
paralela e eventual aquela que deve ser considerada
___ marca humana por excelência: ___ capacidade
de reflexão e consciência.

A) à - a - a
B) à - à - a
C) a - a - a
D) a - à - a
E) a - a - à
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Questão 11

“[...] redefiniu as fronteiras entre as Américas
Portuguesa e Espanhola, anulando o estabelecido no
Tratado de Tordesilhas: Portugal garantia o controle
da maior parte da Bacia Amazônica, enquanto que a
Espanha controlava a maior parte da baixa do Prata.
Neste Tratado, o princípio do usucapião (

), que quer dizer a terra pertence a quem a
ocupa, foi levado em consideração pela primeira vez.”

A redefinição do território colonial brasileiro foi
realizada por meio de alguns tratados. O tratado ao
qual o texto faz referência é o de:

A) Lisboa (1681).
B) Madri (1750).
C) Santo Idelfonso (1777).
D) Badajós (1801).
E) Petrópolis (1903).

uti
possidetis

(Retirado do site: <http://www.ibge.gov.br/brasil500/constrterrit/
territ_legalizado.html> em 27/12/2012)

Questão 12

CAPÍTULO I

Da Criação do Estado de Rondônia

Art. 1º - Fica criado o Estado de Rondônia, mediante a
elevação do Território Federal do mesmo nome a
essa condição, mantidos os seus atuais limites e
confrontações.

Art. 2º - A Cidade de Porto Velho - será a Capital do
novo Estado.

A criação do estado de Rondônia efetivou-se através
da Lei Complementar n° 41, de 22 de dezembro de
1981, que elevou o Território Federal já existente à
condição de Estado, mantendo seus limites e
fronteiras. Respectivamente, era Presidente do Brasil
e foi instituído como primeiro governante do Estado
na ocasião:

A) Fernando Collor de Melo e Jerônimo Garcia de
Santana.

B) Getúlio Vargas e Ivo Cassol.
C) Fernando Henrique Cardoso e ÂngeloAgelin.
D) Castelo Branco e Valdir Raupp.
E) João Batista Figueiredo e Jorge Teixeira de

Oliveira.

(Lei Complementar n° 41, de 22 de dezembro de
1981)

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE RONDÔNIA Questão 13

Em relação a sua face sudeste, o estado de Rondônia
faz fronteira com:

A) Mato Grosso eAcre.
B) Acre eAmazonas.
C) Mato Grosso e Bolívia.
D) Bolívia eAmazonas.
E) Mato Grosso do Sul e Paraná.

Questão 14

A rede hidrográfica do estado de Rondônia é
representada pelo rio Madeira e seus afluentes, que
formam bacias hidrográficas significativas. NÃO
compõe a hidrografia de Rondônia a seguinte bacia
hidrográfica:

A) Jamari.
B) Abunã.
C) Mamoré.
D) Guaporé.
E) Paraná.

Questão 15

A origem do nome do atual estado de Rondônia
deve-se a uma homenagem ao sertanista Marechal
Cândido Rondon, personagem importante na
ocupação da região. O início das expedições de
Rondon que ampliaram o conhecimento da região
Norte foi motivado pela famosa Comissão Rondon,
que consistia na:

A) instalação de linhas telegráficas estratégicas pelo
interior.

B) construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré.
C) pesquisa etnológica das populações indígenas

locais.
D) delimitação e fiscalização das fronteiras de

Rondônia.
E) oficialização da extração da borracha pelo interior

do território.
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Questão 16

Sabendo que a elasticidade-preço da demanda do
bem é igual a 1,25, que houve uma diminuição de
sua quantidade demandada num percentual de 25%
e que seu preço, num instante anterior, era de
R$ 10,00, pode-se afirmar que seu preço atual:

A) diminuiu em 20% e passou a R$ 8,00.
B) aumentou em 20% e passou a R$ 12,00.
C) diminuiu em 5% e passou a R$ 9,50.
D) aumentou em 5% e passou a R$ 10,00.
E) não sofreu qualquer alteração.

X

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 17

A teoria da Economia do “Bem-estar” baseia-se na
política de não intervenção, conhecida pela
expressão, em francês, e utiliza como
medida do bem-estar econômico de uma sociedade:

A) o excedente do consumidor.
B) a diferença entre o excedente do produtor e o

excedente do consumidor.
C) o excedente do produtor.
D) a soma dos excedentes do produtor e dos

excedentes do consumidor.
E) somente a eficiência na alocação de recursos

para maximizar os excedentes totais.

laissez-faire

Questão 20

Seja o equilíbrio do lado real da economia (IS) dado
pela equação i = 4 – 0,02y e o equilíbrio do lado
monetário expresso por i = 1,5 + 0,03y, onde

representa a taxa de juros e , o nível de renda.
Assim, a taxa de juros e o nível de renda que
equilibram, simultaneamente, os lados real e
monetário dessa economia são:

A) i = 2,5% e y = 75
B) i = 2,0% e y = 100
C) i = 1,8% e y = 110
D) i = 1,0% e y = 200
E) i = 3,0% e y = 50

i y

Questão 18

A renda de equilíbrio (y ), equivalente a um nível de
oferta agregada (y ), dada uma função de consumo
C= 40 + 0,75y, será de:

A) 130,0
B) 160,0
C) 70,0
D) 110,0
E) 100,0

e

o

Questão 21

Ao comparar taxas de inflação e taxas de
d e s e m p r e g o , n o t a m - s e d e t e r m i n a d a s
características, a saber: a inflação será positiva se o
desemprego estiver abaixo da taxa natural de
desemprego (taxa de desemprego compatível com o
pleno emprego); a inflação será zero, se a taxa de
desemprego for igual à taxa natural e haverá deflação
se o desemprego estiver acima da taxa natural de
desemprego. Essas afirmações, que mostram uma
relação inversa entre inflação e desemprego,
referem-se à:

A) Teoria Evolucionista.
B) Teoria Inercialista.
C) Curva de Phillips.
D) Teoria Behaviorista.
E) Curva IS-LM.

Questão 22

APoupança Interna é determinada pela expressão:

A) Poupança Privada + Impostos – Gastos do
Governo.

B) Poupança Privada – Impostos + Gastos do
Governo – Poupança Externa.

C) Poupança Privada + Impostos – Gastos do
Governo + Poupança Externa.

D) Poupança Privada – Impostos + Gastos do
Governo.

E) Poupança Privada + Impostos – Gastos do
Governo – Poupança Externa.

Questão 19

Arepresentação gráfica que ilustra as preferências do
consumidor, analisando variadas cestas de bens e
serviços que ele está disposto a adquirir com
determinado nível constante de bem-estar é
denominada:

A) reta orçamentária.
B) linha de restrição orçamentária.
C) curva da demanda do consumidor.
D) linha do valor utilidade.
E) curva de indiferença.
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Questão 23

Ocorre o equilíbrio do monopolista quando:

A) a receita marginal é igual ao custo médio.
B) a receita média é igual ao custo marginal.
C) a receita média é igual ao custo médio.
D) a receita marginal é igual ao custo marginal.
E) a receita marginal é igual à receita média.

Questão 26

A estrutura de mercado que é caracterizada pela
existência de um relativamente reduzido número de
produtores e vendedores que fabricam bens
substitutos próximos entre si e que, nos dias atuais,
prevalece no mundo ocidental, inclusive no Brasil, é
denominada:

A) concorrência perfeita.
B) monopólio bilateral.
C) concorrência monopolista.
D) monopsônio.
E) oligopólio.

Questão 24

O operacional é considerado a medida mais
apropriada para mostrar as reais necessidades de
financiamento do setor público e é determinado
pelo(a):

A) soma dos gastos públicos correntes e os juros
reais da dívida pública, subtraindo-se a receita
fiscal corrente.

B) parcela do público financiada pelas
autoridades monetárias.

C) soma dos gastos públicos correntes, os juros reais
da dívida pública e a correção monetária e
cambial da dívida.

D) soma dos gastos públicos correntes, os juros reais
da dívida pública e a correção monetária e
cambial da dívida, subtraindo-se a receita fiscal
corrente.

E) resultado da subtração da receita fiscal corrente
do total dos gastos públicos correntes.

deficit

deficit

Questão 27

O estabelecimento de regras particulares ou ações
especí f icas implementadas por agências
administrativas para interferir direta ou indiretamente
em mecanismos de alocação de mercado, decisões
de oferta e demanda de consumidores e produtores,
define a Regulamentação dos Mercados, que tem
como um de seus instrumentos:

A) os incentivos financeiros, por meio de impostos e
subsídios.

B) o direito de exploração de ativos.
C) os recursos de livre acesso.
D) a estruturação dos mercados de concorrência

imperfeita.
E) a organização industrial.

Questão 28

Joe Bain, na década de 1950, forneceu importantes
subsídios ao estudo das barreiras à entrada de
concorrentes potenciais em determinado mercado.
Nesses estudos, fator relevante foi a definição de
entrada, como sendo:

A) a ampliação da capacidade instalada das firmas
atuantes no mercado.

B) a livre participação no mercado de infinito número
de firmas.

C) um novo investimento realizado por uma nova
firma.

D) a aquisição da capacidade instalada já existente,
por uma nova firma.

E) a ameaça de participação no mercado de outras
firmas.

Questão 25

Ao analisar os custos de produção de uma empresa,
segregados em custos fixos e custos variáveis, num
espectro de curto prazo, verifica-se que:

A) os custos fixos médios não são alterados quando
ocorre um aumento da produção, mas os custos
médios variáveis sofrem uma diminuição.

B) os custos fixos médios vão diminuindo, à medida
que aumenta a produção, enquanto os custos
variáveis médios diminuem, num primeiro
instante, aumentando, em seguida, com a
expansão da produção.

C) os custos fixos médios e os custos variáveis
médios são sempre crescentes.

D) os custos tota is médios são sempre
decrescentes, à medida que aumenta a produção.

E) os custos totais médios são sempre crescentes, à
medida que aumenta a produção.
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Questão 29

Senhoriagem ( ) tem o significado de:

A) um princípio de tributação segundo o qual os
indivíduos devem pagar impostos de maneira
proporcional aos benefícios que obtêm dos gastos
públicos.

B) um conjunto de ações indesejáveis adotadas por
uma das partes contratantes que, em razão da
assimetria de informações, não é observada pela
outra parte e que compromete o cumprimento do
contrato.

C) um princípio tributário segundo o qual cada
indivíduo deve pagar proporcionalmente à sua
condição financeira.

D) a taxa de crescimento econômico, com equilíbrio
entre oferta e demanda agregadas, com pleno
emprego de mão de obra.

E) o ganho implícito do emissor de moeda, já que o
custo de produção do papel-moeda ou da moeda
metálica é bastante inferior ao seu valor de face.

Seignoriage

Questão 32

No modelo Harrod-Domar, de crescimento
econômico, considerando a função poupança igual a
S = 0,25y e uma relação capital-produto igual a 3,0 ,
pode-se afirmar que, em situação de equilíbrio, a taxa
de crescimento da renda é igual a:

A) 7,5%
B) 1,3%
C) 8,3%
D) 12,0%
E) 5,5%

Questão 33

O aumento na força de trabalho, derivado do
crescimento demográfico e da imigração e o aumento
do estoque de capital, são duas das fontes do:

A) progresso tecnológico.
B) elevado nível de subemprego e desemprego.
C) desenvolvimento econômico.
D) grau de dependência exógena.
E) crescimento econômico.

Questão 34

Considere as seguintes notações:

PNLcf = Produto Nacional Líquido, a custo de
fatores,
d = depreciação,
Ti = Tributos indiretos,
Sub = Subsídios,
RR = Renda Recebida do Exterior e
RE = Renda Enviada ao Exterior.

Para determinar o Produto Interno Bruto, a preços de
mercado, a expressão a ser utilizada deve ser igual a:

A) PNLcf + d – Ti – Sub – RR + RE
B) PNLcf – d + Ti + Sub + RR – RE
C) PNLcf + d + Ti – Sub – RR + RE
D) PNLcf + d – Ti + Sub + RR – RE
E) PNLcf – d + Ti – Sub – RR + RE

n

n

n

n

n

n

Questão 30

O desenvolvimento econômico tem como metas
mudanças de caráter quantitativo nos níveis do
produto nacional, alterações na composição do
produto e alocação dos recursos nos diversos setores
da economia e, tal processo, para ser caracterizado,
exige a observação, ao longo do tempo, da
existência, entre outros fatores, de:

A) progresso tecnológico baseado em processos
produtivos poupadores de capital.

B) melhoria das condições de saúde, nutrição,
educação, moradia e transporte.

C) uma relação constante produto / capital.
D) uma política monetária contracionista, com o

objetivo de controlar a inflação.
E) uma política fiscal sustentável e/ou consistente.

Questão 31

A soma dos Impostos Diretos, Impostos Indiretos e
Outras Receitas Correntes do Governo, subtraída do
Produto Nacional Líquido a preços de mercado,
acrescido das Transferências do Governo ao Setor
Privado e dos subsídios, tem como resultado a:

A) Renda Disponível do Setor Público.
B) Renda Disponível Total.
C) Renda Nacional Disponível Líquida.
D) Renda Disponível do Setor Privado.
E) Renda Interna Bruta a custo de fatores.
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Questão 35

Determinado bem tem sua demanda expressa pela
função linear q = 25 – 1,3p + 0,7p + 18R.
Pode-se afirmar que tal bem é normal e substituto do
bem , porque os sinais dos coeficientes, na função,
são respectivamente:

A) positivo, em relação à variável renda (R) e
positivo, em relação a p .

B) negativo, em relação à variável p e positivo, em
relação a p .

C) positivo, em relação à variável Renda (R) e
negativo, em relação a p .

D) positivo, em relação ao termo independente e
negativo, em relação a p .

E) positivo, em relação a p e positivo, em relação ao
termo independente.

x x y

y

y

x

y

x

x

y

Questão 38

Uma comparação conceitual entre rendimentos
decrescentes de escala e a lei dos rendimentos
decrescentes aponta que não se deve confundi-los,
porque:

A) os rendimentos decrescentes de escala ocorrem
quando a produção cresce menos que
proporcionalmente aos fatores de produção.

B) a lei dos rendimentos decrescentes supõe haver
algum fator de produção fixo no processo
produtivo (espectro de curto prazo), enquanto os
rend imentos decrescen tes de esca la
representam um conceito de longo prazo, no qual
todos os fatores de produção são variáveis.

C) quando se aumenta um fator variável, dada uma
quantidade de fatores fixos, a produtividade
marginal do fator variável cresce até certo ponto e,
a partir daí, decresce, até tornar-se negativa.

D) a lei dos rendimentos decrescentes descreve o
sentido geral e a taxa de mudança na produção da
firma, quando é fixada a quantidade de recursos.

E) os rendimentos decrescentes de escala ocorrem
pelo fato de que a expansão da empresa pode
provocar uma descentralização, causando
problemas de comunicação entre áreas da
empresa.

Questão 36

Algumas atividades econômicas geram custos a
terceiros e, algumas outras, geram benefícios. A
educação é uma atividade que gera muitos
benefícios, pois uma população mais instruída leva a
um governo melhor, o que é benéfico para toda a
população, quando tal melhoria não afetar somente o
consumidor da educação, mas também, outras
pessoas, ou seja, o valor social é maior do que o valor
privado. Esse impacto das ações de uma pessoa
sobre o bem-estar de outras que não tomam parte da
ação, é denominado:

A) externalidade.
B) custo-benefício.
C) mobilidade social.
D) vantagem comparativa.
E) vantagem absoluta.

Questão 39

O proprietário de um estabelecimento comercial
deseja investir R$ 5.000 na aquisição de frigoríficos.
Ele projeta fluxos anuais de R$ 1.500, R$ 1.800,
R$ 2.400 e R$ 2.800. Uma análise inicial, utilizando o
método de Simples, mostrou que o retorno
ocorrerá em:

A) 2 anos, 3 meses e 15 dias.
B) 2 anos, 8 meses e 15 dias.
C) 3 anos, 3 meses e 15 dias.
D) 3 anos, 8 meses e 15 dias.
E) exatamente em 3 anos.

Payback

Questão 37

Algumas transações que ocorrem no mercado são
excluídas, ou não consideradas na determinação do
Produto Nacional. Entre elas, está a atividade de:

A) auxílio-moradia para funcionário público.
B) imóvel ocupado pelo próprio construtor.
C) reforma de residência.
D) valorização e desvalorização de ativos.
E) consumo de bens e serviços, pelo próprio

produtor.
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Questão 40

Segundo Patrick Gremaud e Bobik Braga, “os cartéis
são organizações de produtores ou indústrias dentro
de certo setor ou atividade, e determinam a política de
preços para todos os associados, fixando cotas para
cada um. É estabelecido como forma de evitar guerra
de preços que pode trazer resultados ruins para
todos. Um produtor, individualmente, pode melhorar
sua situação se romper o acordo, reduzindo seu
preço e conquistando, assim, uma fatia maior de
mercado. Essa possibilidade pode se constituir num
desestímulo à formação do cartel se os produtores
pensarem estrategicamente.” Este é um exemplo de
fenômeno ou problema econômico para o qual é de
grande utilidade, para melhor compreensão, a:

A) Teoria Behaviorista.
B) Teoria daAgência.
C) Teoria dos Jogos.
D) Teoria Evolucionista.
E) Teoria Keynesiana.

Questão 43

Em uma análise gráfica, a curva de demanda de
determinado bem sofre um deslocamento para a
direita, em relação à posição anterior, motivado por
uma alteração na Renda de seus consumidores. No
mesmo período, um bem, relacionado ao primeiro,
tem uma considerável diminuição em sua demanda.
Pode-se afirmar que os dois bens são,
respectivamente:

A) inferior e substituto.
B) normal e complementar.
C) inferior e complementar.
D) normal e substituto.
E) inferior e um bem de Veülen.

Questão 44

Uma empresa deseja avaliar um investimento em um
novo equipamento para produção, cujo custo inicial é
de R$ 8.000,00. São esperados retornos anuais, a
partir do final do 2º ano, de R$ 2.500,00, R$ 4.000,00
e R$ 2.500,00. Ao final do 4º ano, o equipamento
poderá ser negociado por seu valor residual,
estimado em R$ 3.200,00. Sendo o custo de capital
da empresa igual a 10%, a decisão sobre o
investimento deverá ser de:

A) rejeitar o projeto, pois seu VPL é de R$ 964,55
negativos.

B) aceitar o projeto, pois seu VPL é de R$ 1.861,01
positivos.

C) aceitar o projeto, pois seu VPL é de R$ 1.978,91
positivos.

D) rejeitar o projeto, pois seu VPL é de R$ 1.861,01
negativos.

E) aceitar o projeto, pois seu VPL é de R$ 964,55
positivos.

Questão 45

Certo produto tem suas escalas de oferta e demanda
representadas, respectivamente, pelas equações
Q =1000 + 28p e Q = 1315 – 42p, sendo , a
quantidade ofertada, , a quantidade demandada e

, o preço. Seu preço de equilíbrio e a quantidade de
equilíbrio, no mercado em que atua são,
respectivamente:

A) R$ 4,50 e 315 unidades.
B) R$ 22,50 e 315 unidades.
C) R$ 4,50 e 1.126 unidades.
D) R$ 22,50 e 1.126 unidades.
E) R$ 13,50 e 945 unidades.

O D Q
Q

p

O

D

Questão 41

Considere uma função de produção do tipo
Cobb-Douglas Y = 2,2 .K .L , sendo , o produto,

e , os fatores Capital e Trabalho, cuja
disponibilidade é Capital (K) = 100 e Trabalho (L) =
121. Se ambos os fatores forem plenamente
empregados, a produtividade média da mão de obra
será:

A) 5,5
B) 2,0
C) 1,1
D) 5,0
E) 2,5

0,5 0,5 Y
K L

Questão 42

O salário mensal de determinada categoria de
trabalhadores era de R$ 800, em 2011 e R$ 1.000, em
2012. Os índices de custo de vida correspondentes
foram de 110 e 220, respectivamente para 2011 e
2012. Pode-se afirmar que o salário real da categoria
em 2011, em moeda constante de 2012 é:

A) R$ 400
B) R$ 1.000
C) R$ 800
D) R$ 1.600
E) R$ 640
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Questão 46

Ocorrendo um aumento de produção no curto prazo,
a consequência será uma diminuição:

A) no custo total médio.
B) no custo marginal.
C) no custo variável médio.
D) no custo fixo médio.
E) no número de trabalhadores empregados.

Questão 47

A relação existente entre o PIB nominal (PIB
monetário igual ao PIB real vezes o nível geral de
preços) e o saldo dos meios de pagamento (M1)
define:

A) a quantidade de moeda na economia.
B) o multiplicador da base monetária.
C) a velocidade renda da moeda.
D) a demanda por moeda para transações.
E) a taxa de retenção do público.

Questão 48

Considere que, numa hipótese absurda, as taxas de
inflação de três períodos anuais consecutivos foram
de 10%, 15% e 20%. A inflação total do período foi,
então, de:

A) 51,8%
B) 30,0%
C) 40,3%
D) 32,7%
E) 45,0%

Questão 49

A ação esperada do Banco Central visando a diminuir
o volume dos meios de pagamento é:

A) reduzir a reserva compulsória dos bancos
comerciais.

B) aumentar a taxa de redesconto bancário.
C) reduzir a taxa de juros para desconto de títulos

comerciais.
D) adquirir títulos da dívida pública.
E) aumentar a emissão de papel-moeda.

Questão 50

Para que a curva IS ( ) se
desloque para a direita é necessário que se adote
qual medida de política econômica?

A) aumento dos salários nominais.
B) redução dos gastos do governo.
C) aumento da carga tributária autônoma.
D) redução dos salários nominais.
E) redução da carga tributária autônoma.

investment-savings







