
 

 
 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 037/DDPP/2009 e 086/DDPP/2009   

CARGO: ECONOMISTA 
 

Atenção: NÃO ABRA este caderno antes do início da prova. 
 

O tempo total concedido para resolução da prova é de 3 (três) horas, incluindo o tempo 
destinado ao preenchimento do cartão-resposta. 

 
I N S T R U Ç Õ E S 

 

Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu e 
transcreva-os nos campos abaixo. Transcreva também os números correspondentes ao local, setor, 
grupo e ordem. Assine no local indicado. 

Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões, no total de 40 
(quarenta), está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique 
imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.   

Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas (de “A” a “E”), das quais apenas 1 
(uma) é correta. 

A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 
fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas do caderno 
de prova. 

Examine o cartão-resposta e veja se há marcações indevidas no campo destinado às suas 
respostas. Se houver, reclame imediatamente. 

Transcreva com caneta esferográfica de tinta preta (preferencialmente) ou azul as respostas 
para o cartão-resposta, que será o único documento válido para efeito de correção. Em nenhuma 
hipótese haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou qualquer dano 
causado pelo candidato. 

Questões em branco ou que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras não serão 
consideradas. 

Não será permitida, sob pena de eliminação: comunicação entre candidatos, empréstimo entre 
candidatos, consulta a material didático-pedagógico, porte/uso de calculadoras, relógio de qualquer 
modelo, telefone celular, bip, telemensagem ou qualquer tipo de aparelho eletrônico (mesmo 
desligado). 

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova e o cartão-resposta. Você só poderá se 
retirar definitivamente do grupo de realização da prova a partir das 16h 30min (horário oficial de 
Brasília). 

Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última folha, o 
qual poderá ser destacado e levado com você. 

 
___________________________________________ 

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A) 
 
INSCRIÇÃO 
 

 
 

CARGO 
 
 

 
NOME DO(A) CANDIDATO(A) 

 
 
 

 LOCAL / SETOR / GRUPO / ORDEM 
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Texto 1 

 
Psicanálise é linguagem 

 
            A linguagem está tão presente em cada um de nós que, muitas vezes, a consideramos 
um instrumento. Quem a usa com maestria é admirado. São autores que, com a linguagem, 
emocionam em obras da literatura, teatro, poesia e cinema. Mas, quando há uma dúvida, e 
uma palavra é incompreendida, a leitura se interrompe para a busca de um significado. 
            O ser humano, habituado com a linguagem, seja qualquer uma das tantas línguas, 
procura verdades expressas nas declarações que faz sobre si mesmo e o mundo.  
            A palavra também serve como bálsamo para a dor, seja no riso quando se diz algo 
espirituoso, seja no acolhimento ao ouvir sobre o sofrimento do outro. 
            A palavra abriga a diversidade linguística. A imagem bíblica da Torre de Babel, um 
prenúncio das muitas línguas que seriam criadas no mundo hoje globalizado, só errou num 
ponto. De algum modo, os homens se fazem entender, não importa onde nasceram ou vivem. 
            Os seres humanos estão habituados a cantarolar, pedir socorro, demandar, ordenar e 
espantar-se quando falas inusitadas lhes escapam. Fantasias, enganos, mentiras e verdades. 
Há um momento em que o ser acredita ser verdade o que diz, e se julga senhor do 
instrumento, como um pincel, um lápis, um formão, uma arma, um espelho. 
 
Verdades construídas 
            Imersos na linguagem, não percebemos que ela constitui o universo ao nosso redor, a 
comunicação, o onírico e o real, que nomeia o que nos rodeia. É senhora de tudo: ordena o 
pensamento, o devaneio, o projeto e a imaginação. 
            O nome, próprio, é um pedacinho de linguagem, na cadeia da linguagem. Acreditar 
que simplesmente somos os senhores da linguagem é uma ilusão que o ser humano nutre. Eu 
domino a linguagem e vou até fazer um curso de oratória para fascinar o mundo. Eu percebo 
que falo a alguém apenas o que pretendo. Eu percebo que a camuflagem e o engodo são 
atributos que manejo. Eu, assim, imagino que nada escapa se eu não quiser. 
            Sigmund Freud é o médico que, ainda no final do século 19, ousou tratar, por meio da 
linguagem, o sofrimento histérico, fóbico, obsessivo, depressivo. Ousadia vitoriosa. Aplicar a 
linguagem por meio da psicanálise é uma faceta de sua obra que seria resgatada por, dentre 
outros, Jacques Lacan. 
            Cruzamos o século 20 e entramos no século 21 ouvindo o anúncio da morte anunciada 
da psicanálise. E, mesmo assim, essa forma de psicoterapia permanece no campo das 
terapêuticas. Certamente, essa permanência é devida, entre outras referências, à maneira 
como os psicanalistas demonstram que a linguagem, não obstante os labirintos que se 
constroem com ela, transporta pelo menos um pedacinho de verdade. 
            Não a verdade da religião, não a verdade referencial, mas o pedacinho da verdade que 
cada um carrega no coração do seu ser. 
 
(MAZZEI, D. Psicanálise é linguagem. Língua Portuguesa, São Paulo, ano 2, edição 5, p. 8, maio 
2007. Especial Psicanálise & Linguagem.) 
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01) De acordo com o texto 1, é CORRETO afirmar que:  

A(  ) quanto mais proficiente o falante, mais apto estará a controlar a manifestação do conteúdo que 
revela seu mundo interior. 

B(  ) o sucesso no tratamento do sofrimento psíquico é obtido por meio do lógico estabelecimento de 
relações entre as palavras. 

C(  ) muito da permanência da psicanálise na terapia contemporânea se deve ao fato de a linguagem 
conter algo da verdade que há em nós. 

D(  ) o ponto de vista do autor do texto é de que o ser humano domina a linguagem, e não o 
contrário. 

E(  ) os labirintos que a língua cria se constituem na razão pela qual se cumprirá, no século 21, a 
anunciada morte da psicanálise. 

 
 

02) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação ao texto 1. 

(  )  O erro mencionado em relação à imagem bíblica da Torre de Babel refere-se ao fato de que, 
apesar da diversidade linguística, os homens, de algum modo, se comunicam. 

(  )  A linguagem, por causa dos labirintos que se constroem com ela, transporta pelo menos um 
pedacinho de verdade. 

(  )  Aplicar a linguagem por meio da psicanálise é uma faceta da obra do pioneiro nessa área: 
Jacques Lacan. 

(  )  O texto coloca em contraste duas ideias acerca da relação entre o homem e a linguagem: ora ele 
a maneja como um instrumento, ora ela o influencia. 

(  )  “Verdades construídas” (linha 17), a que se refere o texto, retoma a ideia da metáfora da Torre 
de Babel (linha 9). 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

A(  ) F – F – F – V – V  
B(  ) F – V – V – F – F  
C(  ) V – F – F – V – V  
D(  ) V – V – V – F – F  
E(  ) V – F – F – V – F  
 
 

03) Analise as ocorrências da palavra que nos períodos abaixo. 

I.  A linguagem está tão presente em cada um de nós que, muitas vezes, a consideramos um 
instrumento. (linhas 1-2) 

II.  O ser humano, habituado com a linguagem, seja qualquer uma das tantas línguas, procura 
verdades expressas nas declarações que faz sobre si mesmo e o mundo. (linhas 5-6) 

III.  Acreditar que simplesmente somos os senhores da linguagem é uma ilusão que o ser humano 
nutre. (linhas 21-22) 

IV.  Sigmund Freud é o médico que, ainda no final do século 19, ousou tratar, por meio da linguagem, 
o sofrimento histérico, fóbico, obsessivo, depressivo. (linhas 26-27) 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(  ) “Que” é conjunção em I e na primeira ocorrência de III. 
B(  ) “Que” é pronome relativo em I, II e IV. 
C(  ) Em I, II e IV, não há vírgula antes de “que” porque se trata de orações adjetivas restritivas. 
D(  ) Em III, “que” é pronome relativo na primeira ocorrência e conjunção integrante na segunda 

ocorrência. 
E(  ) A colocação de vírgula antes de “que” em II e na segunda ocorrência de III é facultativa, uma 

vez que não altera o sentido da frase. 
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04) De acordo com o texto 1, é CORRETO afirmar que: 
 
A(  ) a locução “não obstante” (linha 33) pode ser substituída, sem prejuízo do sentido, por “em 

detrimento de”. 

B(  ) o pronome “lhes” (linha 13) refere-se a “falas inusitadas” (linha 13). 

C(  ) não há relação semântica entre “somos os senhores da linguagem” (linha 22) e “o ser humano” 
(linha 22), uma vez que este é singular e aquele é plural. 

D(  ) o substantivo “bálsamo” (linha 7) foi usado em sentido conotativo. 

E(  ) no trecho “[...] não obstante os labirintos que se constroem com ela [...]”, (linhas 33-34) a 
próclise é opcional. 

 
 
 

05) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação às palavras 
sublinhadas no excerto do texto 1. 

 
“Mas, quando há uma dúvida, e uma palavra é incompreendida, a leitura se interrompe para a 
busca de um significado” (linhas 3-4). 

 
(  )  de um significado é complemento verbal da palavra busca. 

(  )  quando é conjunção que introduz oração subordinada com ideia de tempo. 

(  )  para é preposição que traz ideia de finalidade. 

(  )  a é preposição que determina a palavra leitura. 

(  )  a vírgula após a palavra incompreendida marca o deslocamento de oração adverbial. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 
A(  ) F – F – F – V – V  

B(  ) F – V – V – F – V  

C(  ) F – V – V – F – F  

D(  ) V – F – F – V – F  

E(  ) V – F – V – F – V  
  
 
 

06) Entre os pares de frases extraídas do texto 1, assinale aquele em que a segunda frase 
estabelece, explicitamente, com a anterior, uma relação de conclusão. 

 
A(  ) “Eu percebo que a camuflagem e o engodo são atributos que manejo.” (linhas 24-25) 

“Eu, assim, imagino que nada escapa se eu não quiser.” (linha 25) 

B(  ) “Há um momento em que o ser acredita ser verdade o que diz e se julga senhor do 
instrumento.” (linhas 14-15) 
“Acreditar que simplesmente somos os senhores da linguagem é uma ilusão que o ser humano 
nutre.” (linhas 21-22) 

C(  ) “A palavra abriga a diversidade linguística.” (linha 9) 
“Não a verdade da religião, não a verdade referencial, mas o pedacinho da verdade que cada 
um carrega no coração do seu ser.” (linhas 35-36)   

D(  ) “Quem a usa [a linguagem] com maestria é admirado.” (linha 2) 
“São autores que, com a linguagem, emocionam em obras da literatura, teatro, poesia e 
cinema.” (linhas 2-3)  

E(  ) “[A linguagem] é senhora de tudo: ordena o pensamento, o devaneio, o projeto e a imaginação.” 
(linhas 19-20) 
“Eu  domino  a  linguagem  e  vou  até  fazer  um  curso  de  oratória  para  fascinar  o  mundo.” 
(linhas 22-23)  
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07) Com base no texto 1, identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo.  
 
(  )  No sétimo parágrafo, o referente do pronome eu, mencionado várias vezes, é o autor do texto. 

(  )  Na frase a seguir, há falta de paralelismo sintático entre as orações sublinhadas: “A palavra 
também serve como bálsamo para a dor, seja no riso quando se diz algo espirituoso, seja no 
acolhimento ao ouvir sobre o sofrimento do outro.” (linhas 7-8) 

(  )  O tempo verbal predominante no texto é o presente. 

(  )  Nas quatro palavras a seguir, observa-se um processo de derivação pelo qual um substantivo é 
formado por meio do acréscimo de sufixo a uma base verbal: ousadia (linha 27); permanência 
(linha 32); anunciada (linha 30); linguística (linha 9).   

(  )  Na frase “E, mesmo assim, essa forma de psicoterapia permanece [...]” (linha 31) a expressão 
sublinhada pode ser substituída por apesar disso, sem prejuízo de sentido.   

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 
A(  ) V – F – V – V – V 

B(  ) V – V – F – F – F  

C(  ) F – V – V – F – V 

D(  ) F – F – F – V – V 

E(  ) V – V – V – F – V 
 
 
 
08) Observe os tempos em que estão conjugados os verbos destacados no excerto do texto 1. 
 

“A imagem bíblica da Torre de Babel, um prenúncio das muitas línguas que seriam criadas no 
mundo hoje globalizado, só errou num ponto. De algum modo, os homens se fazem entender, 
não importa onde nasceram ou vivem.” (linhas 9-11) 

 
Leia as afirmativas abaixo. 

 
I.  A locução seriam criadas pode ser substituída, sem prejuízo do sentido, por “viriam a ser criadas”. 

II.  Errou e nasceram apresentam-se no mesmo tempo verbal. 

III.  Podemos substituir nasceram por tenham nascido sem alteração do sentido temporal. 

IV.  Podemos substituir vivem por viveram sem alteração do sentido temporal. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(  ) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas. 

B(  ) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 

C(  ) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 

D(  ) As afirmativas I, II, III e IV são corretas. 

E(  ) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
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Texto 2 

 
SOS Gramatical 

Uma esquina educativa 
 
           Às dez e meia da manhã, o telefone tocou mais uma vez. Do outro lado da linha, uma 
dúvida – a décima segunda do dia. “Você quer saber como se escreve insossa?”, repetiu a 
plantonista. Sim, era o que a pessoa queria. Considerando o nível de dificuldade das 
perguntas que Illiana da Costa Forte enfrenta diariamente, essa poderia entrar na categoria 
bico. Ainda assim, tal como canja de galinha e água-benta, um Aurélio ou um Houaiss nunca é 
demais. Depois de uma espiada no computador, ela responde: “A palavra é com s e ss.” 
           Illiana é a coordenadora do Plantão Gramatical de Fortaleza, um tira-dúvidas linguístico 
mantido há quase trinta anos pela prefeitura da cidade. De segunda a sexta, das 8 às 18 
horas, ela e um grupo de oito professores – seis de português, um de inglês e um de espanhol 
– se revezam em dois turnos para destrinchar, por exemplo, as 27 (dizem alguns) funções 
gramaticais da palavra que (conjunção, pronome, preposição, advérbio etc.). As perguntas são 
feitas por telefone e fax ou “presencialmente” (como dizem os modernos). É a modalidade 
preferida dos moradores do bairro Damas, onde fica o escritório, porque um pulo no plantão 
economiza o telefonema. 
           Além de lançar luz sobre os mistérios dos três idiomas, os mestres fornecem a origem e 
o significado de nomes de pessoa. Circula pelo escritório o polpudo Dicionário de Nomes de 
Bebês, com 8 mil verbetes. “Quer saber o seu?”, Illiana pergunta ao usuário Henrique. “Está 
aqui: ‘príncipe encantador e poderoso.’” Há que [prep. acidental] duvidar um tanto dos rigores 
do dicionário, o que não impediu Henrique de ganhar o dia. De posse da informação, 
certamente apareceu no emprego com a altivez de um cavaleiro medieval. 
          Variando dos 30 aos 50 anos de idade, todos os plantonistas têm curso superior e 
quase todos lecionam nas universidades públicas de Fortaleza (são duas). Com o cargo de 
oráculo gramatical, reforçam o orçamento em 953 reais mensais. 
           Entre uma pergunta e outra sobre ortografia, sintaxe, morfologia ou pontuação, são por 
vezes instados a dirimir dúvidas que [pron. rel. com função de sujeito] extrapolam os precisos 
limites da ciência gramatical. Uma vez, preparada para atender o telefone e fazer, digamos, 
alguma rápida análise sintática – por exemplo, da frase “Vão-se os anéis, ficam os dedos” –, 
Illiana foi surpreendida: “Quem era o ator que [pron. rel. com função de sujeito] fazia O Bem-
Amado?” Meio no reflexo, ela respondeu na bucha: “Paulo Gracindo.” Entusiasmada, a 
consulente prosseguiu: “Já que a senhora foi tão simpática comigo, não teria aí o telefone do 
padre Marcelo Rossi?” Illiana não tinha. 
 

(Adaptado de SOS Gramatical. Piauí, Rio de Janeiro, ano 3, n. 30, p. 12-13, mar. 2009) 
 

 
 
09) Com base no texto 2, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(  ) O texto é predominantemente organizado em torno de opiniões e não de fatos.  

B(  ) A ideia principal do texto é enfatizar a necessidade de o indivíduo ter conhecimento de regras 
gramaticais para ser bem-sucedido no emprego.   

C(  ) No texto aparecem expressões típicas de registro informal, tais como “bico” (linha 5), “depois de 
uma espiada” (linha 6), “um pulo no plantão” (linha 13), “na bucha” (linha 29), as quais  
comprometem a credibilidade do Plantão Gramatical.  

D(  ) No primeiro parágrafo, o pronome você (linha 2) e a palavra pessoa (linha 3) remetem ao 
mesmo referente.  

E(  ) O autor da matéria faz uma crítica à coordenadora do Plantão Gramatical por ela não saber 
responder à pergunta mencionada ao final do último parágrafo.  
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10) Leia o excerto e assinale a alternativa CORRETA. 

“Do outro lado da linha, uma dúvida – a décima segunda do dia. ‘Você quer saber como se 
escreve insossa?’ [...] Considerando o nível de dificuldade das perguntas que Illiana da Costa Forte 
enfrenta diariamente, essa poderia entrar na categoria bico.” (linhas 1-5) 

 
A(  ) A palavra bico está em itálico porque se trata de um neologismo. 

B(  ) A palavra “essa” refere-se a “dificuldade”. 

C(  ) O nível de dificuldade das consultas ao SOS Gramatical era alto em relação à pergunta que 
Illiana acabara de receber. 

D(  ) As palavras “nível” e “categoria” apresentam o mesmo sentido no texto. 

E(  ) A palavra “Considerando” pode ser substituída por “Descartando” sem perda das relações 
sintático-semânticas. 

 
 

11) Considere a relação semântica estabelecida entre as orações de cada frase abaixo. 
 

1. “Tal  como  canja  de  galinha  e  água-benta, um  Aurélio  ou  um  Houaiss  nunca  é  demais.” 
(linhas 5-6) 

2. “Já que a senhora foi tão simpática comigo, não teria aí o telefone do padre Marcelo Rossi?” 
(linhas 30-31) 

3. “De segunda a sexta, das 8 às 18 horas, ela e um grupo de oito professores [...] se revezam em 
dois turnos para destrinchar, por exemplo, as 27 (dizem alguns) funções gramaticais da palavra 
que.”  (linhas 8-11) 

4. “Além de lançar luz sobre os mistérios dos três idiomas, os mestres fornecem a origem e o 
significado de nomes de pessoa.” (linhas 15-16) 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA das relações semânticas, de cima 
para baixo. 

 
A(  ) causalidade / concessão / temporalidade / adição 

B(  ) comparação / causalidade / finalidade / adição 

C(  ) comparação / oposição / temporalidade / adição 

D(  ) condicionalidade / causalidade / explicação / alternância 

E(  ) alternância / concessão / finalidade / restrição  
 
 
12) Assinale a alternativa que apresenta a reescrita CORRETA da frase abaixo, do ponto de vista da 

norma culta da língua portuguesa, sem prejuízo do significado da frase extraída do texto.   

“IIliana é a coordenadora do Plantão Gramatical de Fortaleza, um tira-dúvidas linguístico mantido 
há quase trinta anos pela prefeitura da cidade.” (linhas 7-8) 

 
A(  ) A prefeitura da cidade mantém, há quase trinta anos, um tira-dúvidas linguístico, o Plantão 

Gramatical de Fortaleza, do qual Illiana é coordenadora. 

B(  ) Há quase trinta anos, Illiana coordena o Plantão Gramatical de Fortaleza, um tira-dúvidas 
linguístico que a prefeitura da cidade mantém.  

C(  ) A prefeitura da cidade mantém um tira-dúvidas linguístico, o Plantão Gramatical de Fortaleza, 
sendo que o mesmo é coordenado por Illiana há quase trinta anos.  

D(  ) Illiana é a coordenadora de um tira-dúvidas linguístico, o cujo é mantido pela prefeitura da 
cidade há quase trinta anos: o Plantão Gramatical de Fortaleza.   

E(  ) A prefeitura da cidade de Fortaleza mantém, há quase trinta anos, o Plantão Gramatical que é 
um tira-dúvidas linguístico aonde Illiana é coordenadora. 
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13) Analise as frases abaixo e identifique as que expressam a opinião do autor. 
 
I.  “Às dez e meia da manhã, o telefone tocou mais uma vez”. (linha 1) 

II.  “Ainda assim, tal como canja de galinha e água-benta, um Aurélio ou um Houaiss nunca é 
demais”. (linhas 5-6) 

III.  “Além de lançar luz sobre os mistérios dos três idiomas, os mestres fornecem a origem e o 
significado de nomes de pessoa”. (linhas 15-16) 

IV.  “Considerando o nível de dificuldade das perguntas que Illiana da Costa Forte enfrenta 
diariamente, essa poderia entrar na categoria bico”. (linhas 3-5) 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A(  ) Somente as frases I e IV expressam a opinião do autor. 

B(  ) Somente as frases II e III expressam a opinião do autor. 

C(  ) Somente as frases III e IV expressam a opinião do autor. 

D(  ) Somente as frases II e IV expressam a opinião do autor. 

E(  ) Somente as frases I e III expressam a opinião do autor. 
 
 
 
14) Assinale a alternativa em que o vocábulo à direita é SINÔNIMO do termo transcrito do texto 2. 
 
A(  ) destrinchar (linha 10)  =  esmiuçar 

B(  ) oráculo (linha 23)  = pregador 

C(  ) polpudo (linha 16)  =  vultuoso 

D(  ) altivez (linha 20)  =  alteridade 

E(  ) instados (linha 25)  =  intencionados 
 
 
 
15) Observe os fragmentos abaixo.  

(Adaptado de MACHADO, J. Pisando no “Z”. Língua Portuguesa, São Paulo, ano 3, n. 30, abr. 2008). 
 
(  )  Não há nada de mal nisso, porque em português há regras ortográficas algo movediças e as 

exceções são muitas. 

(  )  Mesmo assim, sempre haverá dúvidas. 

(  )  No entanto, é bom que as haja, para que se consulte o dicionário. 

(  )  Muita gente, inclusive bem escolarizada, tem dificuldade com a grafia de certas palavras. 

(  )  Afinal, quem não tem dúvidas não aprende. 

(  )  Só a leitura e a escrita constantes podem dar alguma segurança ao escriba. 
 

Considerando a ordenação numérica apresentada nas alternativas a seguir, assinale a 
alternativa CORRETA em que os fragmentos constituem um parágrafo coeso e coerente.  

 
 

A(  ) 6,  3,  2,  1,  4,  5 

B(  ) 2,  3,  5,  4,  6,  1 

C(  ) 6,  5,  4,  3,  2,  1 

D(  ) 5,  4,  3,  2,  6,  1 

E(  ) 2,  4,  5,  1,  6,  3 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

16) Com relação ao planejamento estratégico, assinale a alternativa CORRETA.  

 

A(   ) No planejamento estratégico, pressupõe-se que as condições do ambiente externo que 
vigoraram no passado venham a permanecer no futuro. 

B(   ) A análise do ambiente externo geral, a análise do setor e a análise do competidor fazem parte 
da análise interna. 

C(   ) No planejamento estratégico, a visão da empresa informa qual é a sua razão de existir, e a sua 
missão indica o que ela pretende ser no futuro. 

D(   ) A análise de cenários e a técnica de Delphy são instrumentos que podem ser utilizados na 
análise do ambiente externo. 

E(   ) Depois de implementado, o planejamento estratégico deve ser rígido, no sentido de não admitir 
modificações nas estratégias da empresa, mesmo que as condições no ambiente tenham se 
modificado significativamente. 

 

 

17) Com relação à análise interna do planejamento estratégico, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A(   ) A cadeia de valor, na visão de Michael Porter, é um instrumento que permite que a empresa 
identifique as tendências nos ambientes econômico, tecnológico e sociocultural. 

B(   ) As empresas tendem a terceirizar atividades nas quais se concentram as suas competências 
essenciais. 

C(   ) Os pontos fracos e os pontos fortes da empresa, identificados na análise interna, são fatores 
que afetam a sua competitividade. 

D(   ) A análise interna permite à empresa identificar as oportunidades e as ameaças ao seu 
crescimento. 

E(   ) Na análise interna, a empresa nunca deve comparar a sua situação com a dos concorrentes. 

 

 

18) Assinale a alternativa CORRETA. 

No modelo das cinco forças competitivas, a ameaça de entrantes potenciais em um setor é 
elevada quando: 

 

A(   ) as empresas clientes do setor são de grande porte. 

B(   ) os produtos elaborados por empresas de outros setores atendem, de forma muito satisfatória, 
às necessidades dos clientes do setor em questão e com preços baixos. 

C(   ) o produto do setor fornecedor é fundamental para a qualidade do produto do setor em questão. 

D(   ) as economias de escala, a diferenciação de produto, os custos de mudança e a necessidade 
de capital no setor são todos elevados. 

E(   ) as empresas do setor cliente obtêm baixa rentabilidade. 
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19) Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(   ) A estratégia de diferenciação de produto é mais adequada e é facilitada nos setores em que os 
consumidores utilizam mais critérios objetivos do que critérios subjetivos ao analisarem os 
produtos dos ofertantes. 

B(   ) Na diferenciação de produto, a empresa que proporciona um valor real aos consumidores 
através dos atributos físicos e do desempenho do produto não precisa sinalizar o valor do 
produto. 

C(   ) Em geral, as empresas que adotam a estratégia de diferenciação de produto cobram preços 
menores para o seu produto em relação àquelas que competem com a estratégia de liderança 
de custo. 

D(   ) A adoção da estratégia de enfoque (foco) impossibilita que a empresa utilize a estratégia de 
diferenciação de produto. 

E(   ) A diferenciação de produto é mais adequada para os mercados com muitos segmentos de 
mercado. 

 

20) O mérito de um projeto surge da comparação entre os benefícios gerados, os custos imputados e 
as possibilidades alternativas de obter melhores resultados com outros projetos. Os méritos do 
projeto podem ser classificados em financeiro, econômico e social.  

 De acordo com o exposto acima, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(   ) O mérito econômico de um projeto leva em consideração apenas a rentabilidade simples, o 
tempo de retorno do capital, a taxa interna de retorno e o valor atual líquido. 

B(   ) O mérito social de um projeto leva em consideração a rentabilidade simples, o tempo de 
retorno do capital, a taxa interna de retorno, o valor atual líquido, os efeitos do projeto sobre o 
conjunto da economia, bem como o seu mérito distributivo sobre a renda social. 

C(   ) No mérito financeiro de um projeto, deve-se levar em consideração a rentabilidade simples, o 
tempo de retorno do capital, a taxa interna de retorno, o valor atual líquido, bem como os 
efeitos do projeto sobre o conjunto da economia. 

D(   ) O mérito econômico de um projeto considera a rentabilidade simples, o tempo de retorno do 
capital, a taxa interna de retorno, o valor atual líquido, os efeitos do projeto sobre o conjunto da 
economia, bem como o seu mérito distributivo sobre a renda social. 

E(   ) O mérito social de um projeto leva em consideração a rentabilidade simples, o tempo de 
retorno do capital, a taxa interna de retorno, o valor atual líquido e os efeitos do projeto sobre o 
conjunto da economia. 

 

21) Sobre os custos associados a uma unidade de produção, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(   ) No levantamento dos custos de fabricação, devem ser considerados os gastos com matéria-
prima, embalagens, materiais indiretos (combustíveis, lubrificantes, produtos químicos, material 
de limpeza), mão de obra e serviços (água, energia elétrica, gás). 

B(   ) Em um projeto de uma unidade de produção, devem ser considerados somente os custos 
relacionados à instalação da unidade de produção. 

C(   ) No levantamento dos custos de instalação de uma unidade de produção, devem ser 
considerados os gastos com terrenos, construções de edifícios, aquisição de máquinas e 
equipamentos, e os custos de fabricação dos produtos ou serviços. 

D(   ) Nos custos operacionais estão incluídos os custos de fabricação, os gastos de venda, os 
gastos de administração e os gastos financeiros, assim como os custos de instalação da 
unidade de produção. 

E(   ) Os gastos de venda incluem salários e comissões de vendedores, gastos de distribuição, 
gastos de propaganda, impostos sobre as vendas e gastos com matérias-primas e 
embalagens.  
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22) As etapas de um projeto são: as estimativas dos investimentos, as receitas e os custos 
operacionais, o estudo de mercado, a engenharia e a análise da rentabilidade e sensibilidade. 
Sobre este assunto, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A(   ) Os investimentos dividem-se em investimentos fixos e investimentos circulantes. Os 
investimentos fixos dependem do nível efetivo de produção da empresa; os investimentos 
circulantes dependem do nível de produção projetado e são calculados a partir dos dados 
definidos pela engenharia. 

B(   ) No estudo de mercado é estimada a quantidade vendida, o preço a ser cobrado e quem 
comprará o produto a ser produzido pela unidade de produção. 

C(   ) Na engenharia do projeto é definido o preço de venda do produto. 

D(   ) A receita da unidade de produção é obtida quando se subtraem dos lucros os custos 
operacionais. 

E(   ) O estudo da sensibilidade no projeto não apresenta nenhuma ligação com a rentabilidade 
esperada do projeto.            

 

23) Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(   ) O ponto de equilíbrio indica o nível mínimo de produção e venda em que uma fábrica pode 
funcionar sem perdas.  

B(   ) Na avaliação de um projeto, no cálculo do valor anual uniforme equivalente não há 
necessidade de se utilizar a taxa mínima de atratividade. 

C(   ) Ao se analisar uma proposta de investimento no Brasil, é comum se utilizar como taxa mínima 
de atratividade a taxa de remuneração dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. 

D(   ) O método da taxa interna de retorno de investimento requer o cálculo da taxa que proporciona 
o maior valor presente dos fluxos de caixa das alternativas. 

E(   ) Os investimentos com taxa interna de retorno menor que a taxa mínima de atratividade são 
considerados rentáveis e passíveis de análise.                                                                                                                           

 

24) De acordo com os keynesianos, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(   ) A demanda por moeda é diretamente relacionada à taxa de juros nominal. 

B(   ) Taxas de juros nominais aumentam e se reduzem independentemente da oferta de moeda. 

C(   ) O único fator capaz de afetar as taxas de juros é a oferta de moeda. 

D(   ) A demanda por moeda é inversamente relacionada à taxa de juros nominal. 

E(   ) A política fiscal é desnecessária. 

 

25) Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(   ) Na concorrência perfeita existem muitas empresas que podem vender produtos diferenciados. 

B(   ) Na concorrência perfeita ainda existe algum poder por parte das empresas de fixar o preço. 

C(   ) No oligopólio existe a maximização da soma dos excedentes do consumidor e do produtor. 

D(   ) Na concorrência perfeita há a possibilidade de comportamento estratégico por parte das 
empresas. 

E(   ) No oligopólio há poucas empresas que podem ou não podem vender produtos diferenciados. 
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26) Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(   ) A demanda por Pepsi aumenta diante de uma redução no preço da Coca-Cola. 

B(   ) No equilíbrio, o mercado aloca os bens de forma justa. 

C(   ) Quando a curva de oferta aumenta e a curva de demanda se reduz, não se pode predizer o 
resultado para a quantidade de equilíbrio sem mais informação. 

D(   ) A incorporação de uma nova e melhor tecnologia de produção resulta em um aumento do 
preço de equilíbrio e em um aumento da quantidade de equilíbrio. 

E(   ) Sempre que a renda do consumidor aumenta, a quantidade demandada de um bem também 
aumenta. 

 

27) Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(   ) Propaganda dos efeitos negativos do cigarro, se efetiva, reduz a demanda; um imposto sobre o 
consumo de cigarro reduz tanto a demanda como a quantidade demandada. 

B(   ) Com excesso de oferta, o preço tende a subir até o equilíbrio. 

C(   ) Pela lei da demanda, quando o preço de um bem cai, a sua quantidade demandada aumenta. 
Portanto, a curva de demanda se inclina para cima. 

D(   ) Quando o preço se altera, a curva de demanda se altera. 

E(   ) Se o preço de um bem substituto aumenta, a demanda do outro aumenta.  

 

28) Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(   ) Pela fórmula do ponto médio, elasticidade-preço da demanda = 
)1p2p/(1p2p(

)1q2q/()1q2q(

+−

+− , onde o 

subíndice 1 denota o valor inicial e o 2, o valor final. 

B(   ) O preço da casquinha de sorvete sobe de R$ 2,00 para R$ 2,20 e a quantidade que você 
compra cai de 10 para 8 casquinhas por mês. A elasticidade-preço da demanda (em valor 
absoluto) pela fórmula do ponto médio é, então, 3,2. 

C(   ) A elasticidade-renda determina se os bens são substitutos ou complementares. 

D(   ) Como a demanda por cocaína é inelástica, uma redução da oferta irá reduzir a receita total dos 
vendedores da droga. 

E(   ) Se a demanda por um bem for elástica em relação ao preço, então quando o preço daquele 
bem se altera, tudo o mais constante, a receita total dos vendedores altera-se na mesma 
direção da alteração do preço. 

 

29) Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(   ) R$ 1,00 pago no futuro vale cada vez menos quanto menor for a taxa de juros. 

B(   ) Capital, mão de obra e matéria-prima devem ser considerados estoques. 

C(   ) O valor de um título é dado pelo seu valor presente descontado e o cálculo independe da taxa 
de juros. 

D(   ) Se a taxa de juros for diferente de zero, R$ 1,00  pago  no  próximo  ano  vale  menos  do  que 
R$ 1,00 pago agora. 

E(   ) Um aumento da taxa de juros reduz o valor de um título porque o valor presente descontado 
aumenta. 
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30) Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A(   ) O risco diversificável não pode ser eliminado investindo-se em muitos projetos ou adquirindo-se 
ações de muitas empresas. 

B(   ) O prêmio de risco é a quantidade de dinheiro que o indivíduo avesso ao risco deseja pagar 
para evitar correr determinado risco. 

C(   ) Expansões e recessões macroeconômicas afetam os lucros das empresas e são exemplos de 
risco diversificável. 

D(   ) Você ganhou um prêmio que será pago em três parcelas anuais de R$ 10.000,00 a contar de 
hoje.  A taxa de juros de 8% ao ano permanecerá constante. O seu prêmio vale hoje, 
aproximadamente, R$ 15.000,00. 

E(   ) Pedro completou hoje 10 anos e seu avô depositou no banco R$ 50.000,00, que será liberado 
para Pedro apenas quando ele completar 18 anos.  O valor presente descontado do depósito é 
de aproximadamente R$ 21.000,00. 

 

 

31) Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A(   ) Para os números 5, 8, 12, 3 e 9, o valor da mediana é 7,4. 

B(   ) Uma  empresa  emprega quatro trabalhadores e paga salários por hora de R$ 5,00, R$ 8,00, 
R$ 12,00 e R$ 15,00. O salário médio da empresa é de R$ 11,00 por hora. 

C(   ) Na amostra dada pelos números 6, 7, 7, 3, 8, 5, 3 e 9, não há moda. 

D(   ) A média será sempre diferente da mediana, mesmo que a distribuição seja perfeitamente 
simétrica. 

E(   ) Na amostra dada pelos números 34, 29, 26, 37, 31 e 34, o valor da mediana é 32,5. 

 

 

32) Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A(   ) Bens públicos não podem ser consumidos a preços inferiores ao custo marginal. 

B(   ) A regulação por parte do governo costuma ser justificada pela existência de falhas do sistema de 
votação por maioria. 

C(   ) A tarifação pelo custo do serviço da utilidade pública também é conhecida como regulação da 
taxa interna de retorno. 

D(   ) O método de tarifação por teto de preço (price cap) inclui uma regra de reajuste por um índice 
de preços, mas não considera o repasse para o consumidor de reduções de custos 
decorrentes do aumento de produtividade. 

E(   ) Na regulação estatal, não há diferença entre poder concedente e poder regulador. 
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33) Assinale a alternativa CORRETA. 
 

Produto Interno Bruto a preços de mercado (PIBpm) 120 

Variação de estoques 25 

Depreciação 10 

Renda Líquida Enviada ao Exterior 30 

Impostos Indiretos 20 

Subsídios  15 

Impostos Diretos 5 

 

Com base nos dados acima, o valor do Produto Nacional Líquido a custo de fatores é: 
 

A(   ) 80 
B(   ) 75 
C(   ) 85 
D(   ) 70 
E(   ) 90 
 

34) Uma das medidas que marcaram a intervenção estatal e o planejamento público no final dos 
anos de 1980 e ao longo da década de 1990 foi a política de privatização. Sobre este processo 
de privatização, é CORRETO afirmar que: 
 

A(   ) nos anos de 1980, o pagamento  das empresas privatizadas era apenas através de moeda 
corrente, enquanto que a partir do Plano Nacional de Privatização permitiu-se o uso de 
certificados de privatização. 

B(   ) ao longo da década de 1980, o BNDES consolida-se como agente de privatização, liderando a 
venda de empresas tradicionalmente estatais como a USIMINAS e a EMBRAER.  

C(   ) a aprovação da Lei de Concessões foi decisiva para a privatização de empresas de setores 
industriais, como siderurgia e petroquímica, durante o governo Collor/Itamar Franco. 

D(   ) a partir do Plano Nacional de Privatização, adotou-se o modelo concentrado de privatização, 
não via leilão público, mas através de venda direta aos interessados.  

E(   ) a partir do Plano Nacional de Privatização, a finalidade principal das receitas geradas deixou de 
ser o pagamento da dívida pública, passando a ser o investimento público em infraestrutura.  

 

35) Sobre os instrumentos de planejamento e orçamento definidos pela Constituição Federal de 
1988, é CORRETO afirmar que: 

 

A(   ) o Plano Plurianual (PPA) tem vigência de 4 anos e sua implementação começa no primeiro ano 
do mandato do poder executivo. 

B(   ) o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) têm vigência de 4 anos, 
enquanto que a Lei Orçamentária Anual (LOA) tem vigência de 1 ano. 

C(   ) o Plano Plurianual (PPA) estabelece diretrizes, objetivos, metas regionalizadas para despesas 
de capital, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) orienta a elaboração do orçamento. 

D(   ) o Plano Plurianual (PPA) consiste em uma peça contábil-financeira na qual se estabelece 
previsão de receita e autorização de despesa. 

E(   ) a Lei Orçamentária Anual (LOA) é um instrumento de organização da ação governamental que 
articula um conjunto de ações públicas e privadas com o objetivo de atender uma demanda da 
sociedade. 
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36) Sobre as curvas de oferta e demanda agregada de curto prazo, é CORRETO afirmar que: 

 

A(   ) pelo efeito riqueza de Pigou, uma redução de preços afeta positivamente a quantidade 
demandada via aumento de volume de crédito e redução de juros. 

B(   ) um aumento da inflação esperada diminui a quantidade ofertada de bens e serviços e desloca 
a oferta agregada de curto prazo para a esquerda. 

C(   ) uma expansão de gastos do governo desloca a curva de demanda agregada para a esquerda. 

D(   ) a inclinação positiva da curva de oferta de curto prazo pode ser justificada pelo argumento 
keynesiano de que os preços são mais rígidos do que os salários. 

E(   ) a inclinação ascendente da curva de oferta de curto prazo pode ser devida à abordagem 
“custos de menu”, que argumenta que os preços são instantaneamente flexíveis.  

 

 

37) Considerando que a economia se encontra em equilíbrio ao nível de seu produto natural e que 
ocorre um choque adverso de oferta (como uma quebra de safra agrícola), é CORRETO afirmar 
que: 

 

A(   ) a curva de oferta de longo prazo se desloca para a esquerda. 

B(   ) o novo equilíbrio de curto prazo é caracterizado pelo dilema entre inflação e desemprego, uma 
vez que o produto cai, mas os preços também caem.  

C(   ) qualquer medida de política fiscal de reação ao choque não tem efeitos reais no curto prazo, 
mas apenas efeitos sobre o nível de preços. 

D(   ) uma política monetária expansionista de reação ao choque resulta em um estado de 
estagflação, com aumento adicional dos preços e agravamento da recessão.  

E(   ) o efeito recessivo do choque pode ser compensado, em termos de restauração do nível de 
produto inicial, via redução do encaixe compulsório. 

 

 

38) Sobre os sistemas de amortização de dívidas, é CORRETO afirmar que:  

 

A(   ) uma das características do sistema PRICE é que o valor da amortização é alto inicialmente e 
declinante ao longo do período de pagamento. 

B(   ) no sistema de amortização constante (SAC), o valor do pagamento dos juros da dívida é 
constante ao longo do período de  pagamento.  

C(   ) no sistema de amortização constante (SAC), o valor total da prestação da dívida aumenta ao 
longo do período de pagamento. 

D(   ) no sistema PRICE, o valor total da prestação da dívida é constante ao longo do período de 
pagamento. 

E(   ) o sistema americano de amortização caracteriza-se pelo pagamento uniforme do principal da 
dívida ao longo do prazo de pagamento.  
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39) Dadas as informações abaixo: 

 

 X Y Z 

 1 1 3 

 2 1 3 

 3 4 5 

 4 5 5 

 5 5 5 

 6 5 5 

 7 6 5 

 8 9 7 

 9 9 7 

Média 5 5 5 

Variância 7,5 8,25 2 

 

Assinale a alternativa CORRETA.   

 

A(   ) O desvio padrão de X é menor do que o desvio padrão de Y. 

B(   ) A mediana de X é maior do que a mediana de Y. 

C(   ) As três séries X, Y e Z possuem a mesma variabilidade. 

D(   ) O coeficiente de variação de X é maior do que o coeficiente de variação de Y. 

E(   ) A moda de Z é maior do que a média de Z. 

 

40) Com base nos dados abaixo: 

 

Ano Salário ($) Preço do 
pão ($) 

Preço do 
leite ($) 

1 100 1 2 
2 150 1,20 2,10 

 

Assinale a alternativa CORRETA.   

 

A(   ) O poder de compra do salário subiu menos em termos de leite do que em termos de pão. 

B(   ) Se as quantidades consumidas de pão e leite não mudam, o índice de preços de Laspeyres 
calculado no exemplo sobe mais do que o índice de preços de Paasche. 

C(   ) O índice de preços de Laspeyres toma como fixas, no período base, as quantidades 
consumidas de pão e leite.  

D(   ) Se as quantidades consumidas de pão e leite não mudam, o salário real sobe menos se 
deflacionado pelo índice de Paasche do que se deflacionado pelo índice de Laspeyres. 

E(   ) O cálculo do índice de Laspeyres é mais exigente do que o de Paasche quanto ao número de 
informações necessárias.       
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GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada) 
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RESPOSTAS                     
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RESPOSTAS                     
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