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Número de Inscrição

Nome do Candidato

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
0
O candidato receberá do fiscal:

Um Caderno de Questões contendo 60 (sessenta) questões objetivas de múltipla escolha.
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
0
Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão
corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno
completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
0
A totalidade das Provas terá a duração de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos, incluindo o tempo para preenchimento da Folha
de Respostas da Prova Objetiva.
0
O candidato poderá se retirar da sala de prova após transcorridas 2 (duas) horas do efetivo início da prova, entregando sua Folha
de Respostas ao fiscal, a qual será o único documento válido para a correção.
0
O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões faltando 60 (sessenta) minutos para o término do horário
estabelecido para o fim da prova, desde que o candidato permaneça em sala até esse momento, deixando com o fiscal de sala a sua
Folha de Respostas.
0
Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
0
Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal
volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no
sanitário e depois da utilização deste, ser submetido a revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o
candidato estiver portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.
0
Após o término da prova, ao sair da sala de prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de realização das provas,
não podendo permanecer nas suas dependências, bem como não poderá utilizar os sanitários.

ATENÇÃO
0
Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
0
A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais

destinados às respostas.

0
Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas, usando caneta esferográfica de tinta azul ou

preta.
0
Para cada questão, existe apenas 1 (uma) resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham
mais de uma resposta, emendas ou rasuras.
0
O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:
0
Todas as questões deverão ser respondidas.

OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO
DA LÍNGUA PORTUGUESA, MAS ESTE NÃO SERÁ COBRADO NO CONTEÚDO.
CONCURSOS PÚBLICOS

06/2012
Espaço reservado para anotação das respostas
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Nome:__________________________________________________________
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Inscrição:_______________________

O gabarito da Prova Objetiva estará disponível no site da Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br) a partir do dia 11 de junho de 2012.

2.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
LÍNGUA PORTUGUESA

As alternativas abaixo, que contêm frases modificadas do
texto, apresentam o uso do “que” como pronome relativo,
exceto uma. Assinale-a.
(A)

Leia o texto abaixo para responder às questões 1 e 2.

Em nome da inovação
(B)

Se as tecnologias virtuais fossem utilizadas com todo o
seu potencial de ferramenta de colaboração e criação coletiva,

(C)

certamente muitas empresas não teriam na inovação um objeto
de desejo, mas uma realidade. É o que defende Alessandro

(D)

Bonorino, diretor de RH para a América Latina da IBM, que,
pelo cargo que ocupa e empresa em que atua, entende como

(E)

poucos profissionais da sua área o poder da web 2.0 na gestão
de pessoas.
“A gente vive em um mundo complexo, veloz e

É o que defende Alessandro Bonorino, diretor de RH
para a América Latina da IBM, que, por sua
ocupação, é muito reconhecido.
Pelo cargo que ocupa, entende como poucos
profissionais da sua área o poder da web 2.0 na
gestão de pessoas.
O profissional citado na entrevista é muito bem visto
na empresa em que atua.
A tecnologia, que pode ser uma parceira
fundamental
no
processo
de
compartilhar
informação, deve ser analisada cuidadosamente.
Avalia o executivo, assinalando que, apesar disso, a
tecnologia virtual vem sendo subutilizada como
ferramenta de colaboração e criação coletiva nas
organizações.

interdisciplinar, no qual praticamente tudo está conectado. Com
isso, fica cada vez mais difícil que uma pessoa, agindo

3.

isoladamente, detenha conhecimento suficiente para responder

(A)

aos desafios de forma rápida e inovadora. Nesse sentido, a
tecnologia pode ser uma parceira fundamental no processo de
compartilhar

informação

e

conhecimento

e

estimular

Assinale a alternativa cujo termo destacado seja um
exemplo de derivação regressiva.

(B)

a

(C)

inovação”, avalia o executivo, assinalando que, apesar disso, a
tecnologia virtual vem sendo subutilizada como ferramenta de

(D)

colaboração e criação coletiva nas organizações.
Revista Melhor – On line. Por Thais Gebrim.

1.

“A tecnologia pode ser uma parceira fundamental no
processo de compartilhar informação e conhecimento e
estimular a inovação”. Sobre essa afirmativa, assinale a
alternativa que explica corretamente a ideia do autor ao
comentar sobre a tecnologia.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Devido ao fato de vivermos em um mundo complexo
e que exige velocidade, a tecnologia pode ser
utilizada a favor da aquisição de novos
conhecimentos, pois uma pessoa sozinha tem mais
dificuldade de enfrentar os desafios de forma rápida
e inovadora.
Muitas pessoas não conseguem lidar de forma
adequada com a tecnologia, por isso a velocidade
pode ser um obstáculo para que se possam adquirir
novos conhecimentos de forma adequada às
necessidades atuais.
Há, hoje em dia, muitos problemas relacionados ao
complexo universo tecnológico, que visa a obter
conhecimento de forma rápida e eficaz, porém com
pouca eficiência.
Muitos
leitores
não
conseguem
adquirir
conhecimento de forma rápida e inovadora porque
preferem estudar sozinhos, sem o auxílio de
facilidades tecnológicas. Dessa maneira, a
tecnologia torna-se cada vez mais obsoleta.
Muitos problemas relacionados ao aprendizado
estão presentes na forma como a tecnologia é
utilizada em sala de aula. Não há como fazer o leitor
aprender se não houver interação com os aparelhos
eletrônicos.

(E)

4.

A população funciona como um impulsionador do
crescimento social e econômico.
A fala de muitos investidores é a de que o Brasil vive
um momento especialmente favorável.
Quando o assunto é mão de obra, a situação atual
não basta para configurar um bônus para as
empresas.
Iniciado há cerca de dez anos, o bônus
demográfico deve durar mais 20 anos.
O conjunto de elementos necessários para que se
crie novos cidadãos capacitados ainda não foi
estudado.

De acordo com o texto, a diferença que existe entre as
gerações do mundo corporativo se refere
I.
II.

III.

IV.

à subutilização das ferramentas por parte daqueles
que não fazem parte dos jovens.
à diferença existente entre elas em relação à
utilização dos recursos tecnológicos em benefício da
empresa.
à anulação das redes sociais devido à sua utilização
somente para uso particular, o que prejudica a
empresa.
ao processo de compartilhamento de informações,
que não ocorre de maneira correta entre os jovens
que dominam as redes sociais.

É correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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I e II, apenas.
II, apenas.
II, III e IV, apenas.
III, apenas.
I e IV, apenas.
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5.

As alternativas abaixo apresentam trechos modificados do
texto. Sendo assim, assinale a que apresenta erro
ortográfico.
(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

A diferença entre as gerações no mundo corporativo,
tão exaltada pela mídia atualmente, é, segundo
Bonorino, um dos dificultadores na desestabilização
desse quadro.
Os mais jovens acabam utilizando a tecnologia
exclusivamente para os seus objetivos individuais.
Durante a sua explanação, a interatividade permitirá
que os participantes escenciais vivenciem o poder
da colaboração.
Muitas vezes, os reais problemas são novos para
um determinado extrato profissional, mas não para
outros.
Não organizar o conhecimento latente na
estabilização dos negócios é um desperdício, é a
reinvenção contínua da roda.

9.

Ao transformar a frase: “As redes sociais são bloqueadas”,
para a voz passiva pronominal, tem-se:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

10.

Assinale a alternativa em que a partícula “se” esteja sendo
empregada na voz reflexiva.
(A)
(B)
(C)
(D)

6.

Assinale a alternativa cujo termo destacado seja um
exemplo de derivação parassintética.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

7.

Assinale a alternativa incorreta em relação ao uso do
“porque”.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

8.

Todos sabem o porquê da confusão, mas preferem
ficar calados.
Não sabemos por que a nova contratação ainda não
foi feita.
Foram tiradas todas as novas publicações. Por quê?
Não querem que falem sobre o assunto por que
ainda é doloroso para todos.
Por que há um certo mistério em relação à
contratação de novos funcionários?

Em relação ao uso do “há” e “a”, assinale a incorreta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3

O presidente foi incapaz de liberar os funcionários
para verificação de problemas.
Felizmente não houve problemas durante a
explicação dos novos funcionários.
Os maus funcionários foram dispensados durante a
última reunião.
Todos empalideceram quando ouviram a notícia da
demissão.
A ajuda por parte dos funcionários foi essencial para
a empresa.

Haveremos de ter saudades do tempo em que ainda
podíamos compartilhar informações.
Muitos funcionários haviam saído antes de terminar
a reunião.
Muitos estão trabalhando em novos setores a um
bom tempo.
Houve muitas festas durante a semana de
comemoração do aniversário da empresa.
Vai haver novas eleições para presidente do setor
no próximo mês.

Bloqueiam-se as redes sociais.
As redes sociais estão sendo bloqueadas.
Bloqueou-se as redes sociais.
Estão bloqueando as redes sociais.
Houve bloqueio das redes sociais.

(E)

Não haviam perguntado o motivo de se encherem os
novos reservatórios do escritório.
Organizou-se uma reunião para que o novo
presidente fosse eleito.
Entregaram-se os novos relatórios para o novo
presidente eleito.
Já se tem feito muitas experiências com a nova
proposta feita pelo presidente.
Os funcionários feriram-se na última arrumação do
espetáculo.

LÍNGUA INGLESA
Read the text below to answer questions 11-20.
PIPELINE RISK MANAGEMENT
Underlying the definition of risk is the concept of hazard.
The word hazard comes from al zahr, the Arabic word for “dice”
that referred to an ancient game of chance. We typically define a
hazard as a characteristic or group of characteristics that
provides the potential for a loss. Flammability and toxicity are
examples of such characteristics.
It is important to make the distinction between a hazard
and a risk because we can change the risk without changing the
hazard. When a person crosses a busy street, the hazard should
be clear to that person. Loosely defined, it is the prospect that
the person must place himself in the path of moving vehicles
that can cause him great bodily harm were he to be struck by
one or more of them. The hazard is therefore injury or fatality as
a result of being struck by a moving vehicle. The risk, however,
is dependent on how that person conducts himself in the
crossing of the street. He most likely realizes that the risk is
reduced if he crosses in a designed traffic-controlled area and
takes extra precautions against vehicle operators who may not
see him. He has not changed the hazard—he can still be struck
by a vehicle—but his risk of injury or death is reduced by
prudent actions. Were he to encase himself in an armored
vehicle for the trip across the street, his risk would be reduced
even further—he has reduced the consequences of the hazard.
Risk is most commonly defined as the probability of an
event that causes a loss and the potential magnitude of that
loss. By this definition, risk is increased when either the
probability of the event increases of the potential loss (the
consequences of the event) increases. Transportation of
products by pipeline is a risk because there is some probability
of the pipeline failing, releasing its contents, and causing
damage (in addition to the potential loss of the product itself). A
risk is often expressed in measurable quantities such as the
expected frequency of fatalities, injuries, or economic loss.
Monetary costs are often used as part of an overall expression
of risk; however, the difficult task of assigning a dollar value to
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human life or environmental damage is necessary in using this
metric. Related risk terms include acceptable risk, tolerable risk,
risk tolerance, and negligible risk, in which risk assessment and
decision making meet. A complete understanding of the risk
requires that three questions be answered: 1. What can go
wrong? 2. How likely is it? and 3. What are the
consequences?—by answering these questions, the risk is
defined.
Answering the question of “what can go wrong?” begins
with defining a pipeline failure. The unintentional release of
pipeline contents is one definition. Loss of integrity is another
way to characterize pipeline failure. However, a pipeline can fail
in other ways by not meeting that do not involve a loss of
contents. A more general definition is failure to perform its
intended function.
By the commonly accepted definition of risk, it is apparent
that probability is a critical aspect of all risk assessments. Some
estimate of the probability of failure will be required in order to
assess risks. This addresses the second question of the risk
definition: “How likely is it?”
Inherent in any risk evaluation is a judgment of the
potential consequences. This is the last of the three risk-defining
questions: “If something goes wrong, what are the
consequences?” Consequence implies a loss of some kind and
many of the aspects of potential losses can readily quantified. In
the case of a hydrocarbon pipeline accident (product escaping,
perhaps causing an explosion and fire), we could quantify losses
such as damaged buildings, vehicles, and other propriety; costs
of service interruption; cost of the product lost; cost of the
product cleanup; and so on.
Several methodologies are available to identify hazards
and threats in a formal and structural way. A hazard and
operability (HAZOP) study is a technique in which a team of
system experts is guided through a formal process in which
imaginative scenarios are developed using specific guide words
and analyzed by the team.
It is generally recognized that, unlike most other facilities
that undergo a risk assessment, a pipeline usually does not
have a constant hazard potential over its entire length. As
conditions along the line’s route change, so too does the risk
picture. Because the risk picture is not constant, it is efficient to
examine a long pipeline in shorter sections. The risk evaluator
must decide on a strategy for creating these sections in order to
obtain an accurate risk picture. Each section will have its own
risk assessment results. Breaking the line into many short
sections increases the accuracy of the assessment for each
section, but may result in higher costs of data collection,
handling, and maintenance (although higher costs are rarely an
issue with modern computing capabilities). Longer sections
(fewer
in
number),
on
the
other
hand,
_____________________.
MUHLBAUER, W. K., Pipeline Risk Management, 2004.

11.

According to the text,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a hazard can be prevented; a risk is intrinsic to
certain situations.
a hazard is intrinsic to certain situations; a risk can
be prevented.
hazard and risk are both intrinsic to certain situations
and both can be prevented.
hazard and risk are both intrinsic to certain situations
and both can be curtailed.
hazard and risk are both intrinsic to certain
situations, but the latter can be curtailed.

12.

Based on Muhlbauer’s text, the following assertions were
made.
I.
II.
III.

IV.

Etymologically, the word “hazard” derives from a
strategy board game originated in the Middle East.
The concept of hazard is the foundation upon which
risk is defined.
If a pipeline has a leak, this failure will be evaluated
by posing and answering the question of what went
wrong.
Probability should not be taken in consideration
when one is doing risk assessment, for nothing
should be left to chance.

The correct assertions are
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

13.

I and III, only.
I, II and IV, only.
I, III and IV, only.
II and III, only.
II, III and IV, only.

Read the sentence below.
“Were he to encase himself in an armored vehicle for the
trip across the street, his risk would be reduced even
further”. Rewritten, this sentence will read as:
(A)
(B)
(C)

(D)
(E)

14.

if, to cross the street, he shielded himself in a tank,
his risk would be reduced even more.
had he protected himself in a tank for his trip down
the street, his risk would be reduced much further.
if, to protect himself, he had a gun in his car to cross
over the street, his risk would have decreased even
further.
he were to cross the street in a tank. His risk would
have been then reduced.
his risk would have been considerably less if he used
an armor and a tank to cross the street.

Read the paragraph below.
“Monetary costs are often used as part of an overall
expression of risk; however, the difficult task of assigning
a dollar value to human life or environmental damage is
necessary in using this metric”. Without changing the
meaning of the original text, the underlined word can be
replaced by
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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anyhow.
lest.
yet.
therefore.
hence.

4

15.

18.

Read the sentence below.
“Related risk terms include acceptable risk, tolerable risk,
risk tolerance, and negligible risk, in which risk assessment
and decision making meet”.

“By the commonly accepted definition of risk, it is
apparent that probability is a critical aspect of all risk
assessments. Some estimate of the probability of failure
will be required in order to assess risks. This addresses
the second question of the risk definition: “How likely is
it?”

Four assertions were made based on it.
I.
II.
III.
IV.

Read the paragraph below and choose the item that
describes correctly the grammatical function of the
underlined words.

“Tolerable risk” means “acceptable risk”; “tolerance
risk” means “risk of acceptance”.
The adjective “tolerable” can be replaced by the
adjective “tolerant” without any change of meaning.
The verb “to make” is used in its gerund form:
“making”.
The word “risk” has two different grammatical
functions in the sentence: it is used both as an
adjective and a noun.

(A)

(B)

(C)

The correct assertion(s) is(are)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

16.

(D)

I, only.
II and III, only.
IV, only.
I, III and IV, only.
II, only.

(E)

Read the paragraph below.

19.

“A pipeline can fail in other ways that do not involve a loss
of contents. A more general definition is failure to perform
its intended function”. The underlined word relates to
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

17.

loss.
definition.
failure.
function.
pipeline.

(B)

“Inherent in any risk evaluation is a judgment of the
potential consequences”. Choose the item that changes
this sentence into Simple Future tense.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

5

Read the last paragraph of Muhbauer’s text and choose
one item to fill in the blank. “Breaking the line into many
short sections increases the accuracy of the assessment
for each section, but may result in higher costs of data
collection, handling, and maintenance (although higher
costs are rarely an issue with modern computing
capabilities). Longer sections (fewer in number), on the
other hand, _______________________________.
(A)

Read the sentence below.

In any inherent risk evaluation there will be a
judgment of the potential consequences.
A judgment of the potential consequences will be
inherent in any risk evaluation.
Risk evaluation shall be a judgment inherent in any
potential consequences.
Any inherent evaluation will risk a judgment of the
potential consequences.
In any potential consequences of risk evaluation, a
judgment shall be inherent.

“Commonly” is an adverb; “critical” is an adjective;
“estimate” is a noun; “addresses” is a verb; “likely” is
an adjective.
“Commonly” is an adjective; “critical” is an adjective;
“estimate” is a verb; “addresses” is a verb; “likely” is
an adverb.
“Commonly” is an adverb; “critical” is an adjective;
“estimate” is a noun; “addresses” is a noun; “likely” is
an adverb.
“Commonly” is an adjective; “critical” is an adverb;
“estimate” is a verb; “addresses” is a verb; “likely” is
an adverb.
“Commonly” is an adverb; “critical” is an adjective;
“estimate” is a verb; “addresses” is a verb; “likely” is
an adjective.

(C)

(D)

(E)

will largely improve the whole pipeline system,
especially when both hazard and risks were taken in
consideration and carefully evaluated in each
section.
may increase costs, especially if the risk assessment
done by the team of experts relies on hazard and
probability, which cannot be measured.
area feasible solution, because they improve the
accuracy of assessments and reduce data costs
significantly.
may reduce data costs but also reduce accuracy,
because average or worst case characteristics must
govern if conditions change within the section.
will improve data assessment and the overall
management of the whole system, because, having it
broken into larger sections, there will be less risks to
be evaluated.
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20.

Analise a tabela 1 abaixo para responder as questões 23 e
24.
Tabela 1

Read the paragraph below.
“A hazard and operability (HAZOP) study is a technique
in which a team of system experts is guided through a
formal process in which imaginative scenarios are
developed using specific guide words and analyzed by the
team”.
Choose the item that presents a replacement, without
changing the meaning of the original text, for the
underlined words.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

in that.
whereby.
where.
so that.
whereas.

23.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21.

Sobre os pressupostos da teoria keynesiana e de seus
críticos, analise as assertivas abaixo.
I.

II.

III.

Na “Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda”,
Keynes não propôs uma mudança nos paradigmas
clássicos de concorrência perfeita.
Os novos keynesianos têm em comum, geralmente,
a percepção de que o desemprego involuntário é
causado por imperfeições do mercado que
inviabilizam a aplicação dos preceitos da
concorrência
perfeita
aos
modelos
macroeconômicos.
Baseados na mesma observação de que a teoria
keynesiana
se
baseia
em
pressupostos
microeconômicos falhos, novos keynesianos e novos
clássicos concluem pela inadequação do conceito de
desemprego involuntário.

De acordo com a tabela, pode-se afirmar que o valor do
PIB é

24.

$11.500.000.
$8.700.000.
$12.300.000.
$10.500.000.
$13.000.000.

Com base nos dados da Tabela 1, pode-se afirmar que o
valor das importações é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

$1.750.000.
$650.000.
$200.000.
$500.000.
$450.000.

Analise a tabela 2 abaixo para responder as questões de
25 a 27.
Tabela 2

É correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
22.

I, II e III, apenas.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, apenas.

Em relação à demanda de moeda, analise as assertivas
abaixo.
I.

II.

III.

Pode-se representar a demanda por moeda para
Keynes como Md = L (r), onde Md é a demanda por
moeda e r a taxa de juros.
Uma das inovações da teoria keynesiana foi
introduzir o motivo especulativo para a demanda por
moeda.
A demanda por moeda Md tem inclinação negativa
em relação à taxa de juros, ou seja, um aumento da
taxa de juros provoca a queda na demanda por
moeda.

É correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, II e III.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, apenas.

1/

Registra créditos comerciais, empréstimos, moeda e
depósitos, e outros ativos e passivos.

25.

Com base nos dados acima, é correto afirmar que
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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a conta de transações correntes é negativa no valor
de $3.000.
a conta de transações correntes é negativa no valor
de $2.700.
a conta de transações correntes é positiva no valor
de $3.000.
a conta de transações correntes é positiva no valor
de $2.700.
os dados não são suficientes para apuras a conta de
transações correntes.
6

26.

De acordo com a tabela, o valor das reservas alterou-se
da seguinte maneira:

29.

Sobre a teoria monetarista, analise as assertivas abaixo.
l.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

27.

III.

$7.600.
$7.480.
$5.280.
$3.000.
$3.600.

II.

III.

No chamado “Milagre Econômico”, que abrange o
período de 1967 a 1973, houve uma elevação do
nível de endividamento externo do setor público, em
particular com um aumento do endividamento
externo junto ao mercado, reduzindo a participação
do endividamento junto a entidades multilaterais e
governos estrangeiros.
O período do Milagre Econômico (1967 – 1973) foi
caracterizado pelo aumento do investimento
estrangeiro direto, tanto na forma de investimentos
propriamente ditos, quanto no crescimento dos
empréstimos
intercompanhias,
considerados
também uma forma de investimento direto.
Ainda sobre o período do Milagre Econômico (1967
– 1973), pode-se afirmar que a ênfase ao
crescimento do mercado interno pode ser
constatada
pela
atuação
das
autoridades
econômicas que aproveitaram o momento de grande
liquidez no mercado internacional para a elevação
do endividamento externo e a constituição de
reservas internacionais, o que levou a um processo
de valorização cambial e à redução das exportações
tanto
de
produtos
primários,
quanto
de
manufaturados.

É correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, II e III.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, apenas

A estabilidade da velocidade de circulação da
moeda é um pressuposto fundamental na teoria
monetarista.
A teoria monetarista não considera a curva Phillips
uma explicação aceitável para o comportamento da
economia no curto prazo.
A teoria monetarista considera que a expansão
monetária pode, apenas em parte, ser controlada
pelo Banco Central em vista da antecipação dos
bancos à política monetária, o que torna a expansão
monetária endógena.

É correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em relação ao Milagre Econômico, analise as afirmações
abaixo.
I.
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II.

Com base na Tabela 2, o valor da Conta Financeira é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

28.

um aumento de $500.
uma queda de $500.
um aumento de $5.120.
uma queda de $120.
um aumento de $4.900.

30.

I e II, apenas.
II e III, apenas.
I, apenas.
II, apenas.
III, apenas.

Em relação ao ajuste econômico do início dos anos 80,
analise as assertivas abaixo.
I.

II.

III.

A política econômica, que prevaleceu entre os anos
de 1981 e 1982, tentou recuperar o crescimento
econômico, com ênfase nas exportações e na
demanda interna, sendo esta determinada pelo
aumento das despesas do governo e no
investimento das estatais.
A correção plena dos salários pela inflação passada
(indexação) foi combatida pelo Governo no início da
década de 80, que enviou dois decretos ao
Congresso que reduziam o grau de indexação.
O ajustamento externo, listado como uma prioridade
da política econômica de 1981 a 1984, não foi
alcançado graças à recessão mundial e à elevação
dos preços do petróleo, levando o país a decretar
moratória externa em meados de 1985.

É correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, II e III.
I e II, apenas.
I, apenas.
II, apenas.
III, apenas.
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31.

Sobre o comércio externo brasileiro entre 2003 e 2010,
marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida,
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

33.

Em relação ao Plano Cruzado, analise as assertivas
abaixo.
I.

( )

( )

( )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

32.

O aumento da participação de produtos básicos no
total de exportações brasileiras entre 2003 e 2010,
deveu-se à redução das exportações de produtos
manufaturados no período.
No período entre 2003 e 2010, há um claro aumento
das exportações de produtos básicos para a China,
que se tornou o segundo destino das exportações
brasileiras no último ano do Governo Lula, sendo
superado apenas pelos EUA.
A principal razão dos sucessivos saldos comerciais
do Brasil, entre 2003 e 2010, foi a elevação dos
preços das commodities no mercado internacional.

II.

III.

V/ V/ V
V/ V/ F
V/ F/ F
F/ V/ F
F/ F/ V

É correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Sobre o Plano Real, analise as assertivas abaixo.
I.

II.

III.

Foi fundamental a renegociação da dívida externa e
a reabertura do mercado de capitais ao País, pois
permitiu que o setor público e o setor privado
tivessem acesso a novas linhas de crédito que
financiaram o déficit da balança comercial nos
primeiros anos do Plano.
O ajuste fiscal que precedeu o Plano teve
importância menor para seus formuladores, visto
que para os inercialistas como Francisco Lopes e
Edmar Bacha, a inflação brasileira tinha pouca
relação com o caráter expansivo dos gastos
públicos.
Era fundamental para o sucesso do Plano a adesão
voluntária dos agentes à indexação dos contratos à
URV, deixando livre a adesão mediante negociação
coletiva de salários, sendo que os únicos preços
compulsoriamente indexados ao novo índice foram
as tarifas públicas.

O Plano Cruzado, adotado em 1986, congelou
salários pela média real dos seis meses anteriores.
A teoria de inflação inercial baseava-se na tese de
que, na presença de inflação alta, os agentes
indexavam suas rendas de maneira a preservar o
valor real pelo pico, mas obtinham como resultado a
preservação da renda real pela média do período
anterior.
Com o objetivo de garantir a neutralidade do Plano
Cruzado do ponto de vista de distribuição de renda,
os contratos de financiamento pré-fixados vigentes,
antes do Plano Cruzado, foram corrigidos segundo
uma tabela que trazia a valor presente todas as
prestações futuras descontando a expectativa de
inflação.

34.

I, II e III.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
II, apenas.

Considerando um modelo keynesiano e com base no
gráfico abaixo, em que S é a poupança agregada, I o
investimento agregado, NX as exportações líquidas e ℮ a
taxa de câmbio real, analise as afirmações.

É correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
I, apenas.
II, apenas.
III, apenas.

I.
II.
III.

Uma queda na taxa de juros provoca aumento no
saldo comercial.
Um aumento na taxa de juros interna provoca uma
queda na taxa de câmbio real.
Uma elevação do gasto autônomo de investimentos
leva a um aumento da taxa de câmbio real.

É correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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I, II e III.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
II, apenas.
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35.

Analise as afirmações abaixo a respeito da teoria novoclássica.

37.

Analise as assertivas abaixo sobre o Plano Collor.
I.

I.

II.

III.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A teoria novo-clássica, exposta por Robert Lucas e
Thomas Sargent, parte de uma crítica aos
pressupostos
microeconômicos
da
teoria
keynesiana, afirmando que a função consumo de
Keynes, por exemplo, carece de pressupostos
teóricos rígidos como os encontrados na teoria
clássica.
Outra crítica dos novos clássicos se baseia na
hipótese de rigidez salarial de curto prazo; para os
novos clássicos, não há razão para crer que o
mercado de trabalho também não se move no
sentido maximizador como os demais mercados.
Os novos clássicos consideram que apenas quando
os formuladores conseguem agir de maneira a
surpreender o mercado, a política econômica
consegue ser eficiente, caso contrário, os agentes
adiantarão sempre a ação dos formuladores de
política.
I, II e III.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
III, apenas.

II.

III.

É correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

38.

Sobre o Sistema de Pagamentos Brasileiro, analise as
assertivas abaixo.
I.

II.

III.

Todas as transações financeiras liquidadas no
âmbito do Sistema de Pagamentos Brasileiro são
liquidadas pelo seu valor bruto e através da
transferência de reservas bancárias.
As negociações entre bancos, corretoras e fundos
de investimento, envolvendo títulos públicos
federais, quando não envolvem o Banco Central
como contraparte, são liquidadas através do sistema
de reservas do Banco Central e registradas na
CETIP.
As instituições conhecidas como “clearings”, que
atuam no âmbito do Sistema de Pagamentos
Brasileiro, atuam como “contraparte central”, com
exceção da CETIP, assumindo perante todos os
participantes e o Banco Central o risco de
inadimplência dos seus participantes.

I, II e III.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, apenas.

Em relação à política econômica dos anos 90, analise as
assertivas abaixo.
I.

36.

Os salários e preços foram inicialmente congelados
durante a vigência do Plano Collor.
O Plano Collor significou, do ponto de vista fiscal,
uma moratória da dívida pública mobiliária interna,
com alargamento dos prazos de pagamentos e
redução de valor através da aplicação de uma
alíquota de IOF de 8%.
A liberação da liquidez deu-se gradativamente com a
permissão para que os ativos retidos fossem
utilizados para pagamentos de salários e impostos,
sem a obrigação do cumprimento do prazo
estabelecido, inicialmente de 18 meses.

II.

III.

A reação do Governo brasileiro à crise asiática foi de
elevar a taxa de juros com o objetivo de evitar a
desvalorização do real.
As receitas oriundas da privatização, nos anos de
1997 e 1998, contribuíram para adiar a
desvalorização do real, visto que atraíram recursos
externos e ajudaram a financiar o balanço de
pagamentos naqueles anos.
A desvalorização do real, em fevereiro de 1999, foi
precedida por um acordo com o FMI em que a
desvalorização não constava como objetivo a ser
atingido.

É correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, II e III.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
II, apenas.

É correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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I, apenas.
II, apenas.
III, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.

Observe o balanço simplificado abaixo para responder às
questões de 39 a 45.
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39.

Considerando o Balanço Simplificado da Transportadora
Eficiência, pode-se afirmar que o índice de liquidez
corrente é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

40.

41.

43.

II.

III.

0,5.
1,0.
1,5.
0,9.
0,7.

0,9.
0,8.
0,4.
0,6.
0,2.

1,2.
2,0.
1,0.
0,8.
0,6.

Com base no Balanço Simplificado da Transportadora
Eficiência, a necessidade de capital de giro ou
necessidade de investimento em capital de giro é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

70.000.
-10.000.
160.000.
Zero.
30.000.

$1.040.000.
$1.050.000.
$660.000.
$960.000.
$620.000.

Sobre o Selic, analise as assertivas abaixo.
I.

1,0.
1,2.
0,8.
0,4.
2,0.

Considerando o Balanço Simplificado da Transportadora
Eficiência, pode-se afirmar que o índice de capital de
terceiros de longo prazo/capital próprio de longo prazo é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

44.

46.

Os empréstimos entre autoridade monetária e
instituições financeiras colateralizados com títulos
públicos são registrados e liquidados no SELIC –
Sistema Especial de Liquidação e Custódia.
Por envolver operações com liquidação em reserva
bancária, as operações de open market registradas
no ambiente do SELIC só podem envolver as
instituições titulares de contas de reserva bancária,
ou seja, bancos comerciais ou múltiplos e as caixas
econômicas e o Banco Central.
A chamada taxa Selic é a taxa de juros praticada
pelo Banco Central nas suas operações de open
market com os bancos comerciais e múltiplos.

É correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Com base no Balanço Simplificado da Transportadora
Eficiência, o índice de endividamento é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Considerando o Balanço Simplificado da Transportadora
Eficiência, o valor da necessidade total de financiamento
permanente é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Considerando o Balanço Simplificado da Transportadora
Eficiência, pode-se afirmar que o índice de liquidez
imediata é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

42.

0,5.
1,6.
0,8.
1,2.
1,0.

Com base no Balanço Simplificado da Transportadora
Eficiência, o índice de liquidez seca é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

45.

47.

I, II e III.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
III, apenas.

Sobre a análise de investimentos, analise as assertivas
abaixo.
I.

II.

III.

Uma das condições necessárias para que um
investimento seja considerado viável é que a Taxa
Interna De Retorno (TIR) seja superior à Taxa
mínima de atratividade (TMA).
Custos de oportunidade são fluxos de caixa
alternativos que poderiam ser gerados na melhor
utilização alternativa de um ativo que a empresa
possui ou pretenda adquirir.
Custo irrecuperável é a despesa inesperada na
execução de um projeto e que altera o fluxo de caixa
e a TIR, tornando-a negativa.

É correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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I, II e III.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
III, apenas.
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48.

Sobre estratégias empresariais, analise as assertivas
abaixo.
I.

II.

III.

51.

Sobre a oferta e demanda de moeda, analise as
assertivas abaixo.
I.

A aquisição de um concorrente com uma gama de
produtos semelhantes visa, primordialmente, a obter
economias de escala.
A aquisição de uma empresa do mesmo setor num
país estrangeiro visa à obtenção de economias de
escopo.
Uma fusão envolvendo um banco comercial e um
banco de investimento promove, simultaneamente,
economias de escala e de escopo.

II.

III.
É correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
49.

I, II e III.
I e III, apenas.
I, apenas.
II, apenas.
III, apenas.

É correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Sobre a política monetária iniciada em julho de 2011, que
reduziu a meta da taxa Selic de 12,5% aa para 8,5% aa
em 30/05/2012, analise as assertivas abaixo.
I.

II.

III.

A redução se fez, a despeito da taxa de inflação no
período ter se afastado ainda mais do centro da
meta de inflação.
O objetivo do Banco Central foi reduzir os problemas
de liquidez do sistema bancário brasileiro abalado
pelos problemas do sistema financeiro europeu.
A
nova
política
baseou-se
nos
efeitos
anti-inflacionários que a recessão europeia provoca
nos mercados internacionais.

52.

50.

I, II e III.
I e III, apenas.
I, apenas.
II, apenas.
III, apenas.

I.

II.

III.

Sobre a eficácia das políticas fiscal e monetária, analise
as assertivas abaixo.
I.

II.

III.

Os efeitos de um aumento no estoque de moeda
sobre o nível de renda dependerá da elasticidade da
demanda da moeda em relação aos juros.
A política fiscal tem sua maior eficácia quando a
elasticidade da demanda por moeda em relação aos
juros é alta (ou seja, a curva LM é pouco inclinada).
A eficácia da política monetária é baixa quando a
curva IS é muito inclinada.

I, II e III.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
III, apenas.

Sobre o mercado de trabalho nas teorias clássica e
keynesiana, analise as assertivas abaixo.

É correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Os aumentos na demanda por um setor da
economia, a demanda do governo ou a demanda por
investimentos autônomos, por exemplo, não
afetariam a demanda agregada no sistema clássico;
as mudanças nas demandas setoriais causariam
ajustes na taxa de juros.
Ao contrário dos clássicos, para os keynesianos, o
deslocamento da curva de demanda não pode ser
atribuída à variação na quantidade de moeda.
Para os keynesianos, numa economia fechada, a
curva de demanda agregada pode se deslocar em
razão de alteração nos dispêndios do governo, dos
investimentos autônomos e dos impostos.

A curva de oferta agregada para os clássicos é
inelástica visto que tanto a oferta quanto a demanda
por trabalho são funções do salário real, que é
conhecido por todos e é perfeitamente flexível,
ajustando-se rapidamente para igualar a oferta.
A condição de que a oferta de trabalho é uma função
do salário real e que este é perfeitamente ajustável
determina, na teoria clássica, a condição de que a
economia sempre tende ao pleno emprego.
Para os keynesianos, a oferta de trabalho é uma
função do salário nominal no curto prazo, visto que
os trabalhadores resistem à baixa do salário
nominal, mas não reagem, na mesma velocidade, a
uma pequena elevação nos preços.

É correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, II e III.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, apenas.

É correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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I, II e III.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, apenas.
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53.

Sobre o consumo das famílias na década passada,
analise as assertivas abaixo.
I.

II.

III.

56.

O crescimento do volume de crédito ao consumidor
só ocorreu após a ação do Banco Central em reação
à crise de 2008; até então, o crédito ao consumidor
permanecia estagnado desde o início da década
como forma de contenção da inflação.
Entre as razões para o aumento do consumo
agregado entre 2003 e 2011, pode-se listar o
aumento dos gastos previdenciários.
Outro fator responsável pelo aumento do consumo
foi a significativa redução da carga tributária, que
provocou uma elevação da renda disponível.

Sobre o Balanço de Pagamentos, analise as assertivas
abaixo.
I.

II.

III.

É correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
54.

É correto o que se afirma em

I, II e III.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
II, apenas.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, II e III.
I e II, apenas.
I, apenas.
II, apenas.
III, apenas.

Sobre a balança comercial, analise as assertivas abaixo.
I.

II.

III.

O aumento das importações de produtos
manufaturados entre 2000 e 2010 provocou a
diminuição da produção industrial doméstica desde o
início da década passada, processo denominado de
“desindustrialização”.
O aumento das importações de produtos
manufaturados foi determinante para a elevação da
oferta interna e para a contenção da inflação entre
2003 e 2010.
O aumento da capacidade de importar contribuiu
para o aumento da importação de bens de capital e
para a modernização da indústria, entre 2000 e
2010.

57.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, II e III.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, apenas.

Considerando as hipóteses keynesianas, analise as
assertivas abaixo.
I.
II.

III.

A curva IS se desloca para a esquerda quando os
impostos aumentam.
A curva IS se desloca para a esquerda quando há
uma queda nos dispêndios de investimentos
autônomos.
A curva IS será pouco inclinada quando a
elasticidade da demanda por investimentos em
relação aos juros for relativamente alta.

É correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, II e III.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
II, apenas.

Sobre a curva LM, segundo as hipóteses keynesianas,
analise as assertivas abaixo.
I.

II.
III.

A curva LM tem um deslocamento descendente para
a direita quando há uma diminuição na demanda por
moeda a determinados níveis de renda e taxa de
juros.
A curva LM terá deslocamento descendente para a
direita com uma redução na oferta de moeda.
A curva LM será relativamente pouco inclinada se a
elasticidade da moeda, em relação aos juros, for
baixa.

É correto o que se afirma em

É correto o que se afirma em

55.

Desde 2005, a economia brasileira tem déficit na
conta de transações correntes; pode-se afirmar que
isto é resultado do crescimento da economia e não
de problemas de financiamento externo.
A conta de transferências unilaterais correntes é
positiva, porque registra a entrada de recursos para
a aquisição de serviços pelas subsidiárias de
empresas brasileiras no exterior diretamente de suas
matrizes.
O aumento dos lucros das subsidiárias de empresas
estrangeiras
no
Brasil
contribuiu
para
o
financiamento da conta de transações correntes.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
58.

I, II e III.
I e II apenas.
I e III apenas.
II e III apenas.
I apenas.

Analise as afirmações abaixo, considerando um modelo
de concorrência perfeita.
I.

II.

III.

Quando há um aumento de preços, a receita da
firma cresce se a elasticidade-preço da demanda é
maior do que | 1 |.
Quando há uma queda de preços, a receita da firma
diminui se a elasticidade-preço da demanda é menor
que | 1 |.
Só não haverá queda na demanda de um produto se
o preço do bem complementar acompanhar a
elevação de preço de um produto.

É correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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I, II e III.
I, apenas.
II, apenas.
III, apenas.
II e III, apenas.
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59.

Em relação à curva de demanda num modelo de
concorrência perfeita, analise as assertivas abaixo.
I.

II.

III.

Uma mudança no preço de um produto provoca um
deslocamento para a esquerda (descendente) na
curva de demanda de um produto.
Um aumento de renda dos consumidores provoca
um deslocamento para a direita (ascendente) na
curva de demanda de um produto.
O aumento no preço do produto substituto provoca
um deslocamento para a direita (ascendente) na
curva de demanda de um produto.

É correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

60.

I, II e III.
I, apenas.
II, apenas.
III, apenas.
I e II, apenas.

Em relação ao mercado de derivativos, analise as
assertivas abaixo.
I.

II.

III.

As negociações de derivativos de câmbio na BM&F
BOVESPA envolvem apenas as instituições
autorizadas pelo Banco Central do Brasil para
negociarem moedas estrangeiras.
Os contratos de derivativos financeiros negociados
em mercado de balcão, quando registrados na
CETIP, podem contar com depósito de colaterais ou
não.
Um contrato futuro de dólar negociado na BM&F
BOVESPA estabelece a obrigação dos comitentes
de depositarem garantias sempre que a diferença
entre o valor do dólar no mercado à vista e o valor
do dólar estabelecido no contrato superar 1%.

É correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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I, II e III.
I, apenas.
II, apenas.
III, apenas.
I e II, apenas.
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