CONCURSO PÚBLICO í EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA)
CARGO: PESQUISADOR A – ECONOMIA
TEXTO I:
Galo índio gigante
A rinha de galos é uma atividade ilícita, proibida por lei. No entanto, a criação de aves combatentes pode ter finalidades
nobres, muito distantes da contravenção. Grandes e robustas, elas também são excelentes na transmissão de genes aos
descendentes. O galo índio gigante – uma variedade rústica como as aves caipiras – surgiu justamente do cruzamento de raças
combatentes com galinhas domésticas.
Ótimo reprodutor de frangos precoces e com alto rendimento de carne, o índio gigante também confere às suas galinhas
mais produtividade em ovos ricos em proteínas. A beleza das penas sobrepostas e a variedade de cores são outras
características atraentes, que destacam a ave como exemplar ornamental ou na participação de concursos.
Criado à base de boa alimentação, o galo pode chegar a pesar seis quilos e medir 80 centímetros – há exemplares que
crescem até cerca de um metro de altura. Forte e dono de boa musculatura, ele tem instinto agressivo, por isso não deve ser
criado junto com outro macho da raça após os seis meses de vida. Nos tratos diários, no entanto, é dócil e fácil de lidar.
A criação do índio gigante não requer muita infra-estrutura. Numa área de cinco metros quadrados, prevendo a procriação
das aves, pode ser alojado um terno – um macho para duas fêmeas. Além disso, a variedade é resistente, exigindo poucos
cuidados dos criadores, fazendo com que a atividade não necessite de grandes investimentos. A criação doméstica tem a
vantagem de oferecer aves mais saudáveis, livres de antibióticos. A produção de pequenos plantéis pode atender à demanda da
vizinhança.
A ave, porém, permite que se trabalhe com maior escala de produção, bastando ampliar as instalações lembrando de
manter separados os machos adultos. (Texto: João Mathias. Consultor: Eduardo Augusto Seixas / Revista Globo Rural- Setembro 2007)
01) Assinale, entre as opções abaixo, a que contenha contradição em relação ao texto:
A) O galo índio gigante pode chegar até a um metro de altura.
B) O galo índio gigante tem valor ornamental.
C) O galo índio gigante, por ser criado apenas para o combate em rinhas, tem sua criação proibida por lei.
D) Na criação, os machos adultos são mantidos separados.
E) O galo índio tem boa musculatura e não precisa de infra-estrutura sofisticada para a criação.
02) A alternativa em que o sinônimo ou termo equivalente da palavra sublinhada está INCORRETO é:
A) “A rinha de galos é uma atividade ilícita...” – ilegítima
B) “... finalidades nobres, muito distantes da contravenção.” – infração
C) “... são outras características atraentes...” – fascinantes
D) “... pode ser alojado um terno...” – acomodado
E) “A produção de pequenos plantéis...” – cultivos
03) O texto em questão pode ser classificado de forma mais adequada como:
A) Descritivo.
B) Autobiográfico.
C) Informativo.
D) Científico.
E) Publicitário.
04) Nas alternativas abaixo o acento da crase é facultativo em:
A) “... o índio gigante confere às suas galinhas...”
B) “Criado à base de boa alimentação...”
C) “... a produção de pequenos plantéis pode atender à demanda da vizinhança.”
D) À noite as galinhas ficam presas no galinheiro.
E) Aquele fazendeiro se dedica à criação de galos reprodutores.
05) “No entanto, a criação de aves combatentes pode ter finalidades nobres...” A palavra ou expressão que NÃO pode
substituir “no entanto” é:
A) Entretanto.
B) Não obstante.
C) Todavia.
D) Contudo.
E) Portanto.
06) “... prevendo a procriação das aves...”(4º§); o gerúndio em relação à oração anterior, tem valor de:
A) Finalidade.
B) Tempo.
C) Concessão.
D) Conseqüência.
E) Causa.
07) “Forte e dono de boa musculatura, ele tem instinto agressivo...” Se pluralizarmos o pronome ele, da frase anterior,
teremos a forma verbal:
A) têem
B) têm
C) terão
D) teriam
E) tenham
LÍNGUA INGLESA
TEXT II:
CULTURALLY SPEAKING
Local knowledge provides a foundation for global understanding. National Geographic photojournalist Michael
Yamashita has covered two Chinas. His series on Marco Polo captured a traditional land where centuries-old wonders still
remain. But he also documents the China of today, a culture transforming almost more rapidly than his shutter speed.
“I brought my camera to the end of the world. That’s what the Chinese call this spot, the southernmost point of China.
To me, this image really crystallizes the sense of old and new in China today. There’s the figure of the old traditional fisherman
in contrast with the woman in the bright yellow dress – a color you wouldn’t have seen here even 20 years ago. There’s still a
great belief in ancestors and family í that’s the foundation on which China is built. But now it’s flooded with cars, cell phones,
a space program, they just can’t get enough of anything new. Almost overnight, China has gone from a culture of farmers and
fisherman to one based on trade and manufacturing. Along with these changes comes a change in people’s outlook. There’s a
(National Geographic / May 2004.v 205, nº 5)
new confidence, a sense of destiny, and such an incredible thirst for knowledge.”
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08) Marco Pólo é mencionado no texto com referência:
A) À agricultura da China.
D) A um relato jornalístico.
B) À navegação das caravelas.
E) Às fotos que identificam o país.
C) A um manifesto secular.
09) “[...] The end of the world” (line 04) corresponde à expressão que os chineses usam para se referir a um(a):
A) Lugar no sul do país.
D) Catástrofe na América.
B) Época muito distante.
E) Lugar muito feio.
C) Ponto inalcançável.
10) A imagem descrita nas linhas de número 05 e 06:
A) Mostra um traço da moda feminina internacional.
D) Menciona a opção das pessoas por tons sóbrios.
B) Focaliza dois momentos da cultura chinesa.
E) É a descrição fiel das belezas naturais do lugar.
C) Representa duas ações contemporâneas.
11) Quando o autor declara:“[...] they just can’t get enough of anything new” (line 08) está se referindo:
A) À instabilidade do programa ocidental.
D) A um impulso consumista insaciável.
B) A um desaquecimento gradual da cultura.
E) À cultura chinesa que decai dia após dia.
C) A crença inabalável nos documentos seculares.
12) Michael Yamashita afirma que, atualmente, uma das atividades em que se alicerça a economia chinesa é o(a):
A) Comércio.
D) Moda.
B) Cultura.
E) Fotografia.
C) Envolvimento tradicional.
METODOLOGIA DE PESQUISA
13) A literatura aponta que os Economistas foram os primeiros a empregar o método científico nas ciências sociais,
formulando modelos e recolhendo dados relevantes para permitir que estes modelos fossem capazes de fazer
prognósticos e, em longo prazo, pudessem ser avaliados. Com base nesta afirmativa, marque a alternativa correta:
A) O método dedutivo que tem grande importância na formulação dos modelos de análise econômica é voltado para
pesquisas da área da economia aplicada, no estudo de contextos determinados, sociais e históricos em que o fenômeno
ocorre.
B) O estudo de diversos aspectos da realidade social, onde os fatos econômicos são investigados em conexão com
múltiplas circunstâncias que os envolvem: políticas, jurídicas, culturais, etc., deve ser feito numa perspectiva
hipotético-dedutiva.
C) Teorias explicativas envolvem proposições universais que se classificam como leis. A abordagem indutiva é
responsável pela formulação das abstrações teóricas que permitem a formulação destes princípios ou leis.
D) A análise de um modelo econômico numa perspectiva histórica e relacional, buscando compreender sua estrutura, suas
relações sociais e de produção, o papel do Estado e da ideologia, pode ser viabilizada pelo método dialético.
E) O método científico pode ser entendido como o conjunto de técnicas e seus procedimentos, que são metodologicamente
demarcadas, com o objetivo de se obter um conhecimento científico.
14) Os instrumentos de pesquisa são as diversas formas que o pesquisador dispõe para obter as informações necessárias
à sua investigação, de modo que a realidade estudada possa ser representada com maior fidedignidade pelo estudo
efetuado. Questionários e entrevistas são dois dos principais instrumentos utilizados na pesquisa econômica para
obtenção dos dados, porém, requerem muita cautela por parte do pesquisador para não comprometer os resultados.
Com base nesta afirmativa, marque a alternativa correta:
A) O questionário é constituído por um rol de questões propostas por escrito às pessoas pesquisadas. A modalidade muito
utilizada de envio pelo correio e sua estrutura possibilitam o esclarecimento e o aprofundamento das questões.
B) Em uma entrevista semi-padronizada, o entrevistador faz certo número de perguntas principais, mas é livre para fazer
outros questionamentos.
C) Uma das principais limitações de questionários auto-aplicáveis é a influência exercida pelo pesquisador.
D) A preparação do roteiro de uma entrevista informal é semelhante à do questionário.
E) N.R.A.
15) O tratamento e a análise de dados na pesquisa científica devem estar em consonância com o paradigma escolhido
para nortear o trabalho e pode assumir diversos formatos, de acordo com seu escopo, objetivos, linha de
pensamento, fundamentação teórica e percurso metodológico. Sobre os diferentes tipos de análise, pode-se afirmar
que:
A) Na análise qualitativa são aplicados princípios, técnicas e métodos das ciências matemáticas dentro das ciências
factuais e processos estatísticos sob forma de modelos ou quadros operacionais.
B) Fundamentada num valor ou sistema de valores, a análise normativa subordina-se a julgamentos do ponto-de-vista
pessoal acerca do objeto de estudo, refletindo graus de preferências pessoais de caráter legal, moral, político, social,
religioso, entre outros.
C) Na análise descritiva incluem-se sugestões com vistas a um plano de ação ou de como o analista atingirá seus objetivos.
D) Muitos estilos e métodos individualizados e pequena parcela de técnicas são utilizados na análise quantitativa. Nesta
análise, dados protocolares e ideográficos são utilizados, assumindo forma verbal, estatística ou ambas.
E) N.R.A.
PESQUISADOR A - ECONOMIA

www.consulplan.net / atendimento@consulplan.com

3

CONCURSO PÚBLICO í EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA)
16) Marque a alternativa correta completando o sentido da seguinte frase: “Em Centros de Pesquisa Agrícola são
desenvolvidos trabalhos de pesquisa em diversas áreas do conhecimento, os quais utilizam diversos tipos de
delineamentos.” Esses desenhos visam atender a diferentes questões que vão direcionar o delineamento como:
A) Experimental – Quando o experimento é planejado para responder questões sobre causa e efeito e exige que o
pesquisador exerça controle sobre o que ocorre e a quem, medindo os efeitos do tratamento.
B) Estudo de caso – Permite testes de significância do conjunto de observações pesquisadas, a partir dos quais são feitas
inferências sobre o problema estudado.
C) Levantamento (survey) – São planejadas para responder questões relacionais, procurando determinar diferenças entre
grupos experimental e de controle.
D) Observação participante – Propõe-se a uma ação deliberada visando uma mudança no mundo real, comprometida
com um campo restrito, englobado em um projeto mais geral e submetendo-se a uma disciplina para alcançar os efeitos
do conhecimento.
E) N.R.A.
PLANO DIRETOR EMBRAPA
17) Nas assertivas abaixo, coloque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas considerando o desenvolvimento
do espaço rural e o agronegócio brasileiro, a curto, médio e longo prazo:
( ) A produção da bioenergia renovável deve continuar a expandir-se na próxima década.
( ) Existem grandes oportunidades de produção de óleo vegetal fora do complexo da soja-milho, como dendê, coco e
outros.
( ) Na fruticultura, os mercados internacionais devem expandir-se no consumo de frutas tropicais como manga, goiaba,
açaí, cupuaçu, entre outros.
( ) Deverá ocorrer forte aumento da demanda por produtos agroecológicos (orgânicos, ecológicos, verdes, naturais,
biológicos, etc) in natura e processados.
A seqüência está correta em:
A) V, V, F, F
B) V, F, V, F
C) V, V, V, V
D) F, F, V, V
E) F, F, F, V
18) “Fortalecer as bases científicas, promover a inovação tecnológica e os arranjos institucionais adequados que propiciem
a segurança alimentar, a nutrição e a saúde da população.”(Objetivo Estratégico / Embrapa).
Neste sentido serão direcionados esforços para a execução das seguintes ações, EXCETO:
A) Oferecer suporte técnico para o desenvolvimento de sistemas associativos e cooperativos de produção.
B) Inserir de forma competitiva os assentados da reforma agrária no mercado externo, de forma prioritária.
C) Viabilizar soluções científicas, tecnológicas e institucionais, numa perspectiva territorial, que contribuam para a
inclusão social e a redução dos processos de exclusão da agricultura familiar.
D) Desenvolver e adaptar métodos de pesquisa participativa, adequando as ações de pesquisa à realidade dos pequenos
produtores, contribuindo para a solução de problemas sociais e econômicos nacionais, minimizando desequilíbrios
regionais.
E) Viabilizar soluções tecnológicas para melhorar o desempenho dos sistemas de produção, visando a sustentabilidade
econômica e ecológica da agricultura familiar e sua melhor inserção nos mercados.
19) As diretrizes estratégicas da Embrapa estarão direcionadas para a construção de soluções para o agronegócio e o
espaço rural. Com esta consideração, no sentido da Comunicação Empresarial, na Embrapa, são diretrizes para
análise:
I. Aprimorar o processo de gestão da identidade visual da Embrapa, garantindo a integridade da imagem e da marca
EMBRAPA.
II. Aprimorar a sintonia entre os focos institucional e mercadológico da Comunicação Empresarial, promovendo o
fortalecimento da imagem da Empresa.
III. Participar da construção de redes internacionais que envolvam atores formadores de opinião, somente
interinstitucionais.
IV. Criar, manter e ampliar fluxos, canais e espaços formais e informais de diálogo e influência recíproca entre Empresa,
seus públicos estratégicos e os atores sociais organizados.
Estão corretas apenas as afirmativas:
A) I, II e III
B) II, III e IV
C) I, III e IV
D) I, II e IV
E) III e IV
20) A fim de viabilizar e implementar seus objetivos e diretrizes estratégicas, a Embrapa aperfeiçoará projetos em
andamento e implementará novos. Na Gestão de Pessoas, deverão ser implementadas ações estratégicas, em
Projetos Estruturantes e Integrativos, tais como:
I. Promover o mapeamento e o provimento das competências estratégicas necessárias e implementar processos de
incorporação, reposição e capacitação.
II. Aprimorar a política de gestão de pessoas que contemple sua valorização e desenvolvimento, em face de novos
desafios em uma época de mudanças constantes.
III. Implementar ações de avaliação da eficiência e eficácia da atuação das equipes gerenciais das Unidades.
IV. Desenvolver mecanismos para viabilizar o compartilhamento de competências entre Unidades da Embrapa e parceiros.

PESQUISADOR A - ECONOMIA

www.consulplan.net / atendimento@consulplan.com

4

CONCURSO PÚBLICO í EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA)
Marque a alternativa correta:
A) Existe apenas uma ação verdadeira.
D) Existem quatro ações verdadeiras.
B) Existem duas ações verdadeiras.
E) Não existe anteriormente ação verdadeira.
C) Existem três ações verdadeiras.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Um clima quente ocasionou um deslocamento para a direita da curva de demanda de suco de laranja. Indique qual o
efeito causado no preço de equilíbrio deste produto e a razão pela qual este preço variou:
A) O preço de equilíbrio sobe, dado o excesso de oferta.
B) O preço de equilíbrio diminui, dado o excesso de demanda.
C) O preço de equilíbrio sobe, dado o excesso de demanda.
D) O preço de equilíbrio diminui, dado o excesso de oferta.
E) N. R. A.
22) Se um aumento de 6% no preço do milho causa uma redução de 3% na sua quantidade demandada, qual é a
elasticidade da demanda de milho?
A) í2
B) í4
C) 0,5
D) 0,2
E) N.R.A.
23) Analise o seguinte trecho de um jornal:
“O aumento do preço da carne há duas semanas parece não ter afetado o bolso do consumidor paulista. Um quilo
de carne de primeira, a alcatra, por exemplo, custava há cerca de 10 dias R$ 3,80. Até o dia 4, o mesmo produto
estava sendo vendido a R$4,00. O proprietário do açougue L. Gonzaga ressalta que o reajuste do preço das carnes
foi repassado para ele no dia 25 de julho e que na semana entre 18 e 24 de julho vendeu R$2.007,00. Já na semana
do aumento entre 25 e 31 de julho – atingiu R$ 2.108,00”.
Marque a alternativa correta quanto à elasticidade da demanda, baseada no trecho anterior:
A) í0,56
B) í0,02
C) í0,30
D) í0,002
E) N.R.A.
24) O Sr. João deseja aumentar a Receita Total com a venda de soja em grão. Sabendo que uma alteração de 10% no
preço do seu produto acarretará uma reação por parte dos consumidores de 20% na quantidade demandada, como
deverá agir este empresário com relação ao preço?
A) Manter o preço constante.
D) Analisar o preço do produto concorrente.
B) Reduzir o preço.
E) N.R.A.
C) Aumentar o preço.
25) O leite torna-se mais barato e seu consumo aumenta. Paralelamente, o consumidor diminui sua demanda de café.
Leite e café são bens:
A) Independentes. B) Complementares.
C) Inferiores.
D) Substitutos.
E) De Giffen.
26) A demanda de borracha natural do Brasil vem de outros países. A sua demanda total é QdT = 7.100 – 532P. A
demanda doméstica é Qd = 2.000 – 92P. Suponhamos que a demanda de exportação de borracha natural beneficiada
sofra uma queda de 30%, sendo Qs = 3.600 + 480P. Qual o preço e a quantidade de equilíbrio após a queda da
demanda de exportação?
A) R$2,24 e 4.675 B) R$1,75 e 4.440
C) R$ 3,46 e 5.261
D) R$3,80 e 5.424
E) N.R.A.
27) Com base na seguinte função de produção: Y = 10 + 24X – X2, em que Y é a produção total de carne suína por ano e
X é a quantidade de ração utilizada na produção. Sabendo-se que o custo dos fatores fixos é de R$50,00; o preço do
quilo de carne suína é de R$ 8,00 e do quilo de ração é de R$4,00, qual o lucro máximo obtido com a venda de carne
suína por mês?
A) R$ 1.134,50
B) R$ 2.209,00
C) R$ 1.104,50
D) R$ 11,75
E) N.R.A.
28) Um empresário compra frangos de corte com peso médio de 100 gramas. A função de produção do tipo CobbDouglas para o ganho de peso é Y = X0,5Z0,3, onde Y é o ganho de peso; X é o consumo de farelo de milho por ave e Z
é o consumo de farelo de soja por ave. Sabendo-se que o preço de Y (Py) é igual a R$ 9,80, o preço de X (Px) é
R$ 3,00 e o preço de Z (Pz) é R$ 6,00, qual deverá ser o peso/ave que o empresário venderá para maximizar seu
lucro e, qual será o lucro ótimo?
A) 2,7 e 0,7
B) 4 e 0,4
C) 3,5 e 0,3
D) 3,9 e 0,5
E) N.R.A.
29) No que se refere à estagflação é correto afirmar que:
A) É o estágio inicial do processo inflacionário.
B) Pode ser considerada sinônimo de inflação.
C) Está relacionada com a hiperinflação.
D) É um processo inflacionário associado com pequenas taxas de variação do PIB e alto desemprego.
E) N.R.A.
30) A demanda agregada de frango sofre efeito positivo quando:
A) A entrada de investimento externo direto diminui.
D) Diminui a renda disponível agregada.
B) O efeito das expectativas valoriza a taxa de câmbio.
E) N.R.A.
C) Ocorrem cortes nos gastos do governo.
31) Assinale a alternativa ERRADA considerando o modelo de macroeconomia aberta:
A) Em uma economia com mobilidade imperfeita de capital, com taxa de câmbio flexível, uma política fiscal expansionista
eleva a taxa de juros e, portanto, reduz o investimento privado.
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B) Em um país com livre mobilidade de capital, com taxa de câmbio fixa, uma política monetária contracionista não altera
o nível de renda e taxa de juros.
C) Em um regime de câmbio fixo com mobilidade imperfeita de capital, uma desvalorização cambial aumenta o nível de
renda.
D) Perfeita mobilidade do capital implica igualdade entre as taxas dos ativos nacionais e estrangeiros, independentemente
de fatores relacionados à tributação dos ativos.
E) N.R.A.
32) O Banco Central do Brasil divulgou as seguintes informações referentes às transações comerciais do Brasil em
determinado ano:
a) Investimento direto: 120 unidades monetárias.
b) Exportações de bens: 1.200 unidades monetárias.
c) Importações de bens: 900 unidades monetárias.
d) Pagamento de seguros: 30 unidades monetárias.
e) Viagens internacionais: 150 unidades monetárias.
f) Amortizações de dívida externa: 60 unidades monetárias.
g) Entrada de capital de curto prazo: 150 unidades monetárias.
h) Remessa de lucros: 300 unidades monetárias.
i) Pagamentos de juros da dívida externa: 50 unidades monetárias.
j) Transferência unilateral ao exterior: 5 unidades monetárias.
A partir dos dados anteriores, marque a alternativa correta:
A) Transferência líquida de recursos ao exterior: 140 unidades monetárias.
B) O saldo do balanço de pagamentos em conta corrente: 250 unidades monetárias.
C) Saldo da conta capital-financeira: 340 unidades monetárias.
D) A necessidade de financiamento: 115 unidades monetárias.
E) N.R.A.
33) Assinale a alternativa correta:
A) A teoria da paridade do poder de compra postula que a taxa de câmbio (E) entre duas moedas é igual à razão entre o
índice geral de preços da nação estrangeira (P*) e o índice de preços da nação de referência (P). (E = P* / P ).
B) Caso o preço da carne suína, em dólares, correspondesse a US$14,5 por quilo no Brasil e US$ 18,46 nos EUA as
empresas deveriam adquirir a carne suína nos EUA e revendê-la no Brasil.
C) Quanto mais elástica for a demanda por importação do Brasil e a demanda externa por exportações do Brasil em termos
de dólares, tão mais elásticas serão a demanda e a oferta do Brasil por dólares e tão mais inflacionária seria uma
depreciação no sentido de corrigir um déficit no Balanço de Pagamento do Brasil.
D) Com taxas de câmbio fixas, um déficit no Balanço de Pagamentos tende a reduzir a oferta de dinheiro dentro da nação,
o que induz uma queda nos preços e estimula as exportações e desencoraja as importações até que o déficit venha a ser
corrigido.
E) N.R.A.
34) Marque a alternativa correta:
A) Quando um brasileiro que reside no exterior envia dinheiro para familiares no Brasil, aumenta o PIB.
B) O PIB é igual ao PNB mais a RLEE (Receita Líquida Enviada ao Exterior).
C) O PIB corresponde ao valor da produção mais o consumo dos bens intermediários.
D) O deflator implícito do PIB corresponde à razão entre o PIB real e o PIB nominal.
E) N. R. A.
35) De acordo com as práticas protecionistas adotadas pelos países, assinale a alternativa INCORRETA:
A) A imposição de tarifas tem conseqüências sobre o balanço de pagamento do país. No curto prazo, com o aumento de
tarifas, é provável que a situação da balança comercial melhore tendo em vista a queda das importações.
B) Como o Brasil importa cerca de 65% da borracha natural consumida internamente, se o governo decidir restringir a
entrada deste produto aumentando a tarifa, provavelmente ocorrerá elevação nos preços de todos os produtos baseados
nesta matéria-prima.
C) Quando o governo quer proteger a produção nacional da concorrência estrangeira impondo uma tarifa, este reduz a sua
arrecadação com a importação do produto que está sendo protegido.
D) A concessão de subsídio significa uma redução de custos para o produtor, que poderá concorrer em condições
privilegiadas com as empresas estrangeiras.
E) N.R.A.
36) Suponha que o mercado de café esteja em equilíbrio. Se a análise deste mercado refere-se ao equilíbrio geral, tem-se:
A) O mercado de café é encarado como se fosse isolado.
B) O mercado de café deve ser estudado de forma independente de outros mercados.
C) O mercado de café é interelacionado com outros mercados na economia.
D) O mercado de café é visto de forma parcial.
E) N.R.A.
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37) Um produtor de café produz 1.000 sacas por hectare, o seu custo fixo total é de R$ 5.000,00, o seu custo variável é de
R$ 3.500,00 e a receita total média é de R$ 8,50. Neste caso, tem-se:
A) O custo total médio é de R$ 5,00.
D) O custo total é de R$ 3,50.
B) O custo variável médio é de R$ 8,50.
E) N.R.A.
C) O lucro é zero.
38) Se determinado produtor de soja duplica suas quantidades produzidas e os custos totais duplicam, pode-se dizer que:
A) Ocorrem rendimentos constantes à escala.
D) Ocorrem rendimentos constantes ao fator variável.
B) Ocorrem rendimentos decrescentes à escala.
E) N.R.A.
C) Ocorrem rendimentos crescentes à escala.
39) Qual a diferença básica entre projetos privados e projetos públicos?
A) Projetos privados são fundamentalmente voltados para a obtenção de lucro e os públicos só visam o bem-estar coletivo
da população.
B) Projetos privados visam o bem-estar da sociedade e os projetos públicos podem ser voltados para o atendimento do
mercado de maneira geral.
C) Para qualquer tipo de projeto (privado ou público), os participantes do lucro de uma organização com fins lucrativos
querem um retorno sobre seus investimentos.
D) Na análise de projetos públicos não se deve levar em consideração os objetivos dos acionistas, empregados,
administradores, clientes, fornecedores, governo e comunidade.
E) N.R.A.
40) Qual das alternativas citadas abaixo NÃO pode ser considerada verdadeira?
A) A contabilidade social é uma forma especial de estatística econômica que classifica e mensura todas as transações que
fazem parte da economia de uma nação.
B) A contabilidade social não se constitui, em si, uma ciência. É simplesmente uma técnica similar a dos sistemas
convencionais de contabilidade.
C) Há total subordinação da contabilidade convencional à contabilidade social.
D) O objetivo da contabilidade social é a mensuração dos fluxos das transações dos agentes.
E) N.R.A.
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PROVA DISCURSIVA
PESQUISADOR A – ECONOMIA
ORIENTAÇÕES GERAIS
¾ A Prova Discursiva é de caráter eliminatório e classificatório, no valor de 30 (trinta) pontos, composta de 02
(duas) questões;
¾ Somente serão corrigidas as Provas Discursivas dos candidatos aprovados e classificados na prova objetiva de
múltipla escolha;
¾ Somente serão considerados aprovados na Prova Discursiva os candidatos que obtiverem, no mínimo, 50%
(cinqüenta por cento) de aproveitamento, ou seja, 15 (quinze) pontos;
¾ Para efeito de avaliação da Prova Discursiva serão considerados os seguintes elementos de avaliação:
Total
de
Pontos por
Critérios
Elementos da Avaliação
pontos
questão
por
critério
Observância das normas de ortografia, pontuação, concordância, regência e flexão.
06
Aspectos Formais
03 pontos
pontos
Paragrafação, estruturação de períodos, coerência e lógica na exposição das idéias.
12
Aspectos Textuais
06 pontos
pontos
Pertinência da exposição relativa ao tema e à ordem de desenvolvimentos propostos.
12
Aspectos Técnicos
06 pontos
pontos

¾ O formulário de respostas da Prova Discursiva será previamente identificado através do nº de inscrição do
respectivo candidato e apenas por este, não devendo o candidato registrar o seu nome ou sua assinatura no referido
Formulário de Respostas, sob pena de anulação de sua prova;
¾ O candidato deverá, ainda, quando da entrega do Formulário de Respostas pelo fiscal de sala, conferir se o número
de inscrição constante em referido Formulário é correspondente ao seu número de inscrição.

QUESTÕES:
01) Nos duzentos anos que transcorreram desde o início da revolução industrial, houve um enorme aumento da
concentração de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera; esta concentração continua crescendo. Há um consenso
cada vez maior de que concentrações mais elevadas de CO2 e outros gases levarão ao aquecimento global do
planeta, com impactos potencialmente significativos sobre o meio ambiente e a economia de modo geral, gerando
grande impacto sobre as cultivares dos países. Refletindo sobre este consenso, todos os países do mundo assinaram
um acordo, no Rio de Janeiro, em 1992, comprometendo-se a fazer esforços para limitar a emissão de gases de
efeito estufa. Numa reunião subseqüente, em 1997 em Kyoto, Japão, foi feito um esforço no sentido de reforçar este
compromisso internacional em favor da redução de emissões de gases de efeito estufa, sobretudo CO2. Entretanto,
estas iniciativas políticas ainda não trouxeram reduções significativas na emissão destes gases. Encontre uma
possível justificativa, com base na teoria microeconômica, para explicar este fato:

02) Um investidor tem a oportunidade de comprar uma propriedade rural por R$ 10.000.000,00 e gostaria de obter um
retorno de 15% ao ano no mínimo. Ele espera conservar esta propriedade por seis anos e, então, vendê-la por R$
18.500.000,00; além disso, ele prevê os fluxos de caixa de acordo com o diagrama abaixo. Calcule o VPL e a TIR
para determinar se o investimento renderá os 15% de retorno almejados:
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