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TIPO 1 - BRANCA
Inform aqoes Gerais
1. Voce recebera do fiscal de sala:
a) uma folha de respostas destinada a m arcafao das respostas
das questoes objetivas;
b) uma folha destinada a transcrifao da resposta da questao
discursiva;
c) esse caderno de prova contendo 70 (setenta) questoes
objetivas, cada qual com cinco alternativas de respostas
(A, B, C, D e E) e uma questao discursiva.
2. Verifique se seu caderno esta completo, sem repetifao de
questoes ou falhas. Caso contrario, notifique imediatamente o
fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providencias.
3. As questoes objetivas sao identificadas pelo numero situado
acima do seu enunciado.
4. Ao receber as folhas de respostas da prova objetiva e de texto
definitivo da redafao, voce deve:
a) conferir seus dados pessoais, em especial seu nome,
numero de inscrifao e o numero do documento de
identidade;
b) ler atentamente as instrufoes para o preenchimento da
folha de respostas e para a transcrifao do texto definitivo
das questoes discursivas;
c) marcar nas folhas de respostas da prova objetiva e na folha
de texto definitivo das questoes discursivas o campo
relativo a confirm afao do tipo/cor de prova, conforme o
caderno que voce recebeu;
d) assinar seu nome, apenas nos espafos reservados, com
caneta esferografica de tinta azul ou preta.
5. Durante a aplicafao da prova nao sera permitido:
a) qualquer tipo de com unicafao entre os candidatos;
b) levantar da cadeira sem a devida autorizafao do fiscal de
sala;
c) portar aparelhos eletronicos, tais como bipe, telefone
celular, agenda eletronica, notebook, palmtop, receptor,
gravador, maquina de calcular, maquina fotografica digital,
controle de alarme de carro etc., bem como relogio de
qualquer modelo, oculos escuros ou quaisquer acessorios
de chapelaria, tais como chapeu, bone, gorro etc. e, ainda,
lapis, lapiseira (grafite), corretor llquido e/ou borracha. Tal
infrafao podera acarretar a elim inafao sumaria do
candidato.

6.

O preenchimento das respostas da prova objetiva e do texto
definitivo da questao discursiva, de inteira responsabilidade do
candidato, devera ser feito com caneta esferografica de tinta
indelevel de cor preta ou azul. Nao sera perm itida a troca da
folha de respostas por erro do candidato.
7. O tempo disponlvel para a realizafao da prova e de
5 (cinco) horas, ja incluldo o tempo para a m arcafao da folha
de respostas da prova objetiva e para transcrifao do texto
definitivo da questao discursiva.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas
respostas. Para fins de avaliafao, serao levadas em
considerafao apenas as m arcafoes realizadas nas folhas de
respostas da prova objetiva e o texto definitivo da questao
discursiva, nao sendo permitido anotar inform afoes relativas as
suas respostas em qualquer outro meio que nao seja o proprio
caderno de provas.
Somente apos decorridas duas horas do inicio da prova voce
podera retirar-se da sala de prova, contudo sem levar o
caderno de provas.
Somente no decorrer dos ultimos sessenta m inutos do perlodo
da prova, voce podera retirar-se da sala levando o caderno de
provas.
Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas e a folha de
texto definitivo das questoes discursivas ao fiscal da sala e
deixe o local de prova. Caso voce se negue a entregar uma das
folhas, sera eliminado do concurso.
A FGV realizara a coleta da impressao digital dos candidatos na
folha de respostas e na de texto definitivo.
Os candidatos poderao ser submetidos a sistema de detecfao
de metais quando do ingresso e da salda de sanitarios durante
a realizafao das provas. Ao sair da sala, ao termino da prova, o
candidato nao podera usar o sanitario.
Os gabaritos preliminares das provas objetivas serao
divulgados no dia 17/09/2013, no enderefo eletronico
ww w.fgv.br/fgvprojetos/concursos/sudene.
O prazo para interposifao de recursos contra os gabaritos
preliminares sera das 0h00min do dia 18/09/2013 ate as
23h59min do dia 19/09/2013, observado o horario oficial, no
enderefo w w w .fgv.br/fgvpro jetos/co ncursos/sudene, por
meio do Sistema Eletronico de Interposifao de Recurso.
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Texto
Alternativa
Envelhecer e chato, mas consolemo-nos: a alternativa e pior.
Ninguem que eu conhe?a morreu e voltou para contar como e
estar morto, mas o consenso geral e que existir e muito melhor
do que nao existir. Ha duvidas, claro. Muitos acreditam que com
a morte se vai desta vida para outra melhor, inclusive mais
barata, alem de eterna. So descobriremos quando chegarmos la.
Enquanto isso vam os envelhecendo com a dignidade possivel,
sem nenhuma vontade de experimentar a alternativa.
Mas ha casos em que a alternativa para as coisas como estao
e conhecida. Ja passamos pela alternativa e sabemos muito bem
como ela e. Por exemplo: a alternativa de um pais sem politicos,
ou com politicos cerceados por um poder mais alto e armado.
Tivemos vinte anos desta alternativa e quem tem saudade dela
precisa ser constantemente lembrado de como foi. Nao havia
corrup?ao? Havia, sim, nao havia era investiga?ao pra valer. Havia
prepotencia, havia censura a imprensa, havia a Presidencia
passando de general para general sem consulta popular,
repressao criminosa a divergencia, uma politica economica
subserviente a um "milagre" economico enganador. Quem viveu
naquele tempo lembra que as ordens do dia nos quarteis eram
lidas e divulgadas como editos papais para orientar os fieis sobre
0 "pensamento militar", que decidia nossas vidas.
Ao contrario da morte, de uma ditadura se volta,
preferencialmente com uma li?ao aprendida. E, para garantir-se
que a alternativa nao se repita, e preciso cuidar para nao
desmoralizar demais a politica e os politicos, que seja. Melhor
uma democracia imperfeita do que uma ordem falsa, mas
incontestavel. Da proxima vez que desesperar dos nossos
politicos, portanto, e que alguma noticia de Brasilia lhe enojar, ou
voce concluir que o pais estaria melhor sem esses dirigentes e
representantes que so representam seus interesses, e seus
bolsos, respire fundo e pense na alternativa.
Sequer pensar que a alternativa seria preferivel - como tem
gente pensando - equivale a um suicidio civico. Para mudar isso
ai, prefira a vida - e o voto.
(Adaptado. Verfssimo, O Globo, 30/6/2013)

01
"Envelhecer e chato, mas consolemo-nos: a alternativa e pior".
Nesse caso, segundo o texto, a alternativa e
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

permanecer sempre jovem.
perder a vida.
valorizar a vida.
acreditar na vida apos a morte.
envelhecer com dignidade.

02
"Ha duvidas, claro."
A presen?a da expressao "claro" indica que
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a ciencia nao e capaz de estabelecer a verdade.
a religiao perturba a correta visao do mundo.
as verdades humanas sao sempre passiveis de incertezas.
o conhecimento humano e sempre verdadeiro.
a opiniao do autor do texto contraria a opiniao geral.

Nfvel Superior - Economista
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"Envelhecer e chato, mas consolemo-nos: a alternativa e pior.
Ninguem que eu conhega m orreu e voltou para contar como e
estar morto, mas o consenso geral e que existir e muito m elhor do
que nao existir".
Nesse segmento ha um reparo quanto a constru?ao do texto,
que e
(A) a forma verbal "consolemo-nos" esta errada ja que a forma
verbal do verbo "consolar" na primeira pessoa do plural e
"consolemos".
(B) O emprego de dois pontos apos a forma verbal "consolemonos" e inadequado, ja que nao ha qualquer enumera?ao a
seguir.
(C) O emprego do subjuntivo "conhega" e equivocado, pois se
trata de um fato real e nao virtual.
(D) A expressao "consenso geral" e uma redundancia
desnecessaria, visto que todo consenso e geral.
(E) O emprego de "do que" no segundo termo da compara?ao e
errado, devendo ser substituido por "que".

04
"Muitos acreditam que com a morte se vai desta vida para outra
melhor, inclusive mais barata, alem de eterna. So descobriremos
quando chegarmos la".
Infere-se desse segmento do primeiro paragrafo que
(A) a visao religiosa da vida humana inclui valores terrenos na
vida apos a morte, como o fato de ser "mais barata".
(B) o fato de serem "muitos" os que acreditam na vida apos a
morte valoriza a visao catolica do mundo, ja que esse credo e
o unico a defender esse preceito.
(C) a eternidade mostra que a vida apos a morte faz com que nao
envelhe?amos, dai que seja preferivel a vida antes da morte.
(D) o autor nao participa da visao de uma vida apos a morte, ja
que ele declara que so descobriremos quando chegarmos la.
(E) o autor do texto nao cre na morte como fim de tudo, pois
defende a existencia de uma outra vida.

05
O apelo ao tema de uma "alternativa" e uma estrategia textual
para:
(A) possibilitar a compara?ao com uma realidade politica da
atualidade.
(B) valorizar a visao religiosa do mundo.
(C) referir-se a um fato recente da vida do autor.
(D) demonstrar a instabilidade da vida humana.
(E) indicar a ideia de que a vida humana se realiza entre pontos
contrarios.

06
"So descobriremos quando chegarmos la".
A frase nos diz, implicitamente, que o autor do texto
(A) nao segue a fe catolica, pois so acredita no que e de sua
experiencia direta.
(B) e partidario do ateismo, pois nao cre em valores espirituais.
(C) obedece a uma visao espiritual do mundo, pois confirma a
existencia apos a morte.
(D) nega o castigo previsto aos pecadores, pois usa o pronome
"nos", de conteudo universal.
(E) ironiza a vida eterna, pois trata o alem-tumulo como um lugar
real, com caracteristicas terrestres.
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07

12

“Ja passam os pela alternativa e sabem os muito bem como ela e".
A referenda do autor do texto e

Assinale a alternativa que indica o segmento que nao mostra
nenhuma ideia comparativa.

(A) a vida apos a morte, experiencia por que passou em epoca
recente.
(B) a epoca da ditadura militar, explicitada a seguir.
(C) o fato de ja ter experimentado a velhice, dada sua idade
avanfada.

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

(D) os problemas de vandalismo, presentes nas recentes
passeatas.
(E) a inseguranfa da saude por que passam todas as pessoas
idosas.

08
No texto, o fato de o vocabulo milagre aparecer entre aspas
significa que o termo esta empregado em sentido
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

denotativo.
neologistico.
regional.
religioso.
ironico.

“...existir e muito m elhor do que nao existir".
“...com a morte se vai desta vida para outra m elhor".
“...e sabem os muito bem como ela e".
“M elhor uma democracia imperfeita do que uma ordem
falsa...".
(E) “...o pais estaria m elhor sem esses dirigentes...".

13
Assinale a alternativa que indica a palavra que nao apresenta
qualquer prefixo ou sufixo.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ditadura.
Preferencialmente.
Preferivel.
Saudade.
Prepotencia.

14
Apos a leitura do
predominantemente:

09
Assinale a frase do texto que nao apresenta um marcador que
denota a participafao opinativa do autor.
(A) “Ha duvidas, claro".
(B) “Sequer pensar que a alternativa seria preferivel...".
(C) “...cuidar para nao desm oralizar demais a politica e os
politicos, que seja".
(D) “Havia, sim, nao havia era investigagao pra valer".
(E) “Ao contrario da morte, de uma ditadura se volta,...".

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

texto

devemos

classifica-lo

como

informativo
narrativo
descritivo
didatico
argumentativo

15

10
A palavra edito e proparoxitona, como as duas escritas sem
qualquer acento grafico, propositalmente, na seguinte alternativa:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Interim - perito
decano - exegese
prototipo - democracia
gratuito - tropico
antitese - sequito

11
“E, para garantir-se (1) que a alternativa nao se repita, e preciso
cuidar (2) para nao desm oralizar (3) demais a politica e os
politicos, que seja. M elhor uma democracia imperfeita do que
uma ordem falsa, mas incontestavel. Da proxim a vez que
desesperar (4) dos nossos politicos, portanto, e que alguma
noticia de Brasilia lhe enojar (5), ou voce concluir que o pais
estaria m elhor sem esses dirigentes e representantes que so
representam seus interesses, e seus bolsos, respire fundo e pense
na alternativa".
As formas verbais destacadas correspondem
infinitivo ou de futuro do subjuntivo.

a formas de

Assinale a alternativa que apresenta apenas as que pertencem
a formas de infinitivo.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

14122-

25.
233-

3.
3 - 4.
4 - 5.
5.

Nfvel Superior - Economista

Sobre a charge acima foram feitas varias afirmativas.
I.

A charge critica varios setores da sociedade, inclusive o
cidadao comum.
II. As vestimentas dos personagens da charge colaboram
essencialmente para a sua identificafao.
III. Como a leitura da charge se processa da esquerda para a
direita, a ultima fala ganha mais importancia que as demais.
Assinale:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

se
se
se
se
se

todas as afirmativa forem adequadas.
somente as afirmativas I e II forem adequadas.
somente as afirmativas I e III forem adequadas.
somente as afirmativas II e III forem adequadas.
somente a afirmativa II for adequada.
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20

16

Supondo que a afirmativa "Todos os estados do Nordeste sofrem
com a seca ou com o excesso de chuvas" seja falsa, analise as
afirmativas a seguir.

Observe a tabela a seguir:

I.

"Nenhum estado do Nordeste sofre com a seca ou com o
excesso de chuvas".
II. "Algum estado do Nordeste nao sofre com a seca".
III. "Algum estado do Nordeste sofre com o excesso de chuvas".

S
U
D
E
N
E

U
D

E
N

E

D
E

N
E

Assinale:
E

N
E

N
E

E

Come?ando pela letra S na primeira linha e caminhando
consecutivamente sempre para a linha de baixo em diagonal para
a coluna imediatamente a esquerda ou para a coluna
imediatamente a direita ate chegar na ultima linha, forma-se
sempre a sigla SUDENE.
A quantidade de caminhos possiveis e
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

20.
21.
32.
64.
720.

Nesse mesmo ano, o Dia dos Pais foi comemorado no dia
de
de
de
de
de

agosto.
agosto.
agosto.
agosto.
agosto.

18
Sabe-se que
I. se Mauro nao e baiano entao Jair e cearense.
II. se Jair nao e cearense entao Angelica e pernambucana.
III. Mauro nao e baiano ou Angelica nao e pernambucana.
E necessariamente verdade que
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(E) se somente as afirmativas II e III forem obrigatoriamente
verdadeiras.

21
Considere a sequencia infinita de letras:
S U D E N E N E D U S U D E N E N E D U S U D E N ...
Quando a letra E for escrita pela 100^ vez ela ocupara nessa
sequencia a posi?ao

17

10
11
12
13
14

se somente a afirmativa I for obrigatoriamente verdadeira.
se somente a afirmativa II for obrigatoriamente verdadeira.
se somente a afirmativa III for obrigatoriamente verdadeira.
se somente as afirmativas I e III forem obrigatoriamente
verdadeiras.

que se repetem segundo o mesmo padrao.

No Brasil, o Dia dos Pais e comemorado no segundo domingo do
mes de agosto. Em um determinado ano bissexto, o dia 1° de
janeiro foi um sabado.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

Mauro nao e baiano.
Angelica nao e pernambucana.
Jair nao e cearense.
Angelica e pernambucana.
Jair e cearense.

19
Nao e verdade que "Se o Brasil nao acaba com a sauva entao a
sauva acaba com o Brasil".
Logo, e necessariamente verdade que
(A) "O Brasil nao acaba com a sauva e a sauva nao acaba com o
Brasil."
(B) "O Brasil acaba com a sauva e a sauva nao acaba com o
Brasil."
(C) "O Brasil acaba com a sauva e a sauva acaba com o Brasil."
(D) "O Brasil nao acaba com a sauva ou a sauva nao acaba com o
Brasil."
(E) "O Brasil nao acaba com a sauva ou a sauva acaba com o
Brasil."

Nfvel Superior - Economista

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

304.
314.
324.
334.
344.

22
Sendo a e b numeros naturais nao nulos, considere as o p e r a t e s
© e 0 definidas a seguir: a © b = a + b +1 e a ® b = a x (b + 1 ),
onde + e x sao as o p e r a t e s usuais de adi?ao e multiplica?ao de
numeros naturais, respectivamente.
Se a, b e c sao naturais nao nulos quaisquer, analise as
afirmativas a seguir:
I.

2 © 1= 2 01

II.

a0 b= b0 a

III.

a 0 (b © c ) = (a 0 b) © (a 0 c)

Assinale:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

se
se
se
se
se

apenas a afirmativa I for verdadeira.
apenas a afirmativa II for verdadeira.
apenas as afirmativas I e III forem verdadeiras.
apenas as afirmativas II e III forem verdadeiras.
todas as afirmativas forem verdadeiras.

23
Em um conjunto de 100 objetos, todo objeto do tipo B tambem e
dos tipos A ou C. Apenas um objeto e simultaneamente dos tipos
A, B e C. Ha 25 objetos que sao somente do tipo A e 9 objetos sao
simultaneamente dos tipos A e B. Vinte objetos nao sao de
nenhum dos tipos A, B ou C.
A quantidade de objetos do tipo C e
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

46.
47.
48.
49.
50.
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27

Em uma urna ha oito bolas brancas e doze bolas pretas, cada uma
delas contendo um numero. Das oito bolas brancas, seis contem
numeros maiores do que 7 e das doze bolas pretas nove contem
numeros maiores do que 7. Retiram-se ao acaso dez bolas da
urna.

Analise a figura a seguir.

FGV - Projetos

Sobre essas dez bolas e correto concluir que
(A) no maximo duas sao pretas.
(B)
(C)
(D)
(E)

no
no
no
no

maximo duas sao brancas.
maximo cinco tem numeros maiores do que 7.
mlnimo cinco tem numeros maiores do que 7.
mlnimo cinco tem numeros menores ou iguais a 7.

25
Consideremos cinco cidades A, B, C, D e E, e suas posifoes
relativas descritas a seguir.
1.
2.
3.
4.

A
A
A
A

cidade B esta a 40 km
cidade C esta a 40 km
cidade D esta a 40 km
cidade E esta a 40 km

da cidade
da cidade
da cidade
da cidade

A na direfao nordeste.
B na direfao oeste.
C na direfao sul.
D na direfao leste.

Sejam w, x, y e z as distancias da cidade A, respectivamente, as
cidades B, C, D e E.

A partir do mapa, assinale a alternativa que apresenta
corretamente os interesses geoestrategicos envolvidos na
disputa pelo Artico.
(A) Estabelecimento de uma rota mais curta e segura para
navegar entre a Europa e a Asia, trafegando pela costa norte
da Siberia e passando pelo Estreito de Bering rumo ao
Paclfico.
(B) Desenvolvimento de programas de preservagao do Artico,
cujo ecossistema e ameagado pelos efeitos do aquecimento
global, da pesca predatoria e da exploragao petrollfera.

Entao:
(A) w = x = y = z.
(B) w < x < y < z.
(C) y < x = z < w.
(D) y < w = x = z.
(E) w = y < x = z.

Conhecimentos Gerais
26

(C) Consolidagao e ampliagao das respectivas
marltimas pela Russia, Groenlandia, Canada,
Noruega.
(D) Militarizagao da regiao com a instalagao
defesa antimlsseis, bases de aviagao e
nucleares langadores de mlsseis ballsticos.

zonas exclusivas
Estados Unidos e
de sistemas de
de submarinos

(E) Exploragao das reservas de recursos naturais, sobretudo do
petroleo e do gas natural, calculando-se que o Artico possa
conter 25% das reservas mundiais de hidrocarbonetos.

28
Com relagao a constituigao e atuagao do Conselho de Seguranga
da ONU, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

(Manifestagao em Fortaleza em Junho de 2013)

Durante a realizagao da Copa das C o n fe d e ra te s (junho de 2013),
a imprensa nacional e internacional registrou inumeras imagens
de protestos ocorridos nas principais cidades brasileiras.
Com base na foto acima, assinale a alternativa que caracteriza
corretamente o que estava sendo reivindicado nessas
manifestagoes.
(A) A revitalizagao das liderangas pollticas de sindicatos e
partidos de esquerda.
(B) A defesa de mudangas macroeconomicas.
(C) O fim do futebol e do carnaval.
(D) O restabelecimento das liberdades democraticas.
(E) Maior eficiencia e lisura na Administragao Publica.

Nivel Superior - Economista

( ) Um dos criterios de nomeagao para participagao como pals
membro permanente do Conselho e ter saldo vitorioso da
Segunda Guerra Mundial, o que tem impedido a candidatura
da China.
( ) A estrutura do Conselho e formada por cinco palses membros
permanentes e dez palses membros rotativos, os quais
podem exercer poder de veto sobre as decisoes dos
primeiros.
( ) As o p e r a t e s de manutengao de paz das Nagoes Unidas se
reportam diretamente ao Conselho de Seguranga, como e o
caso da atual Missao de Assistencia no Afeganistao.
As afirmativas sao, respectivamente,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F, V e F.
F, V e V.
V, F e F.
V, V e F.
F, F e V.
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29
"...desenvolvimento sustentavel e o desenvolvimento capaz de
suprir as necessidades da geragao atual, sem com prom eter a
capacidade de atender as necessidades das futuras geragoes. E o
desenvolvimento que nao esgota os recursos para o futuro. Essa
definigao surgiu na Comissao M undial sobre Meio Am biente e
Desenvolvimento, criada pelas Nagoes Unidas para discutir e
propor meios de harm onizar dois objetivos: o desenvolvimento
economico e a conservagao ambiental".
(http://www.sudene.gov.br/desenvolvimento-sustentavel)

A respeito dessa concepfao de desenvolvimento sustentavel,
analise as afirmativas a seguir.
I.

O conceito de desenvolvimento sustentavel nasceu do desejo
dos palses em desenvolvimento de adotarem um modelo
economico similar ao dos palses mais industrializados, de
modo a acelerar o crescimento mediante uma am pliafao do
consumo de energia e recursos naturais.
II. Define-se por desenvolvimento sustentavel o modelo
economico, politico, social, cultural e ambiental voltado para
a alterafao da atual matriz energetica, passando a privilegiar
a inovafao tecnologica e o uso de energias limpas, como a
nuclear.
III. Desenvolvimento sustentavel significa compatibilidade entre
crescimento economico, desenvolvimento humano e
qualidade ambiental, aumentando o potencial de produfao e
assegurando a todos as mesmas oportunidades, hoje e
amanha.
Assinale:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

se
se
se
se
se

somente a afirmativa I estiver correta.
somente a afirmativa II estiver correta.
somente a afirmativa III estiver correta.
somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
todas as afirmativas estiverem corretas.

30
As alternativas a seguir listam algumas descobertas cientlficas
relevantes das duas ultimas decadas, a excecao de um a. Assinale-a.
(A)
(B)
(C)
(D)

O sequenciamento do genoma humano.
A determ inafao de distancia atraves de ondas sonoras.
A obtenfao de celulas-tronco, sem uso de embrioes.
O controle de brafo mecanico mediante sinais nervosos
emitidos por cerebro de macaco.
(E) A descoberta da existencia de agua em Marte.

31
As tecnologias de inform afao evoluem aceleradamente, levandonos a estudar o que faz com que cada gerafao aceite ou rejeite
uma dada tecnologia. As pesquisas mostram que a gerafao que
cresceu com o celular, adota hoje, como tecnologia de
com unicafao central, sm artphones, tablets e outros dispositivos
moveis.
Assinale a alternativa que indica os valores e os objetivos que os
jovens associam ao uso desses dispositivos moveis.
(A) Aumento de produtividade no trabalho.
(B) Obtenfao de melhor sinal de transmissao de aparelhos
televisivos.
(C) Melhoria na interface de computadores desktop.
(D) Incremento de conectividade.
(E) Aprimoramento de com unicafao via e-mail.

Nivel Superior - Economista

A imagem acima reproduz um cartaz do movimento feminista
frances NPNS, fundado em 2003.
No texto ao lado da imagem, se le:
“O veu e um instrumento de opressao, de alienagao, um
instrumento de poder dos homens sobre as m ulheres; nao
e p or acaso que nao sao os homens que usam o veu".
Com relafao a mensagem veiculada pelo cartaz, analise as
afirmativas a seguir.
I.

O movimento identifica o uso obrigatorio do veu como
expressao de valores patriarcais e sexistas.
II. O movimento considera o uso do veu um slmbolo identitario
da tradifao mufulmana.
III. O movimento acredita que o uso do veu exemplifica a
liberdade religiosa garantida pelo Estado frances.
Assinale:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

se
se
se
se
se

somente a afirmativa I estiver correta.
somente a afirmativa II estiver correta.
somente a afirmativa III estiver correta.
somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
todas as afirmativas estiverem corretas.

33
A Organizafao de Cooperafao e Desenvolvimento Economico
(OCDE) avalia que os palses desenvolvidos estao ganhando ritmo,
enquanto o crescimento nas principais economias emergentes
desacelera: “O indicador aponta para melhora moderada do
crescimento na maioria das principais economias da OCDE,mas
em grandes economias emergentes o indicador aponta para uma
estabilizagao ou desaceleragao da forga", afirmou a organizafao
em comunicado reiterado pelo Fundo Monetario Internacional
(FMI), em junho de 2013.
(Adaptado de exame.abril.com.br, noticia de 08/07/2013)

As alternativas a seguir caracterizam essa tendencia de
desacelerafao economica do Brasil, a excecao de um a. Assinale-a.
(A) Desacelerafao do consumo, aliado a desvalorizafao do real
em relafao ao dolar.
(B) M ajorafao do custo Brasil em setores estrategicos para a
infraestrutura economica do pais.
(C) Expansao do setor industrial, favorecido pela flexibilizafao
das leis trabalhistas.
(D) Dim inuifao das exportafoes de comm odities, em funfao da
retrafao da demanda chinesa.
(E) Pressao inflacionaria latente, relativizando os aumentos reais
de salario dos ultimos anos.
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Legislagao Institucional

34
1

2

36
Segundo a Lei n. 8.112/90, analise as afirmativas a seguir.
I.

O servidor deve cumprir as ordens superiores, ainda quando
manifestamente ilegais.
II. O servidor deve atender com presteza as requisifoes para a
defesa da Fazenda Publica.
III. O servidor deve manter conduta incompatlvel com a
moralidade administrativa.

Assinale:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

se
se
se
se
se

somente
somente
somente
somente
somente

a afirmativa I estiver correta.
a afirmativa II estiver correta.
a afirmativa III estiver correta.
as afirmativas I e II estiverem corretas.
as afirmativas II e III estiverem corretas.

37
O servidor estavel so perdera o cargo em virtude de sentenfa
judicial transitada em julgado ou de processo administrativo
disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa.
As xilogravuras acima sao ilustrafoes de folhetos de cordel. Elas
capturam cenas emblematicas de festas populares que fazem
parte dos calendarios festivo e cultural brasileiro.
Assinale a sequencia que relaciona corretamente cada imagem a
festa correspondente.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1-Folia de Reis; 2-Maracatu; 3-Sao Joao; 4-Bumba-meu-boi.
1-Bumba-meu-boi; 2-Maracatu; 3-Sao Joao; 4-Folia de Reis.
1-Bumba- meu-boi; 2-Folia de Reis; 3-Sao Joao; 4-Maracatu.
1-Maracatu; 2-Folia de Reis; 3-Sao Joao; 4-Bumba-meu-boi.
1-Bumba-meu-boi; 2-Sao Joao; 3-Folia de Reis; 4-Maracatu.

35
"A redugao no endividamento imobiliario das fam ilias, o aumento
da produgao, o aumento da venda de bens duraveis, o
crescimento da atividade de servigos e a diminuigao da taxa de
desemprego mostram que a recuperagao desta economia esta em
curso. Para este cenario, contribuiu o programa agressivo de
compra de titulos publicos e hipotecarios pelo banco central deste
pais, resultando em m aior liquidez para os bancos financiarem a
retomada da econom ia".
(Adaptado de Igor Morais. Economia em perspectiva - 2013, in www.vokin.com.br)

O trecho deste relatorio se refere a um cenario economico
internacional especlfico.
Assinale a alternativa que o identifica corretamente.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Am pliafao dos investimentos estrangeiros na Africa do Sul.
Redufao da taxa de desemprego na Espanha.
Tendencia de crescimento da economia mexicana.
Retomada do crescimento da economia norte-americana.
Recuperafao em curso da economia japonesa.

Com relafao ao Processo Adm inistrativo Disciplinar, assinale a
afirmativa correta.
(A) O Processo Disciplinar e o instrumento destinado a apurar
responsabilidade de servidor por infrafao praticada em sua
vida privada, ainda que nao tenha relafao com as atribuifoes
do cargo em que se encontre investido.
(B) A autoridade que tiver ciencia de irregularidade no servifo
publico e obrigada a promover a sua apurafao imediata,
mediante sindicancia ou processo administrativo disciplinar,
assegurada ao acusado ampla defesa.
(C) As denuncias sobre irregularidades serao objeto de apurafao,
mesmo sem a identificafao e o enderefo do denunciante,
desde que sejam formuladas por escrito e confirmada a
autenticidade.
(D) O inquerito administrativo obedecera ao princlpio do
contraditorio, mas o acusado nao tera direito a ser ouvido
nem tera assegurado o direito de defesa.
(E) Quando a infrafao estiver capitulada como crime, o processo
disciplinar sera remetido a Defensoria Publica para
instaurafao da afao penal.

38
Segundo o Decreto n. 1.171/94 - Codigo de Etica Profissional do
Servidor Publico Civil do Poder Executivo Federal - , analise as
afirmativas a seguir.
I.

E dever fundamental do servidor publico desempenhar a
tempo, as atribuifoes do cargo, funfao ou emprego publico
de que seja titular.

II.

E dever fundamental
do servidor
publico tratar
cuidadosamente os usuarios dos servifos aperfeifoando o
processo de com unicafao e contato com o publico.
III. E dever fundamental do servidor publico dificultar a
fiscalizafao de todos os atos ou servifos por quem de direito.
Assinale:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Nivel Superior - Economista

se
se
se
se
se

somente
somente
somente
somente
somente

a afirmativa I estiver correta.
a afirmativa II estiver correta.
a afirmativa III estiver correta.
as afirmativas I e II estiverem corretas.
as afirmativas II e III estiverem corretas.
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39

44

A Lei n. 8.027/90, que dispoe sobre normas de conduta dos
servidores publicos civis da Uniao, das Autarquias e das
Fundagoes Publicas, estabelece que, a falta sujeita as penas de
advertencia e suspensao, prescreve

Em relagao a Caixa de Edgeworth, assinale V para a afirmativa
verdadeira e F para a falsa.

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

em
em
em
em
em

um ano.
dois anos.
tres anos.
quatro anos.
cinco anos.

40
Segundo a Lei Complementar n. 125/07, a Superintendencia do
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) tem natureza
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

fundacional.
de empresa publica.
de sociedade de economia mista.
de autarquia especial.
de consorcio publico.

Conhecimentos Especificos
Economia

As afirmativas sao, respectivamente,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Suponha que uma empresa atue em um mercado na qual ela seja
tomadora de pregos. Ela maximiza o seu lucro quando

45
As vias publicas ao serem construidas e antes de serem
inauguradas, sao consideradas bens publicos. Com o crescente
trafego intenso de veiculos, elas passaram a apresentar um grau
de rivalidade crescente. Em razao disso, muitas cidades passaram
a cobrar pedagio urbano como forma de solucionar tal problema.

fixa
fixa
fixa
fixa
fixa

o
o
o
o
o

prego
prego
prego
prego
prego

igual
igual
igual
igual
igual

a receita media.
a receita marginal.
ao custo medio.
ao custo marginal.
a produgao media.

Esse problem a pode ser denominado de ______ e a solugao
imposta pelo pedagio urbano, torna a via pubica um b e m
.
Assinale a alternativa cujos itens completam corretamente as
lacunas.

42

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

Com relagao ao modelo de duopolio de Cournot, assinale V para a
afirmativa verdadeira e F para a falsa.

46

( ) Analisa o comportamento de duas empresas que competem
entre si decidindo, simultaneamente, em relagao a
quantidade a ser produzida.
( ) Analisa o comportamento de duas empresas, onde, uma
delas e a lider do mercado e a outra e seguidora.
( ) Analisa o comportamento de duas empresas que formam uma
coalizao com o objetivo de maximizar um lucro conjunto.
As afirmativas sao, respectivamente,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F, V e F.
F, V e V.
V, F e F.
V, V e F.
V, F e V.

43
No modelo IS-LM, a armadilha da liquidez ocorre quando
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F, V e F.
F, V e V.
V, F e F.
V, V e V.
F, F e V.

A esse respeito, leia o fragmento a seguir.

41

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

( ) Permite analisar a interagao de dois ou mais agentes em uma
economia
de
escambo,
onde
a
alocagao
final
necessariamente deve estar contida no nucleo.
( ) E utilizada para representar o equilibrio competitivo que e
alcangado partindo de um ponto de dentro (ou nos limites)
da caixa que representa a dotagao inicial de bens.
( ) Inclui a curva de contrato, que representa todas as alocagoes
nas quais as curvas de indiferengas dos agentes (por hipotese
convexas) sao tangentes entre si.

a
a
a
a
a

curva
curva
curva
curva
curva

IS e vertical.
IS e horizontal.
LM e vertical.
LM e horizontal.
IS e LM nao se cruzam.

Nfvel Superior - Economista

congestionamento - nao-excludente.
congestionamento - excludente.
tragedia dos comuns - excludente.
externalidade - nao-excludente.
externalidade - excludente.

Um tipo de falha de mercado, com a qual as economias se
deparam, sao as externalidades. A intervengao do Estado pode
ser justificada nesse caso, por meio das seguintes possibilidades:
( ) Concessao de subsidios para gerar externalidades positivas.
( ) Imposigao de penalidades para reduzir a geragao de
externalidades negativas.
( ) Assum ir a responsabilidade de um investimento cujo prazo de
maturagao e longo e pouco rentavel.
Assinale:
(A) se apenas a possibilidade I estiver correta.
(B) se apenas a possibilidade II estiver correta.
(C) se apenas as possibilidades I e II estiverem corretas.
(D) se apenas as possibilidades II e III estiverem corretas.
(E) se todas as possibilidades estiverem corretas.

47
Assinale a alternativa que completa, corretamente, o fragmento a
seguir.
O deficit do governo, ou seja, a necessidade de financiam ento do
governo, incluindo governo central, mas excluindo as empresas
estatais,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

aumenta quando a poupanga do governo aumenta.
aumenta quando o investimento do governo aumenta.
aumenta quando a receita tributaria aumenta.
diminui quando os juros da divida aumenta.
diminui quando o consumo do governo aumenta.
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Sejam as seguintes nomenclaturas:
ICMS: Imposto sobre Operagoes relativas a Circulagao de
M ercadorias e Prestagao de Servigos de Transporte Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicagao.
IOF: Imposto sobre Operagoes de Credito, Cambio e Seguros ou
relativas a Titulos ou Valores Mobiliarios.

FGV - Projetos

51
Em relafao aos modelos de descentralizafao de recursos e de
poder, considere o modelo da eleifao publica local. Em relapao a
esse modelo, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a
falsa.

ITBI: Imposto sobre a Transmissao de Bens Imoveis e de Direitos a
eles Relativos.

( ) Nesse modelo existe um tipo de “contrato" entre o governo
central e os governos subnacionais que recebem
transferencias do primeiro, que estabelece que bens e
servifos publicos sao providos localmente, condicionando a
prestapao a esfera federal.
( ) Nesse modelo, aumenta a responsabilidade fiscal do governo
local devido a capacidade dos seus eleitores de premia-lo ou
puni-lo, via a eleifao do sucessor ou a reeleifao.
( ) Uma vantagem desse modelo e a maior facilidade de alcanpar
os objetivos nacionais.

ITR: Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural.

As afirmativas sao, respectivamente,

Assinale a alternativa que indica apenas exemplos de impostos
federais.

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

IPI: Imposto Sobre Produtos Industrializados.
IPTU: Imposto Predial e Territorial Urbano.
IPVA: Imposto sobre a Propriedade de Vei'culos Automotores.
IR: Imposto de Renda.
ISS: Imposto Sobre Servigos.

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

ITR e IOF.
IPI e ICMS.
IR e IPTU.
IR e IPVA.
ITBI e ISS.

52
Em relafao a Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000, assinale
V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

49
Considere as seguintes siglas:
DLSP: Divida Liquida do Setor Publico
NFSP: Necessidade de Financiamento do Setor Publico
RP: Receita das Privatizagoes
OAP: Outros Ajustes Patrimoniais
Uma condifao para que a variafao da DLSP seja necessariamente
positiva e:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

NFSP
NFSP
NFSP
NFSP
NFSP

- RP - OAP > 0.
= RP = 0 e OAP < 0.
+ RP + OAP > 0.
< RP - OAP.
= 0 e RP + OAP > 0.

( ) Diversas regras (por exemplo, proibifao de operafao de
credito no ultimo ano de mandato e elevar o gasto com
pessoal 180 dias antes do final do mandato) impedem a
pratica comum de explosao dos gastos no fim do mandato.
( ) A lei inovou ao estabelecer tetos distintos para o gasto
publico com pessoal, nas tres esferas de governo.
( ) E possivel ultrapassar os limites de endividamento, mas a lei
obriga um retorno rapido ao limite determinado.
As afirmativas sao, respectivamente,

50

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

Em relafao as principais funfoes e aos objetivos de um orgao
regulador, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

53

( ) Alem da defesa e da interpretafao das regras, cabe a
sugestao de novas regras que facilitem as resolufoes de
conflitos entre os agentes do mercado.
( ) Visa ao bem estar do consumidor, alem da melhora da
eficiencia alocativa.
( ) Procura atingir a universalizafao e a qualidade dos servifos
prestados por um prepo considerado justo.
As afirmativas sao, respectivamente,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F, V e F.
F, V e V.
F, F e V.
V, V e F.
V, V e V.

F, V e F.
F, V e V.
V, F e V.
V, V e F.
V, V e V.

Nfvel Superior - Economista

FFFVV-

V - F.
V - V.
F - V.
V - F.
V - V.

Considerando o conceito teorico da curva de Laffer e de
neutralidade dos impostos, assinale V para a afirmativa
verdadeira e F para a falsa.
( ) A relafao entre aliquota e receita tributarias e positiva para
um trecho inicial e negativa para o trecho seguinte, sendo
que existe uma aliquota otima que gera uma receita maxima.
( ) A receita arrecadada pelo governo sera maxima se a aliquota
tributaria do imposto de renda for fixada em 100%, na
hipotese de inexistencia de sonegafao.
( ) Impostos sobre consumo sao um exemplo de quando e valido
o conceito de neutralidade.
As afirmativas sao, respectivamente,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F, V e F.
V, F e F.
V, F e V.
V, V e F.
V, V e V.
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54
O Banco Central (BC) e responsavel pela politica monetaria do
pais. Em relagao aos instrumentos de controle monetario que o
BC faz uso e seus efeitos, assinale V para a afirmativa verdadeira
e F para a falsa.
( ) A limitagao dos emprestimos de assistencia a liquidez reduz a
oferta monetaria.
( ) A elevagao da taxa dereservas compulsorias
e a redugao da
taxa deredesconto ampliam
a quantidade de moeda na
economia.
( ) A compra titulos publicos junto ao mercado e a ampliagao
dos prazos dos titulos relativos ao redesconto ampliam a
oferta de moeda na economia.
As afirmativas sao, respectivamente,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

FGV - Projetos

F, V e F.
V, F e F.
V, F e V.
V, V e F.
V, V e V.

55
A fungao alocativa do governo se refere, dentre outros motivos,
(A) a alocagao de recursos visando uma distribuigao de renda que
seja considerada justa pela sociedade.
(B) a estabilizagao do nivel de pregos e a redugao do nivel de
desemprego.
(C) ao calculo do valor de contribuigao compulsoria para
financiamento da produgao do bem publico.
(D) ao uso da politica fiscal e monetaria visando a um maior nivel
de crescimento economico.

Em relagao a inflagao de custos e de demanda, assinale V para a
afirmativa verdadeira e F para a falsa.
( ) A chance de uma inflagao de custos ocorrer e maior em um
mercado monopolista.
( ) A inflagao de demanda decorre de um aumento de demanda
sem contrapartida pela oferta.
( ) A inflagao de demanda tem maior chance de ocorrer quanto
mais proximo a economia estiver do pleno emprego.
As afirmativas sao, respectivamente,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F, V e F.
V, F e F.
V, F e V.
V, V e F.
V, V e V.

59
Em relagao ao Plano Collor I, assinale V para a afirmativa
verdadeira e F para a falsa.
( ) O regime cambial foi o regime flutuante, a fim de elevar o
deficit comercial.
( ) A criagao da TR, que remuneraria os titulos federais e
privados contidos no Fundo de Aplicagao Financeira, foi o
ponto principal da reforma financeira instituida pelo plano.
( ) O congelamento de pregos foi uma das medidas adotadas
para se combater a inflagao.
As afirmativas sao, respectivamente,

(E) a imposigao de aliquotas tributarias mais altas a bens de luxo
e mais baixas a bens necessarios.

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

56

60

As companhias aereas costumam oferecer tipos diferentes de
tarifas. Um tipo e a tarifa flexivel, mais cara, que permite o
passageiro comprar a qualquer momento. Outro tipo e a tarifa
promocional, mais barata, que exige do passageiro a compra
antecipada e, muitas vezes, com horarios limitados.

Em relagao ao Plano Real, assinale V para a afirmativa verdadeira
e F para a falsa.

Esse e um exemplo de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

discriminagao de pregos de 1° grau.
discriminagao de pregos de 2° grau.
discriminagao de pregos de 3° grau.
colusao tacita.
dumping.

57
Em relagao aos efeitos sobre o Balango de Pagamentos (BP),
assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa,
considerando tudo o mais mantido constante.

( ) O plano visou acabar com a inflagao em tres etapas: ajuste
fiscal, indexagao completa da economia e reforma monetaria.
( ) A ancora cambial do plano se baseou no regime de cambio
fixo, com a cotagao do real/dolar igual a um.
( ) De forma com plem entar a ancora cambial, o pais recorreu ao
currency board, em que a expansao monetaria estava
pareada ao volume de reservas internacionais.
As afirmativas sao, respectivamente,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

( ) Uma melhora do saldo da Balanga Comercial gera tambem
uma melhora no saldo do BP.
( ) Um investimento em carteira, como aquisigao de agoes e
titulos de renda fixa, nao afeta o saldo do BP.
( ) Um aumento do saldo da conta de capitais compensatorios
eleva tambem o saldo do BP.

61

As afirmativas sao, respectivamente,

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

(A) F, V e F.
(B)
(C)
(D)
(E)

V,
V,
V,
V,

F e F.
F e V.
V e F.
V e V.

Nfvel Superior - Economista

F, F e V.
V, F e F.
V, F e V.
V, V e F.
V, V e V.

F, F e V.
V, F e F.
V, F e V.
V, V e F.
V, V e V.

Uma empresa aerea avalia a compra de uma nova aeronave
avaliada em R$8 milhoes. Ela estima que o valor de mercado da
empresa na bolsa de valores sera elevado em R$ 10 milhoes. A
empresa decide adquirir a aeronave.
Essa analise esta de acordo com
o Modelo de Preferencia pela Liquidez de Tobin.
a Teoria Keynesiana.
a Teoria da Carteira de Markowitz.
a Teoria q de Tobin.
o Modelo de Baumol-Tobin.
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66

O II Plano Nacional de Desenvolvimento foi lanpado logo apos o
primeiro choque do petroleo. Em relafao a esse plano, assinale
V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

Em relafao as razoes relacionadas para a privatizafao das
empresas estatais na decada de 1990, assinale V para a
afirmativa verdadeira e F para a falsa.

( ) Tinha como meta desestimular a demanda interna afim de
conter a inflafao propagada pelo choque externo ocasionado
pela forte elevafao do prefo do barril de petroleo.

( ) A baixa qualidade dos servifos prestados.
( ) O deficit financeiro dessas empresas.
( ) A alterafao no quadro tecnologico internacional.

( )A meta do plano era a de crescer a uma media proxima de
10% ao ano e foi comprida, entre 1974 e 1979.
( )A prioridade da industrializafao mudou do setor de bens de
consumo duraveis para os de bens de capital e insumos
basicos.

As afirmativas sao, respectivamente,

As afirmativas sao, respectivamente,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F, F e V.
F, V e F.
F, F e F.
F, V e V.
V, V e V.

63
Suponha que um consumidor tenha uma funfao utilidade do tipo:
U (x 1, x 2) = x l x \ ~ b, em que b > 0.
Sua restrifao orfam entaria e dada por
p x 1 + x 2 = y , em que p e o prefo do bem x1 e y a renda.
A quantidade do bem x1 que maximiza a sua utilidade, e
(A)

by.

(B)

by
— .

(C)

( 1 - b )y.

(D)

M

(E)

by
— .

P

^ .

P

P

64
Segundo a teoria novo-keynesiana os custos de menu explicam a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

rigidez nominal dos prefos.
rigidez real dos prefos.
indexafao da economia.
existencia de inflafao de custos.
existencia do salario-eficiencia.

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

F, V e F.
V, F e F.
V, F e V.
V, V e F.
V, V e V.

67
A Teoria da Renda Permanente de Milton Friedman afirma que
(A) os individuos poupam quando sao jovens e despoupam na
velhice, pois sabem que nesta fase a renda vai parar de
crescer e passar a declinar, devido a aposentadoria.
(B) as familias investem em um capital de uma empresa desde
que o valor das afoes da mesma seja maior do que o custo de
reposifao deste capital, garantindo assim uma renda
permanente.
(C) a renda pode ser decomposta em renda permanente (media
ao longo do ciclo de vida) e transitoria (desvios aleatorios da
renda corrente em relafao a renda permanente).
(D) as familias, ao consumirem, consideram a taxa de juros que e
o prefo do consumo hoje em termos do consumo futuro, ou
seja, e o custo de oportunidade do consumo presente.
(E) os individuos aumentam o consumo conforme o aumento da
renda, mas nao na mesma magnitude, pois o restante e
destinado a poupanfa.

68
O arrefecimento pela procura por dolar a partir de m arfo de
1999, apos a m axidesvalorizafao de janeiro de 1999, ocorreu
devido a alguns motivos. Em relafao a estes motivos, assinale V
para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.
( ) Novo acordo com o FMI, com elevafao das metas de
superavit primario em relafao ao acordo anterior.
( ) Elevafao dos juros, o que aumentou o custo de aquisifao do
dolar, sendo que a cotafao deste ja estava elevada.
( ) A Inflafao nao chegou a explodir apos a desvalorizafao.
As afirmativas sao, respectivamente,

65
No final dos anos 80 e inicio dos anos 90 houve um grande
crescimento da liquidez mundial. O Brasil passou a receber
recursos externos, principalmente, a partir de 1991.
Em relafao as principais formas de captafao, assinale V para a
afirmativa verdadeira e F para a falsa.

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

F, V e F.
F, V e V.
F, F e V.
V, V e V.
V, F e V.

( ) Investimento estrangeiro direto.
( ) Lanfam ento de titulos no exterior.
( ) Fundos de investimento no mercado nacional.
As afirmativas sao, respectivamente,
(A) F, F e F.
(B)
(C)
(D)
(E)

F, V e F.
F, V e V.
V, V e F.
V, V e V.
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70

Em relagao as finalidades especificamente atribuidas a emissao
dos titulos publicos, assinale V para a afirmativa verdadeira e F
para a falsa.

As preferencias de um consumidor sao ditas racionais quando
elas sao

( ) Refinanciamento da divida publica.
( ) Financiamento do deficit orgamentario.
( ) Execugao da politica monetaria.
As afirmativas sao, respectivamente,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

completas
completas
completas
transitivas
transitivas

e reflexivas.
e transitivas.
e monotonas.
e reflexivas.
e monotonas.

F, V e F.
F, V e V.
V, V e F.
V, F e V.
V, V e V.
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Questao Discursiva

Nos ultimos meses, o fndice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA), no acumulado de 12 meses, se elevou,
chegando a superar o teto da meta inflacionaria, definida pelo governo. Alguns economistas veem com receio essa subida,
em que um cenario de inflagao crescente e baixo crescimento economico para 2013 e 2014 nao estaria descartado.

Dentro desse possivel cenario,
•

Apresente as caracteristicas de uma econom ia em pleno em prego e explique como esta situagao contribui para o
cenario apresentado. Nesse sentido, descreva o tipo de inflagao (de demanda ou de custos) que se insere nesse
contexto e o explique.

•

Analise, para esse cenario, o papel dos estim ulos de demanda dados pelo governo.

•

Como o crescim ento rea l dos salarios pode contribuir para esse cenario? Indique o tipo de inflagao que esse fato
geraria.

Atengao!
A folha a seguir deve ser usada como rascunho.
Transcreva seu texto no local apropriado na folha de texto definitivo, pois nao sera avaliado o texto escrito em local indevido.
Sua resposta a questao discursiva deve ter no minimo 20 (vinte) e no maximo, 30 (trinta) linhas.
Na folha de texto definitivo nao se identifique, pois isso pode anular sua prova.
Nfvel Superior - Economista
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Realizagao
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