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 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de acordo 
com o exposto no quadro a seguir:

ATENÇÃO 

Cargo

ANALISTA ADMINISTRATIVO - 
ECONOMIA

INSTRUÇÕES 

1.	 Na	 sua	 Folha	 de	 Respostas,	 confira	 seu	 nome,	 o	 número	 do	 seu	
documento	e	o	número	de	sua	inscrição.	Além	disso,	não	se	esqueça	
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e 
de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se 
inscreveu.	Qualquer	divergência	comunique	ao		fiscal.

2.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 avaliação	 da	 prova	 é	 a	 Folha	 de	
Respostas.	Só	é	permitido	o	uso	de	caneta	esferográfica	transparente 
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que 
deve ser realizado da seguinte maneira: 

3.	 O	 prazo	 de	 realização	 da	 prova	 é	 de	 4	 (quatro)	 horas,	 incluindo	 a	
marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da 
prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente	o	local	de	aplicação.	A	retirada	da	sala	de	prova	dos	3	
(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente.

4.	 Ao	término	de	sua	prova,	comunique	ao	fiscal,	devolvendo-lhe	a	Folha	
de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato  poderá  
levar  consigo  o  Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o 
término	da	aplicação.	

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação 
da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruidos, 
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, 
incorrerá na eliminação do candidato. 
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O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 
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incorpórea após a morte. De minha parte, sabendo desse 
fracasso inevitável, me apego ao seu irmão mais palatável, 
o que vem das várias tentativas de viver a vida o mais 
intensamente possível. O fracasso tem gosto de vida. 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2013/12/
1388789-homenagem-ao-fracasso.shtml

A expressão sublinhada que NÃO faz referência a 
uma expressão ou conteúdo mencionado é

(A) “São frases que não funcionam...”
(B) “...traços que não convencem...”
(C) “Mas sem os erros não vamos em frente.”
(D) “...hipóteses que falham.”
(E) “...apresentar minha própria homenagem ao fracasso.”

Assinale a alternativa INCORRETA quanto à função 
sintática das expressões em destaque.

(A) “O fracasso garante nossa humildade...” (sujeito)
(B) “...própria homenagem ao fracasso.” (complemento 

nominal)
(C) “Sem o fracasso, teríamos apenas...” (adjunto adnominal)
(D) “Desse fracasso	ninguém	escapa...”	(objeto	indireto)
(E) “...escondem seus	 fracassos	 e	 dificuldades...” (objeto 

direto)

A expressão destacada que NÃO se classifica como 
pronome indefinido é

(A)	 “...isso	é	típico	daqueles mais arrogantes...”
(B) “Desse fracasso ninguém escapa...”
(C)	 “...o	fracasso	é	visto	como	algo embaraçoso...”
(D) “Todo gênio passa pelas dores do processo...”
(E) “...para quem tudo dá certo...”

A oração “...mesmo que existam muitos que 
acreditem numa espécie de permanência incorpórea 
após a morte.”, pode ser reescrita, sem prejuízo 
sintático-semântico para o fragmento, por

(A) ...apesar de existirem muitos que acreditem numa 
espécie	de	permanência	incorpórea	após	a	morte.

(B)	 ...ainda	que	existem	muitos	que	acreditem	numa	espécie	
de permanência incorpórea após a morte.

(C)	 ...embora	existem	muitos	que	acreditem	numa	espécie	
de permanência incorpórea após a morte.

(D) ...conquanto que existem muitos que acreditem numa 
espécie	de	permanência	incorpórea	após	a	morte.

(E) ...porquanto que existem muitos que acreditem numa 
espécie	de	permanência	incorpórea	após	a	morte.

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

Homenagem ao fracasso

Marcelo Gleiser

Numa sociedade em que o sucesso é almejado e 
festejado acima de tudo, onde estrelas, milionários e 
campeões são os ídolos de todos, o fracasso é visto como 
algo embaraçoso e constrangedor, que a gente evita a todo 
custo e, quando não tem jeito, esconde dos outros. Talvez 
não devesse ser assim.

Semana passada, li um ensaio sobre o fracasso no 
“New York Times” de autoria de Costica Bradatan, que 
ensina religião comparada em uma universidade nos EUA. 
Inspirado por Bradatan, resolvi apresentar minha própria 
homenagem ao fracasso.

Fracassamos quando tentamos fazer algo. Só isso já 
mostra o valor do fracasso, representando nosso esforço. 
Não fracassar é bem pior, pois representa a inércia ou, pior, 
o medo de tentar. Na ciência ou nas artes, não fracassar 
significa não criar. Todo poeta, todo pintor, todo cientista 
coleciona um número bem maior de fracassos do que 
de sucessos. São frases que não funcionam, traços que 
não convencem, hipóteses que falham. O físico Richard 
Feynman famosamente disse que cientistas passam a 
maior parte de seu tempo enchendo a lata de lixo com ideias 
erradas. Pois é. Mas sem os erros não vamos em frente. O 
sucesso é filho do fracasso.

Tem gente que acha que gênio é aquele cara que nunca 
fracassa, para quem tudo dá certo, meio que magicamente. 
Nada disso. Todo gênio passa pelas dores do processo 
criativo, pelos inevitáveis fracassos e becos sem saída, até 
chegar a uma solução que funcione. Talvez seja por isso 
que o autor Irving Stone tenha chamado seu romance sobre 
a vida de Michelangelo de “A Agonia e o Êxtase”. Ambos 
são partes do processo criativo, a agonia vinda do fracasso, 
o êxtase do senso de alcançar um objetivo, de ter criado 
algo que ninguém criou, algo de novo.

O fracasso garante nossa humildade ao confrontarmos 
os desafios da vida. Se tivéssemos sempre sucesso, como 
entender os que fracassam? Nisso, o fracasso é essencial 
para a empatia, tão importante na convivência social.

Gosto sempre de dizer que os melhores professores 
são os que tiveram que trabalhar mais quando alunos. Esse 
esforço extra dimensiona a dificuldade que as pessoas 
podem ter quando tentam aprender algo de novo, fazendo 
do professor uma pessoa mais empática e, assim, mais 
eficiente. Sem o fracasso, teríamos apenas os vencedores, 
impacientes em ensinar os menos habilidosos o que para 
eles foi tão fácil de entender ou atingir.

Claro, sendo os humanos do jeito que são, a vaidade 
pessoal muitas vezes obscurece a memória dos fracassos 
passados; isso é típico daqueles mais arrogantes, que 
escondem seus fracassos e dificuldades por trás de uma 
máscara de sucesso. Se o fracasso fosse mais aceito 
socialmente, existiriam menos pessoas arrogantes no 
mundo.

Não poderia terminar sem mencionar o fracasso final 
a que todos nos submetemos, a falha do nosso corpo ao 
encontrarmos a morte.

Desse fracasso ninguém escapa, mesmo que existam 
muitos que acreditem numa espécie de permanência 

QUESTÃO 04
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As esposas de César, Fernando e Vinícius são, uma 
loira, uma ruiva e uma morena, não necessariamente 
nesta ordem. Uma se chama Daniela, outra Bruna e a 
outra Rafaela. A esposa de César se chama Daniela. A 
esposa de Vinícius é morena. A esposa de Fernando 
não se chama Bruna e não é loira. Os nomes das 
esposas loira, ruiva e morena são, respectivamente:

(A) Daniela, Rafaela e Bruna.
(B) Daniela, Bruna e Rafaela.
(C) Bruna, Daniela e Rafaela.
(D) Bruna, Rafaela e Daniela.
(E) Rafaela, Bruna e Daniela.

Um aluno levou 1 hora e 40 minutos ininterruptos para 

fazer um trabalho de matemática. Se ele concluiu o 

trabalho depois de decorrer             de um dia, então 

que horas ele iniciou o trabalho?
(A) 14 horas.
(B) 14 horas e 10 minutos.
(C) 14 horas e 20 minutos.
(D) 14 horas e 40 minutos.
(E) 14 horas e 50 minutos.

Em uma pequena cidade, circulam apenas dois 
jornais diferentes. O jornal A e o jornal B. Uma 
pesquisa realizada com os moradores dessa cidade 
mostrou que 33% lê o jornal A, 45% lê o jornal B, e 
7% leem os jornais A e B. Sendo assim, quantos por 
cento não leem nenhum dos dois jornais?

(A) 15%
(B) 25%
(C) 27%
(D) 29%
(E) 35%

Observe o quadrado a seguir, suas linhas, colunas e 
diagonais mantêm um padrão:

“Não poderia terminar sem mencionar o fracasso 
final a que todos nos submetemos...”
A próclise do pronome destacado ocorre pela atração 

(A) da forma verbal submetemos.
(B)	 do	pronome	indefinido	todos.
(C) da locução verbal poderia terminar.
(D) do substantivo fracasso.
(E)	 do	advérbio	de	negação	não.

Em “O sucesso é filho do fracasso.”, a expressão 
destacada funciona como

(A) objeto indireto.
(B) complemento nominal.
(C) objeto direto.
(D) predicativo.
(E) adjunto adnominal.

Todas as expressões destacadas a seguir funcionam 
como artigo definido, EXCETO

(A) “...sendo os humanos do jeito que são...”
(B) “...confrontarmos os	desafios	da	vida...”
(C) “...são os que tiveram que trabalhar...”
(D) “...ensinar os menos habilidosos...”
(E) “...são os ídolos de todos...”

Em “O fracasso garante nossa humildade ao 
confrontarmos os desafios da vida.”, a oração 
destacada expressa

(A) condição.
(B) tempo.
(C) concessão.
(D) consecução.
(E) proporção.

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se 
afirma a respeito das expressões destacadas.

(A)	 Em	“Se	tivéssemos	sempre sucesso...”, indica tempo.
(B) Em “Se	tivéssemos	sempre	sucesso...”,	indica	condição.
(C) Em “...muitas vezes obscurece...”, indica modo. 
(D) Em “Semana passada, li um ensaio...”, indica tempo.
(E) Em “Talvez não devesse ser assim.”, indica modo.

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se 
afirma a seguir.

(A) Em “...inevitável, me apego...”, a colocação pronominal 
está de acordo com a norma padrão. 

(B) Em “...tudo dá certo, meio que magicamente.”, a 
expressão destacada indica o modo de dar certo.

(C) Em “...seu romance sobre a vida...”, a expressão 
destacada pode ser substituída por a respeito da.

(D) Em “...meio que magicamente.”, a expressão destacada 
pode ser substituída por mais ou menos.

(E) Em “...sociedade em que o sucesso...”, a preposição 
destacada não pode ser retirada do fragmento.

R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 08

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07

QUESTÃO 05
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De acordo com o que dispõe o Estatuto Social 
da EBSERH, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas.

I. A EBSERH fica sujeita à supervisão do 
Ministro da Saúde.

II. A EBSERH tem sede e foro no Rio de Janeiro, 
e atuação em todo o território nacional, 
podendo criar subsidiárias, sucursais, filiais 
ou escritórios e representações no país.

III. O prazo de duração da EBSERH é 
indeterminado.

IV. A EBSERH sujeitar-se-á ao regime jurídico 
próprio das empresas privadas, inclusive 
quanto aos direitos e obrigações civis, 
comerciais, trabalhistas e tributários.

(A) Apenas I, II e IV.
(B) Apenas I, III e IV.
(C) Apenas I e IV.
(D) Apenas III e IV.
(E) I, II, III e IV.

Os contratos que a EBSERH celebrar ou em que 
vier a intervir e os atos que envolvam obrigações 
ou responsabilidades por parte da empresa serão 
assinados

(A) pelo Presidente, em conjunto com um Diretor.
(B) pelo Presidente, em conjunto com um Conselheiro.
(C) somente pelo Presidente.
(D) pelos membros do Conselho de Administração, 

conjuntamente.
(E) pelos membros da Diretoria Executiva, conjuntamente.

Conforme o Regimento Interno, o corpo diretivo da 
EBSERH é constituído

(A) pelo Presidente e pelos membros do Conselho de 
Administração.

(B) pelo Presidente e pelos Diretores que compõem a 
Diretoria Executiva.

(C) pelo Presidente e pelos Conselheiros e Diretores.
(D) somente pelos membros do Conselho de Administração.
(E) somente pelos Diretores que compõem a Diretoria 

Executiva.

De acordo com o Regimento Interno, o contrato 
de adesão das instituições federais de ensino ou 
instituições congêneres com a EBSERH será

(A) proposto pelo Presidente e aprovado pelo Conselho de 
Administração.

(B) proposto pelo Conselho de Administração e aprovado 
pelo Presidente.

(C) proposto pelo Conselho de Administração e aprovado 
pela Diretoria Executiva.

(D) proposto pela Diretoria Executiva e aprovado pelo 
Conselho de Administração.

(E) proposto pela Diretoria Executiva e aprovado pelo 
Presidente.

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. 
As instituições congêneres, conforme a Lei 
12.550/2011, são instituições _______________ 
que desenvolvam atividades de 
___________________________ na área da saúde e 
que prestem serviços no âmbito ________________.

(A)	 Públicas	 /	 assistência	 /	 do	 Sistema	Único	 de	Saúde	 –	
SUS

(B) Privadas / ensino e de pesquisa / da rede hospitalar 
privada

(C)	 Públicas	/	ensino	e	de	pesquisa	/	do	Sistema	Único	de	
Saúde	–	SUS

(D)	 Públicas	ou	privadas	 /	 ensino	e	de	pesquisa	 /	 da	 rede	
hospitalar privada

(E)	 Públicas	ou	privadas	/	ensino	e	de	pesquisa	/	do	Sistema	
Único	de	Saúde	–	SUS

QUESTÃO 15

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

QUESTÃO 20

Quais são os valores de A, B e C respectivamente 
para que o quadrado mantenha o padrão?

(A) 5, 13 e 6.
(B) 6, 5 e 13.
(C) 13, 26 e 27.
(D) 34, 5 e 6.
(E) 4, 7 e 14.

Assinale a alternativa que apresenta a negação da 
proposição:
“Mauro gosta de rock ou João gosta de samba”.

(A) Mauro gosta de rock ou João não gosta de rock.
(B) Mauro gosta de rock se João não gosta de samba.
(C) Mauro não gosta de rock ou João não gosta de samba.
(D) Mauro não gosta de rock se, e somente se João não 

gosta de samba.
(E) Mauro não gosta de rock e João não gosta de samba.
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II. Caberá à União, com seus recursos 
próprios, financiar o Subsistema de 
Atenção à Saúde Indígena.

III. O SUS promoverá a articulação do 
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena 
com os órgãos responsáveis pela Política 
Indígena do País.

IV. Os Estados, Municípios, outras instituições 
governamentais e não-governamentais 
poderão atuar complementarmente no 
custeio e execução das ações.

(A) Apenas I, II e III. 
(B) Apenas I, III e IV.
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas I e IV.
(E) I, II, III e IV.

De acordo com a organização do SUS estabelecida 
no Decreto 7.508/2011, é possível afirmar que

(A)	 o	 SUS	 é	 constituído	 pela	 conjugação	 das	 ações	 e	
serviços de promoção, proteção e recuperação da 
saúde	executados	apenas	pela	União,	de	forma	direta	
ou indireta, mediante a participação complementar 
da iniciativa privada, sendo organizado de forma 
hierarquizada.

(B)	 o	 SUS	 é	 constituído	 pela	 conjugação	 das	 ações	 e	
serviços de promoção, proteção e recuperação da 
saúde	 executados	 apenas	 pelos	 Estados	 e	 Distrito	
Federal, de forma direta ou indireta, mediante a 
participação complementar da iniciativa privada, 
sendo organizado de forma regionalizada e não 
hierarquizada.

(C)	 o	 SUS	 é	 constituído	 pela	 conjugação	 das	 ações	
e serviços de promoção, proteção e recuperação 
da	 saúde	 executados	 pelos	 entes	 federativos,	 de	
forma direta ou indireta, mediante a participação 
complementar da iniciativa privada, sendo organizado 
de forma regionalizada e hierarquizada.

(D)	 o	 SUS	 é	 constituído	 pela	 conjugação	 das	 ações	
e serviços de promoção, proteção e recuperação 
da	 saúde	 executados	 apenas	 pelos	 Municípios,	 de	
forma direta ou indireta, mediante a participação 
complementar da iniciativa privada, sendo organizado 
de forma não hierarquizada.

(E)	 o	 SUS	 é	 constituído	 pela	 conjugação	 das	 ações	 e	
serviços de promoção, proteção e recuperação da 
saúde	 executados	 pelos	 entes	 federativos	 e	 pela	
iniciativa privada, de forma direta ou indireta, sendo 
organizado de forma regionalizada e hierarquizada.

De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços 
de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS 
são considerados

(A) Serviços Especiais de Acesso Aberto.
(B) Portas de Entrada.
(C) Serviços Especiais de Acesso Primário.
(D) Portas Iniciais do SUS.
(E) Serviços de Atenção Primária.

Sobre a Seguridade Social, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta as corretas.

I. As receitas dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios destinadas à seguridade 
social constarão dos respectivos 
orçamentos, os quais integrarão o 
orçamento da União.

II. A pessoa jurídica em débito com o sistema 
da seguridade social, como estabelecido em 
lei, poderá contratar com o Poder Público, 
mas não poderá dele receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios.

III. Nenhum benefício ou serviço da seguridade 
social poderá ser criado, majorado ou 
estendido sem a correspondente fonte de 
custeio total.

IV. São isentas de contribuição para a 
seguridade social as entidades beneficentes 
de assistência social que atendam às 
exigências estabelecidas em lei.

(A) Apenas I, III e IV.
(B) Apenas I, II e IV.
(C) Apenas I e II.
(D) Apenas III e IV.
(E) I, II, III e IV.

O conjunto de ações que proporcionam o 
conhecimento, a detecção ou prevenção de 
qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes de saúde individual ou coletiva, 
com a finalidade de recomendar e adotar as 
medidas de prevenção e controle das doenças ou 
agravos é o que se entende por

(A) vigilância sanitária.
(B) vigilância epidemiológica
(C)	 saúde	do	trabalhador.
(D) assistência terapêutica integral.
(E) assistência social.

Em relação ao Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas.

I. As ações e serviços de saúde voltados para 
o atendimento das populações indígenas, 
em todo o território nacional, coletiva ou 
individualmente, obedecerão ao disposto 
na Lei 8.080/1990.

QUESTÃO 24

QUESTÃO 25

QUESTÃO 23

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

QUESTÃO 22

QUESTÃO 21
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Corresponde à modificação no consumo de 
um bem normal associado a uma variação em 
seu preço, mantendo-se constante o nível de 
satisfação. O enunciado refere-se 

(A) ao efeito renda.
(B) ao efeito substituição.
(C) ao excedente do consumidor.
(D) ao excedente do produtor.
(E) à maximização dos lucros.

A curva que representa todas as possíveis 
combinações de insumos que resultam no mesmo 
volume de produção denomina-se

(A) Isocusto.
(B) Curva de Giffen.
(C) Isoquanta.
(D) Curva da Produtividade Marginal.
(E) Curva de indiferença.

A Teoria da Firma trata das seguintes questões, 
EXCETO

(A)	 o	 modo	 pelo	 qual	 uma	 firma	 toma	 decisões	 de	
produção e minimizadoras de custo.

(B) características da oferta de mercado.
(C) o modo pelo qual os custos de produção variam com o 

nível de produção.
(D) a escolha do consumidor.
(E) problemas das atividades produtivas em geral.

Um empresário do setor de cilindros de oxigênio 
hospitalar apresenta sua função custo total 
representada por  C(x) = 8x2 + 400. Com base nessa 
informação, assinale a alternativa que apresenta o 
custo variável médio deste empresário.

(A) CVMe = 16x
(B) CVMe = 8x
(C) CVMe = 4x
(D) CVMe = 2x
(E) CVMe = 12x

A respeito do preço em uma estrutura de mercado 
caracterizada por monopólio, assinale a alternativa 
correta.

(A)	 A	 firma	 é	 incapaz	 de	 alterar	 o	 preço	 corrente	 do	
mercado.

(B)	 A	firma	não	apresenta	poder	sobre	a	fixação	de	preços.
(C)	 A	 firma	 é	 incapaz	 de	 praticar	 uma	 política	 de	

diferenciação de preços.
(D)	 O	preço	de	maximização	dos	lucros	é	P	>	RMg	=	CMg.
(E)	 O	preço	de	maximização	dos	lucros	é	P	=	RMg	=	CMg.

O impacto das ações de uma pessoa sobre o bem-
estar de outras que não tomam parte da ação, 
caracteriza-se por

(A) custo marginal.
(B) trade-off.
(C) ceteris paribus.
(D) poder de mercado.
(E) externalidade.

A propriedade que a sociedade tem de obter 
o máximo possível a partir de seus recursos 
escassos, é intitulada

(A) custo de oportunidade.
(B) mudança marginal.
(C) equidade.
(D)	 eficiência.	
(E) falha de mercado.

Um empresário que integra um mercado 
organizado pelo monopólio, depara-se com uma 
curva de demanda do mercado representada por 
Q = 112 – P, e pode produzir a um custo médio 
e marginal constante, sendo CMe = CMg = 28. 
Com base nesses dados, assinale a alternativa 
correta em relação ao preço praticado por esse 
monopolista.

(A) R$ 42,00
(B) R$ 70,00
(C) R$ 84,00
(D) R$ 64,00
(E) R$ 78,00

Uma economia que aloca recursos por meio das 
decisões descentralizadas de muitas empresas e 
famílias, quando estas interagem nos mercados 
de bens e serviços, caracteriza-se por

(A) economia Schumpeteriana.
(B) economia Keynesiana.
(C) economia de mercado.
(D) economia de planejamento central.
(E) economia Marxista.

Um Banco Central, em geral, desempenha diversas 
funções, EXCETO

(A)	 executor	da	política	fiscal.
(B) emissão monetária.
(C)	 supervisor	do	sistema	financeiro.
(D) executor da política monetária.
(E) depositário das reservas internacionais.

QUESTÃO 26

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

QUESTÃO 35

QUESTÃO 34

QUESTÃO 30

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32

QUESTÃO 33
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(D) Lei do Orçamento Anual.
(E) Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Analise as assertivas e assinale a alternativa 
correta. Em um modelo de regressão linear simples, 
os valores observados de X e Y nem sempre serão 
iguais aos valores de X’ e Y’ estimados pela reta 
de regressão. Assim, haverá sempre alguma 
diferença, e essa diferença pode significar

I. que as variações de Y não são perfeitamente 
explicadas pelas variações de X.

II. que existem outras variáveis das quais Y 
depende.

III. que os valores de X e Y são obtidos de 
uma amostra específica que apresenta 
distorções em relação à realidade.

(A) Apenas I e II estão corretas. 
(B) Apenas I e III estão corretas.
(C) Apenas II está correta.
(D) I, II e III estão corretas.
(E) I, II e III estão incorretas.

A respeito da temática custos de produção, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A) A curva de custo marginal nunca cruza com a curva 
de	 custo	 total	 médio	 no	 ponto	 de	 custo	 total	 médio	
mínimo. 

(B)	 Os	custos	de	uma	empresa	refletem	seu	processo	de	
produção.

(C) Para uma empresa típica, a inclinação da função de 
produção diminui à medida que a quantidade de um 
insumo aumenta.

(D)	 Custos	fixos	são	aqueles	que	não	mudam	quando	a	
empresa altera a quantidade produzida.

(E)	 O	custo	marginal	é	derivado	da	curva	de	custo	total	de	
uma empresa.

Nos termos do art. 4°, §1°, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, o anexo de metas de 
resultados fiscais deve integrar

(A) o Plano Plurianual (PPA). 
(B) a Lei Orçamentária Anual (LOA), estabelecendo 

as metas de resultados primário e nominal para o 
exercício a que se referir e para os dois seguintes.

(C) a Lei Orçamentária Anual (LOA), estabelecendo as 
metas de receitas, despesas, resultados primário 
e nominal e montante da dívida somente para o 
exercício a que se refere.

(D) a Lei de Execução Fiscal.
(E) o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), 

estabelecendo em valores correntes e constantes 
a	 meta	 para	 o	 montante	 da	 dívida	 pública	 para	 o	
exercício a que se referir e para os dois seguintes.

Em relação ao Sistema de Contas Nacionais no 
Brasil, assinale a alternativa INCORRETA.

(A)	 A	variação	de	estoques	é	calculada	para	os	números	
do PIB trimestral.

(B)	 O	 sistema	 é	 composto	 por	 quatro	 contas	 básicas,	
seguindo o Sistema ONU.

(C)	 É	 elaborado	 pelo	 Instituto	 Brasileiro	 de	 Geografia	 e	
Estatística (IBGE).

(D)	 As	transações	reais	do	setor	público	são	discriminadas	
em uma conta à parte, denominada Conta Corrente 
das	Administrações	Públicas.

(E)	 A	poupança	 interna	bruta	é	o	saldo	da	conta	Renda	
Nacional Disponível.

A teoria das taxas de câmbio que expressa que 
uma unidade de qualquer moeda dada deveria ser 
capaz de comprar a mesma quantidade de bens 
em todos os países é intitulada

(A) depreciação cambial.
(B) paridade do poder de compra.
(C) apreciação cambial.
(D) taxa de câmbio nominal.
(E) taxa de câmbio real.

Em relação às despesas públicas, assinale a 
alternativa que apresenta o princípio em função do 
qual a despesa deve atender ao custeio dos gastos 
necessários ao funcionamento dos organismos do 
Estado, bem como dos serviços públicos, para o 
atendimento da coletividade.

(A) Unidade.
(B) Legalidade.
(C) Economicidade.
(D) Legitimidade.
(E) Utilidade.

A respeito do Orçamento Público, sabe-se que 
este deve observar determinados princípios para 
que possa assegurar o cumprimento do fim a que 
se propõe. Assim, constituem-se como princípios 
orçamentários:

(A) equilíbrio, clareza e previsão.  
(B) anualidade, unidade e previsão.
(C) anualidade, unidade e universalidade.
(D) equilíbrio, anualidade e arrecadação.
(E) equilíbrio, universalidade e clareza.

Assinale a alternativa, que apresenta corretamente 
a lei que trata das metas e prioridades da 
Administração Pública Federal, incluindo 
despesas de capital para o exercício financeiro 
subsequente, bem como orienta a elaboração do 
orçamento.

(A) Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. 
(B) Lei do Plano Plurianual.
(C) Lei de Responsabilidade Fiscal.

QUESTÃO 38

QUESTÃO 39

QUESTÃO 40

QUESTÃO 37

QUESTÃO 36

QUESTÃO 41

QUESTÃO 42

QUESTÃO 43
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De acordo com os dados a seguir, assinale a 
alternativa que apresenta o Ponto de Equilíbrio 
Operacional de um projeto de viabilidade 
econômica. 
“Capacidade máxima de produção de 24.000 
unidades e o mercado possui condições em 
absorver essa quantidade ao preço de R$ 56,00 por 
unidade. Os custos fixos mensais correspondem a 
R$68.000,00 e o custo variável unitário a R$ 48,00”. 

(A) 6.000 unidades/mês.
(B) 8.500 unidades/mês.
(C) 7.200 unidades/mês.
(D) 9.500 unidades/mês.
(E) 8.000 unidades/mês.

Acerca do procedimento geral para o teste de 
hipóteses, o último passo (fase) para realizar tal 
teste é

(A)	 especificar	a	hipótese	nula.
(B) escolher uma estatística de teste adequada.
(C) decidir sobre a rejeição ou não de H0.
(D)	 escolher	o	nível	de	significância,	α.
(E)	 fixar	a	região	crítica	do	teste.

Analise as assertivas e assinale a alternativa 
correta. Em Estatística, qualquer ação cujo 
resultado não pode ser previsto, senão em termos 
probabilísticos, constitui-se em

I. experimento aleatório. 

II. experimento probabilístico.

III. experimento estocástico.

IV. nível de significância.

(A) Apenas I e II estão corretas.
(B) Apenas II e III estão incorretas.
(C) Apenas I e III estão corretas.
(D) I, II, III e IV estão corretas.
(E) Apenas I, II e III estão corretas.

A diferença entre o valor investido e o valor dos 
benefícios esperados, descontados para a data 
inicial, usando-se como taxa de desconto a Taxa 
Mínima de Atratividade, refere-se ao conceito de

(A) Índice Benefício/Custo.
(B) Ponto de Equilíbrio Operacional.
(C) Valor Presente Líquido.
(D) Taxa Interna de Retorno.
(E) Taxa Externa de Aplicação.

Analise as assertivas e assinale a alternativa 
correta. É possível considerar que o trabalho 
mais complexo da elaboração de um projeto de 
investimentos seja estimar os investimentos, as 
receitas, e os custos operacionais e administrativos 
associados a essas receitas. A qualidade das 
estimativas depende, dentre outros fatores, de

I. uma boa previsão de vendas.

II. uma boa estimativa do capital de giro 
necessário.

III. um bom planejamento da produção.

(A) Apenas II está correta.
(B) Apenas I e II estão corretas.
(C) Apenas II e III estão corretas.
(D) I, II e III estão corretas.
(E) I, II e III estão incorretas.

A parcela teórica do desgaste dos equipamentos 
na fabricação de um produto é apropriada ao custo 
deste produto como

(A)	 despesa	financeira.
(B) depreciação.
(C)	 fluxo	de	Caixa	após	o	Imposto	de	Renda.
(D) taxa Interna de Retorno.
(E) capital de giro.

Assinale a alternativa que apresenta o valor do 
montante obtido considerando a capitalização 
semestral para a ocasião em que o valor de                    
R$ 180.000,00 foi aplicado à taxa nominal de 200% 
a.a, durante 1 ano.

(A) R$ 720.000,00.
(B) R$ 680.000,00.
(C) R$ 800.000,00.
(D) R$ 360.000,00.
(E) R$ 540.000,00.

QUESTÃO 44

QUESTÃO 46

QUESTÃO 47

QUESTÃO 45

QUESTÃO 48

QUESTÃO 49

QUESTÃO 50


