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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 
TEXTO – É sabido que o fato novo assusta os indivíduos, que 
preferem o mal velho, testado e vivido, à experiência nova, 
sempre ameaçadora. Se você disser ao cidadão desprevenido que 
o leite, por ser essencial, deve sair das mãos dos particulares 
para cooperativas ou entidades estatais, se você disser que os 
bancos, vivendo exclusivamente das poupanças populares, não 
têm nenhuma razão de estar em mãos privadas, o cidadão o 
olhará com olhos perplexos de quem vê alguém propondo algo 
muito perigoso. Mas, se, ao contrário, você advogar a tese de 
que a água deveria ser explorada por particulares, todos se 
voltarão contra você pois – com toda razão – jamais poderiam 
admitir essa hipótese, tão acostumados estão com essa que é 
uma das mais antigas realizações comunitárias do homem: a 
água é direito e serventia de todos. Por isso o cidadão deve ficar 
alerta, sobretudo para com os malucos, excepcionais e 
marginais, pois estes, quase sempre, são os que trazem as mais 
espantosas propostas de renovação contra tudo o que foi 
estabelecido.  
 

(Millôr Fernandes, Livro vermelho dos pensamentos de Millôr) 
 
01 - O primeiro período do texto afirma que: 
 
(A) os indivíduos, em geral, preferem ao mal velho a 

experiência nova; 
(B) as experiências novas são menos ameaçadoras que o mal 

velho e testado; 
(C) o mal velho e testado é sempre ameaçado pelas 

experiências novas; 
(D) as experiências novas são ameaçadoras porque não foram 

testadas e vividas; 
(E) os males testados e vividos assustam as experiências novas 

dos indivíduos. 
 
 
02 - A expressão “é sabido”, no início do texto, indica que: 
 
(A) o afirmado pelo autor é do conhecimento geral;  
(B) o autor tenta mostrar como verdade algo discutível; 
(C) o texto pretende convencer o leitor por intimidação; 
(D) as opiniões dadas no texto são de alguns indivíduos; 
(E) o afirmado no texto tem caráter científico. 
 
03 - O item em que o adjetivo sublinhado, quando deslocado 
para antes ou depois do substantivo por ele determinado, NÃO 
apresenta possibilidade de qualquer modificação de sentido é: 
 
(A) fato novo; 
(B) mal velho; 
(C) poupanças populares; 
(D) antigas realizações; 
(E) espantosas propostas. 
 

 
04 - “Se você disser...”; o verbo sublinhado é forma do futuro do 
subjuntivo do verbo dizer. O item abaixo em que o verbo entre 
parênteses NÃO apresenta uma forma correta desse mesmo 
tempo é: 
 
(A) se você compuser (compor); 
(B) se você reaver (reaver); 
(C) se você vir(ver); 
(D) se você intervier(intervir); 
(E) se você ouvir(ouvir). 
 
 
05 - “...que o leite, por ser essencial...”; o item abaixo que NÃO 
substitui de forma adequada o termo sublinhado é: 
 
(A) visto; 
(B) em razão de; 
(C) devido a; 
(D) em virtude de; 
(E) apesar de. 
 
 
06 - “Se você disser ao cidadão desprevenido que o leite, por ser 
essencial, deve sair das mãos dos particulares para cooperativas 
ou entidades estatais, se você disser que os bancos, vivendo 
exclusivamente das poupanças populares, não têm nenhuma 
razão de estar em mãos privadas, o cidadão o olhará com olhos 
perplexos de quem vê alguém propondo algo muito perigoso.”  
O comentário correto a respeito deste segmento do texto é: 
 
(A) os dois segmentos iniciados pela conjunção SE indicam 

condições para que se realize a conseqüência citada; 
(B) o cidadão só olhará com espanto o autor das idéias citadas 

se elas já estiverem transformadas em realidade; 
(C) os adjetivos estatais e privadas são sinônimos no contexto 

em que estão inseridos; 
(D) o segmento poupanças populares equivale 

semanticamente a popularidade das poupanças; 
(E) o “algo muito perigoso” a que alude o texto se localiza no 

terreno cultural. 
 
 
07 - A conclusão global do texto é a de que: 
 
(A) a água é direito e serventia de todos; 
(B) todos os cidadãos se voltarão contra você; 
(C) o cidadão deve ficar alerta para com malucos, 

excepcionais e marginais; 
(D) os malucos, os excepcionais e os marginais são os que 

trazem as mais espantosas propostas de renovação; 
(E) a água deveria ser explorada por particulares. 
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08 - Característica que é adequada ao texto lido é: 
 
(A) o autor apresenta uma série de ações em evolução 

cronológica; 
(B) os argumentos apresentados pelo autor em defesa de sua 

tese são de base científica; 
(C) o texto apresenta uma conclusão irônica; 
(D) o autor, por ser conhecido humorista, defende uma tese 

absurda, ainda que com aspecto de verdade; 
(E) o texto tem por objetivo defender uma idéia que já é do 

conhecimento de todos os indivíduos. 
 
 
09 - O significado de vocábulo do texto indicado corretamente 
é: 
 
(A) “...cidadão desprevenido...” = inculto; 
(B) “...mãos privadas...” = particulares; 
(C) “...olhos perplexos...” = escancarados; 
(D) “...realizações comunitárias...” = populares; 
(E) “...excepcionais e marginais...” = traficantes. 
 
 
10 - O trecho entre travessões “ – com toda razão – ” expressa: 
 
(A) a opinião geral de todos os indivíduos; 
(B) a opinião de apenas alguns indivíduos; 
(C) uma observação do leitor; 
(D) uma ironia do autor do texto; 
(E) um posicionamento do autor do texto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LÍNGUA INGLESA 

 
READ TEXT I AND ANSWER QUESTIONS 11 TO 17: 

 
Text I 

 
The Power of One 

 
 

The greatest danger to our future is apathy. We cannot 
expect those living in poverty and ignorance to worry about 
saving the world. For those of us able to read this magazine, 
it is different. We can do something to preserve our planet. 

You may be overcome, however, by feelings of 
helplessness. You are just one person in a world of 6 billion. 
How can your actions make a difference? Best, you say, to 
leave it to decision makers. And so you do nothing. 

Can we overcome apathy? Yes, but only if we have 
hope. One reason for hope lies in the extraordinary nature of 
human intellectual accomplishment. A hundred years ago, 
the idea of a 747, of a man on the moon, of the Internet 
remained in the realm of science fiction. Yet we have seen 
those things and much, much more. So, now that we have 
finally faced up to the terrible damage we have inflicted on 
our environment, our ingenuity is working overtime to find 
technological solutions. But technology alone is not enough. 
We must engage with our hearts also.  

 
(TIME, August 26, 2002: 73) 

 
 
 

11 - The text is directed to: 
 
(A) people in poverty; 
(B) specialists in environment; 
(C) readers of the magazine; 
(D) people in power; 
(E) experts in technology. 
 

5 

10 

15 
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12 - The word One in the title refers to: 
 
(A) individual; 
(B) planet; 
(C) magazine; 
(D) hope; 
(E) world. 
 
 
13 - The author’s intention is to: 
 
(A) describe; 
(B) encourage; 
(C) instruct; 
(D) compare; 
(E) announce. 
 
 
14 - The capacity of achievement of human beings is made 
explicit in the text by means of a(n):   
 
(A) exemplification; 
(B) exclusion; 
(C) questioning; 
(D) reinforcement; 
(E) exaggeration. 
 
 
15 - may in “you may be overcome” (l.5) indicates: 
 
(A) ability; 
(B) duty; 
(C) advice; 
(D) probability; 
(E) permission. 
 
 
16 - The underlined word in “leave it to decision makers” (l.8) 
refers to the: 
 
(A) reading of the article; 
(B) preservation of the Earth; 
(C) apathy of politicians; 
(D) feeling of helplessness; 
(E) openness of decision makers. 
 
 
17 - finally in “we have finally faced up to” (ll.14/15) has a 
similar meaning to:   
 
(A) at least; 
(B) at all; 
(C) at last; 
(D) at stake; 
(E) at most. 

 
READ TEXT II AND ANSWER QUESTIONS 18 TO 20: 

 
Text II 

 
Can Earth Be Powered by Energy Beamed from Moon? 

 
If beaming solar power to Earth by way of the moon sounds 
like lunacy, consider this: It could provide a clean, 
emission-free, and unlimited source of energy. And, 
according to David Criswell, a physicist and Space Age 
veteran, it could supply all needs of an energy-hungry world 
in the 21st  century and beyond. 
 
“We think of beaming power from the moon as exotic, but it 
has been done for at least 15 years,” says Criswell, director 
of the Institute for Space Systems Operations at the 
University of Houston. “Power beaming is like using a big 
radar.” 

 
(http://news.nationalgeograph...ews/2002/04/0426) 

 
18 - “lunacy” in “ sounds like lunacy” (l.2) means that the idea is: 
 
(A) scientific;  
(B) crazy; 
(C) idiotic; 
(D) attractive; 
(E) reasonable. 
 
 
19 - as in “as exotic”(l.7) has the same meaning of the underlined 
word in: 
 
(A) She uses chopsticks as forks; 
(B) As she was walking, she tripped; 
(C) As nobody was there, she left; 
(D) She did it as her mother would; 
(E) She was regarded as the best artist.  
 
 
20 -  “has been done” (ll.7-8) suggests a(n):  
 
(A) progressive action; 
(B) near future; 
(C) obstinate habit; 
(D) recent past; 
(E) momentary insight. 
 
 

 
 
 
 
 
 

5 

10 
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LEGISLAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO 

 
21 - A competência de registro, acompanhamento e fiscalização 
das concessões de direito de pesquisa e exploração de Recursos 
Hídricos é: 
 
(A) exclusivamente da União; 
(B) exclusivamente dos Estados onde se localizam os 

Recursos Hídricos; 
(C) comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios; 
(D) da Comissão de Recursos Hídricos constituída dentro do 

âmbito do Senado Federal;  
(E) exclusivamente da Câmara Federal. 
 
 
22 - A participação no resultado da exploração de Recursos 
Hídricos para fins de geração de energia elétrica ou 
compensação financeira por essa exploração é assegurada: 
 
(A) apenas aos empreendedores responsáveis pela exploração; 
(B) apenas aos empreendedores responsáveis pela exploração 

desde que decidido pelo Senado Federal; 
(C) apenas aos empreendedores responsáveis pela exploração 

desde que decidido pelo Ministério de Meio Ambiente; 
(D) aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios; 
(E) ao Agente Regulador. 
 
 
23 - A prestação de serviços públicos, outorgada pelo Poder 
Público, sob regime de concessão ou permissão se fará sempre 
por: 
 
(A) escolha do Congresso Nacional; 
(B) licitação; 
(C) edição de Medida Provisória; 
(D) plebiscito; 
(E) escolha da Câmara de Vereadores do município afetado. 
 
 
24 - A organização da ELETROBRAS, estabelecida  pela  Lei 
No 3.890-A de 25 de abril de 1961, define que a empresa será 
dirigida por: 
 
(A) um Conselho de dez pessoas escolhidas pelas empresas 

concessionárias de energia elétrica; 
(B) um presidente e um representante do Ministério de Minas 

e Energia, indicados pelo Presidente da República e 
referendados pelo Congresso Nacional; 

(C) um Conselho constituído por funcionários da empresa e 
escolhido por votação; 

(D) um Conselho de Administração, com funções 
deliberativas, e uma Diretoria Executiva; 

(E) um presidente escolhido pelo Presidente da República e 
submetido à aprovação pelo Senado Federal. 

 
25 - Dentre as funções da ELETROBRÁS, destaca-se: 
 
(A) a fiscalização dos índices de qualidade operativa das 

empresas concessionárias de energia elétrica; 
(B) a realização de estudos, projetos e construção de usinas 

produtoras de energia elétrica; 
(C) a definição das tarifas de energia elétrica aplicáveis aos 

consumidores residenciais; 
(D) a definição de padrões de eficiência dos motores elétricos 

fabricados no Brasil; 
(E) a realização de estudos para estabelecimento dos custos de 

extração do gás natural em território brasileiro de modo a 
definir o preço desse combustível que será praticado no 
processo de produção de energia elétrica. 

 
 
26 - FURNAS - Centrais Elétricas S.A, subsidiária da 
ELETROBRÁS de âmbito regional, tem como área de atuação:  
 
(A) os Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná; 
(B) o Distrito Federal e os Estados de São Paulo, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e parte de Goiás e 
Matogrosso; 

(C) os Estados de Pernambuco, Bahia e Alagoas; 
(D) os Estados de Sergipe, Paraíba e Rio Grande do Norte; 
(E) os Estados do Pará, Amazonas e Acre. 
 
 
27 - As concessões de geração de energia elétrica, contratadas a 
partir da Lei No 9.074 de 07 de julho de 1995, terão o prazo 
necessário à amortização dos investimentos limitado a: 
 
(A) 35 anos; 
(B) 33 anos; 
(C) 30 anos; 
(D) 20 anos; 
(E) 10 anos. 
 
 
28 - As concessões de transmissão e distribuição de energia 
elétrica, contratadas a partir da Lei No 9.074 de 07 de julho de 
1995, terão o prazo necessário à amortização dos investimentos 
limitado a: 
 
(A) 35 anos; 
(B) 33 anos; 
(C) 30 anos; 
(D) 20 anos; 
(E) 10 anos. 
 
 
29 - A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, 
Autarquia sob regime especial, é vinculada ao: 
 
(A) Ministério de Integração Nacional; 
(B) Ministério do Planejamento; 
(C) Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior; 
(D) Ministério de Minas e Energia; 
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(E) Ministério de Meio Ambiente. 
30 - Dentre os recursos financeiros utilizados pela 
ELETROBRÁS, destacam-se aqueles provenientes da RGR, 
cuja sigla significa: 
 
(A) Reservatório de Grandes Recursos; 
(B) Rateio Gerenciado de Recursos; 
(C) Reserva Global de Reversão; 
(D) Relatório Geral de Reversão; 
(E) Repartição Generalizada Rotativa. 
 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

As questões de número 31 até 40 referem-se à configuração 
padrão de software e hardware do fabricante. Quando 
aplicável, todos os softwares devem ser considerados em sua 
versão em português, exceto quando houver especificação 
em contrário. 
 
31 - A seguinte pergunta foi enviada por um leitor ao caderno de 
informática de um conhecido jornal carioca: “Eu notei que 
alguns ícones da barra de ferramentas do meu MS-Excel 2000 
sumiram depois que eu movi todas as barras de ferramentas para 
a mesma linha. Onde foram parar os meus ícones? Eu vou ter 
que instalar tudo novamente?”. A resposta mais adequada ao 
leitor é: 
 
(A) como você moveu todas as barras para a mesma linha, 

provavelmente não sobrou espaço para todos os ícones. O 
MS-Excel desinstalou os ícones que você utiliza com 
menos freqüência; 

(B) na verdade, os ícones não desapareceram, apenas estão 
escondidos e podem ser acessados clicando no símbolo de 

seta dupla ( ) que fica no canto da direita de cada barra 
de ferramentas; 

(C) o MS-Excel gerencia os ícones que aparecem na barra de 
ferramentas de acordo com o contexto, o cursor do teclado 
ou o ponteiro do mouse; 

(D) para que os ícones voltem, você tem que instalá-los 
novamente através da opção de Personalizar o aplicativo; 

(E) quando você moveu todas as barras para a mesma linha, 
você gerou um conflito de instalação de aplicação. A 
única solução é reinstalar o aplicativo. 

 
 
32 - O motivo pelo qual, ao selecionar um texto no Microsoft 
Word 2000, o tipo de fonte apareça desabilitado ou em branco é: 
 
(A) ter havido um erro interno do aplicativo; 
(B) o texto possuir mais do que um único tipo de fonte; 
(C) porque o usuário selecionou o texto de forma errada; 
(D) porque o usuário utilizou o teclado para selecionar o texto; 
(E) porque sempre que um trecho de texto é selecionado, isto 

ocorre. 
 

33 - Considere o ícone mostrado a seguir localizado na janela 
Impressoras do Microsoft Windows 2000: 

 
Pela observação deste ícone, podemos afirmar que: 
 
(A) a impressora está disponível através da rede; 
(B) a impressora está imprimindo; 
(C) é uma impressora do tipo jato de tinta; 
(D) é uma impressora laser; 
(E) é uma impressora local. 

 
 

34 - No Microsoft Excel 2000, quando o valor de uma célula 
aparece como uma seqüência de #, isto significa que: 
 
(A) alguma célula referenciada não existe; 
(B) o arquivo OLE não está presente no disco; 
(C) o nome da função utilizada não está correta; 
(D) o valor não cabe no espaço reservado para ele; 
(E) o valor referenciado não é compatível com o tipo de 

operação. 
 
 
35 - Considere o fragmento de uma planilha Microsoft Excel 
2000 mostrado na figura a seguir: 

                  
 
O resultado da fórmula =SOMA(A1:A3;C3:C5;A3:C3) 
inserida na célula D7 (não mostrada na figura) é: 
 
(A) 0 
(B) 17025 
(C) 17153 
(D) 19209 
(E) 32767 
 
 
36 - Suponha que você esteja escrevendo um texto formatado 
em duas colunas, usando o Microsoft Word 2000. Seu texto 
contém uma citação de 10 linhas tirada de um livro de Paulo 
Coelho. Esta citação aparece quebrada, ficando 5 linhas no pé da 
coluna esquerda e 5 linhas no topo da coluna direita. Dentre as 
opções listadas abaixo, a maneira correta de manter todas as 10 
linhas em uma mesma coluna (na coluna direita da página), sem 
alterar a disposição do restante do texto é: 
 
(A) inserir uma quebra de coluna antes da citação; 
(B) inserir uma quebra automática de texto antes da citação; 
(C) inserir uma quebra de página antes da citação; 
(D) inserir uma quebra de seção contínua antes da citação; 
(E) formatar o parágrafo da citação com a opção “controle de 

linhas órfãs/viúvas”. 
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37 - Considere as alternativas para a obtenção de um documento 
impresso com as páginas numeradas, utilizando-se o Microsoft 
Word 2000. Das opções abaixo, aquela que corresponde a uma 
alternativa INCORRETA é: 
 
(A) usando o editor de textos, inserir manualmente no texto a 

numeração das páginas; 
(B) inserir o Autotexto – página – no cabeçalho das páginas;  
(C) inserir o Autotexto – página – no rodapé das páginas; 
(D) configurar a impressora para inserir a numeração de 

página; 
(E) inserir o número das páginas em qualquer ponto do 

documento através da utilização de campos numerados. 
 
 
38 - A figura a seguir refere-se à inserção de um objeto em um 
documento Microsoft Word. A escolha do tipo de objeto 
"Microsoft Excel Worksheet", como mostrado na figura, tem o 
efeito de: 
 

 
 
(A) inserir no documento uma planilha Excel como um objeto 

vinculado, isto é, as informações na planilha são 
atualizadas se o arquivo de origem for modificado; 

(B) inserir no documento uma planilha Excel como um objeto 
incorporado, isto é, as informações no arquivo de destino 
não são alteradas se o arquivo de origem for modificado; 

(C) inserir no documento uma planilha Excel em branco, isto 
é, sem conteúdo algum nas células e sem vínculo com 
qualquer arquivo de dados; 

(D) inserir no documento um gráfico vinculado a uma planilha 
Excel; 

(E) inserir no documento um gráfico sem vínculo com 
qualquer arquivo de dados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 - A opção "Inserir quebra de página" no Microsoft Excel 
2000 tem o seguinte efeito na impressão da planilha: 
 
(A) inserir uma quebra de página horizontal, independente da 

célula selecionada; 
(B) inserir uma quebra de página vertical, independente da 

célula selecionada; 
(C) definir a área da planilha que será impressa; 
(D) quebrar uma planilha grande em várias planilhas menores; 
(E) inserir uma quebra de página horizontal e/ou vertical, 

dependendo da célula selecionada. 
 
 
40 - A opção "Obter dados externos", no menu "Dados" do 
Microsoft Excel 2000, permite: 
 
(A) ordenar a apresentação dos dados em uma planilha 

(ordenação crescente ou decrescente); 
(B) a exibição, em uma planilha, dos dados existentes em um 

Banco de Dados; 
(C) a entrada de dados pelo usuário via teclado; 
(D) a importação de dados de outras planilhas Excel; 
(E) obter dados sobre a configuração do computador, tais 

como quantidade de memória, velocidade do processador, 
etc. 

 
 
 

ECONOMIA 
 
 
41 - De acordo com a Teoria do Consumidor, indique a 
afirmação correta: 
 
(A) Um aumento na renda do consumidores resultará em 

demanda mais alta de um bem X, qualquer que seja o bem. 
(B) Uma queda no preço do bem X, tudo o mais mantido 

constante, deixará inalterado o gasto dos consumidores 
com o bem X, se a elasticidade-preço da demanda for 
igual a 1. 

(C) O gasto total do consumidor atinge um máximo na faixa 
da curva de demanda pelo bem em que a elasticidade-
preço da demanda se iguala a zero.  

(D) A elasticidade-preço da demanda pelo bem Y independe 
da variedade de bens substitutos existentes no mercado. 

(E) Um aumento no preço do bem Y, substituto, deslocará a 
curva de demanda do bem X  para a esquerda. 
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42 - Em relação à curva de possibilidades de produção, é 
INCORRETO afirmar que:  
 
(A) a curva de possibilidades de produção só se desloca a 

longo prazo, em função do número de ofertantes; 
(B) cada combinação do bem X e do bem Y significa uma 

possibilidade de produção ótima dos fatores de produção; 
(C) a produtividade marginal  de cada fator de produção 

decresce com maior utilização de cada um deles; 
(D) as combinações dos bens X e Y que formam a curva de 

possibilidades de produção são tais que esgotam a 
utilização dos fatores de  produção da economia; 

(E) os fatores de produção são escassos. 
 
 
43 - As curvas de oferta e demanda de um determinado bem são, 
respectivamente, Qs = 3P e Qd = 20 – 2P. A quantidade de 
equilíbrio é igual a:  
 
(A)   4 
(B) 12 
(C) 14 
(D) 15 
(E) 20 
 
 
44 - Uma curva de demanda retilínea possui elasticidade – preço 
da demanda  igual a 1: 
 
(A) em todos os pontos; 
(B) na interseção com o eixo dos preços; 
(C) na interseção com o eixo das quantidades; 
(D) no ponto médio do segmento de reta de demanda; 
(E) em nenhum ponto. 
 
 
45 - Em um mercado em competição perfeita, o governo 
estabelece um imposto específico sobre determinado produto. A 
incidência do imposto se dará, simultaneamente, sobre 
produtores e consumidores se: 
 
(A) as curvas de oferta e demanda forem elásticas; 
(B) a curva de demanda for infinitamente inelástica e a de 

oferta elástica; 
(C) a curva de demanda for infinitamente elástica e a de oferta 

elástica; 
(D) as curvas de oferta e demanda forem infinitamente 

inelásticas; 
(E) as curvas de oferta e demanda forem infinitamente 

elásticas. 
 
 
 
 
 
 

46 - A Renda Nacional é igual ao: 
 
(A) Produto Interno Bruto menos depreciação menos impostos 

diretos; 
(B) Produto Nacional Bruto menos depreciação menos 

impostos indiretos e outros; 
(C) Produto Nacional Líquido menos impostos indiretos 

menos transferências menos depreciação; 
(D) Renda Nacional Disponível mais imposto sobre a Renda; 
(E) Renda Pessoal mais depreciação. 
 
 
47 - De acordo com os monetaristas, alterações na oferta 
monetária conduziriam a:  
 
(A) alterações da renda real apenas no longo-prazo; 
(B) alterações do investimento no longo-prazo; 
(C) nenhuma alteração na renda real;  
(D) alterações na renda real apenas no curto-prazo; 
(E) alterações na renda real tanto no curto quanto no longo-

prazo. 
 
 
48 - De acordo com a Escola do Balanço de Pagamentos Alemã, 
o processo hiper-inflacionário sofrido pelo país foi 
conseqüência:  
 
(A) das reparações de guerra que levaram à desvalorização 

cambial; 
(B) da expansão monetária; 
(C) do aumento da demanda; 
(D) da entrada maciça de capitais;  
(E) da especulação. 
 
 
 
49 - No modelo IS-LM, a curva LM será vertical se: 
 
(A) a demanda por moeda for extremamente sensível a 

variações da taxa de juros;  
(B) a oferta de moeda for extremamente sensível à taxa de 

juros; 
(C) a demanda por moeda for completamente insensível à taxa 

de juros; 
(D) a oferta de moeda for completamente insensível à taxa de 

juros; 
(E) a demanda por moeda for completamente sensível a 

variações da renda. 
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50 - No modelo neoclássico do investimento, o nível de 
investimento está relacionado: 
 
(A) apenas à taxa de juros; 
(B) à oferta de moeda e à taxa de juros; 
(C) ao nível de consumo e às normas tributárias que regem as 

empresas; 
(D) ao nível de consumo e à taxa de juros; 
(E) ao produto marginal do capital, à taxa de juros e às normas 

tributárias que regem as empresas. 
 
 
51 - O regime cambial vigente na Argentina ao longo da década 
dos anos noventa era: 
 
(A) sistema de bandas cambiais; 
(B) dolarização; 
(C) sistema de câmbio flutuante sem conversibilidade; 
(D) sistema de câmbio fixo com conversibilidade; 
(E) sistema de câmbio flutuante com conversibilidade. 
 
 
52 - De acordo com o teorema de Heckscher-Ohlin, cada país:  
 
(A) importará o bem intensivo em seu fator de produção 

abundante; 
(B) exportará o bem intensivo em seu fator de produção 

abundante;  
(C) exportará o bem intensivo em seu fator de produção 

escasso; 
(D) deverá ter um déficit comercial equivalente ao déficit  

fiscal; 
(E) que adote taxas de câmbio fixas tende a ter níveis de taxas 

de juros maiores. 
 
 
53 - A globalização diferencia-se do período histórico 
imediatamente anterior, conhecido como Golden Age, ou 
Sistema de Bretton Woods: 
 
(A) por apresentar taxas maiores de crescimento econômico 

especialmente entre os países latino-americanos; 
(B) pela melhoria na distribuição de renda nos países 

desenvolvidos;  
(C) pela adoção generalizada de regimes cambiais baseados 

em câmbio fixo; 
(D) pelo extraordinário crescimento da mobilidade 

internacional de capitais;  
(E) pela expansão do setor público em todos os países. 
 
 
 
 
 
 
 

54 - Recentemente o governo brasileiro comprometeu-se a 
manter um superávit de 3,75% do PIB. Entre os gastos 
governamentais NÃO incluídos no cálculo do superávit 
primário, encontram-se: 
 
(A) as transferências para os estados e municípios; 
(B) os gastos de custeio; 
(C) os juros reais; 
(D) os gastos de investimento; 
(E) os gastos com educação. 
 
 
55 - O Plano Verão foi um plano de estabilização:  
 
(A) ortodoxo, baseado em medidas de contenção da demanda; 
(B) heterodoxo, baseado em medidas parciais de 

desindexação;  
(C) híbrido, com medidas ortodoxas de contenção de demanda 

combinadas com desindexação parcial; 
(D) heterodoxo, baseado em controle de preços e salários; 
(E) híbrido, com medidas ortodoxas de contenção de demanda 

combinadas com desindexação ainda mais radical que a 
empreendida pelo Plano Cruzado. 

 
 
56 - A venda de empresas estatais no Brasil nos anos noventa 
admitiu o uso de vários tipos de “moeda”. Nos governos 
Fernando Collor e Itamar Franco, as moedas mais utilizadas 
foram:  
 
(A) SIBR- debêntures da Siderbras e TDA- títulos de dívida 

agrária; 
(B) DVR- débitos vencidos renegociados / securitizados e CPs 

–certificados de privatização; 
(C) moeda corrente e CPs –certificados de privatização; 
(D) TDA- títulos de dívida agrária e moeda corrente; 
(E) MDFA- créditos e títulos de dívida externa e TDA- títulos 

de dívida agrária. 
 
 
57 - O Plano Real diferencia-se do Plano Cruzado, entre outros 
fatores, por:  
 
(A) circunstâncias externas favoráveis; 
(B) ter reduzido drasticamente a dívida pública;  
(C) haver uma forte demanda política por estabilidade;  
(D) adotar a política de indexação salarial conhecida como 

gatilho salarial;  
(E) adoção de políticas monetária e fiscal frouxas.  
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58 - O papel do Estado nas economias capitalistas a partir dos 
anos oitenta sofreu uma profunda modificação, passando a ter 
um caráter mais: 
 
(A) produtor direto de bens e serviços; 
(B) de financiamento da produção; 
(C) regulador;  
(D) empregador; 
(E) demandante de bens e serviços.  
 
 
59 - A decomposição bruta do índice Theil para o período de 
1990-1997, no Brasil, mostra que as variáveis que mais 
contribuíram para a desigualdade na distribuição de renda 
foram: 
 
(A) gênero e etnia; 
(B) gênero e anos de escolaridade; 
(C) classes de trabalho e anos de escolaridade; 
(D) idade e gênero; 
(E) idade e etnia. 
 
 
60 - O Plano Real sofreu uma importante reformulação em 
1999, qual seja: 
 
(A) adoção de âncora monetária; 
(B) adoção da tablita; 
(C) adoção do regime de taxa de câmbio flutuante; 
(D) congelamento de preços;  
(E) adoção do regime de bandas cambiais. 
 
 
61 - Relativamente ao método de avaliação de investimentos 
denominado método da taxa de retorno, pode-se afirmar que: 
 
(A) é largamente empregado na análise de obras públicas, cuja 

duração é longa e envolve aspectos sociais; 
(B) consiste na apuração do tempo necessário para que o 

somatório dos benefícios econômicos se iguale ao 
somatório de dispêndios de caixa; 

(C) consiste em determinar um valor no instante inicial, a 
partir de um fluxo de caixa formado por receitas e 
dispêndios, descontados com a taxa mínima de 
atratividade; 

(D) o investimento será economicamente atraente somente se a 
TIR for maior que a taxa mínima de atratividade; 

(E) consiste em transformar uma série de valores diferentes 
em valores uniformes, por meio de aplicação de uma taxa 
mínima de atratividade. 

 
 
 
 
 
 

 
62 - O método de cálculo de depreciação que distribui o custo 
do bem em função exclusivamente do tempo é o método: 
 
(A) Exponencial; 
(B) da Soma dos Algarismos dos Anos; 
(C) do Saldo Decrescente; 
(D) do Saldo Crescente; 
(E) das Quotas Constantes. 
 
 
63 - Relativamente aos métodos de capitalização, pode-se 
afirmar que: 
 
(A) no regime de capitalização simples, é indiferente que 

sejam utilizadas taxas de juros expressas em unidades de 
tempo diferentes (ano, mês ou dia); 

(B) no regime de capitalização composta, é indiferente que 
sejam utilizadas taxas de juros expressas em unidades de 
tempos diferentes (ano, mês ou dia); 

(C) as taxas acumuladas mensalmente nos regimes de 
capitalização simples são sempre inferiores às do regime 
de capitalização composta, quando a taxa é expressa em 
período anual;  

(D) quando a taxa é dada em período mensal, o regime de 
capitalização composta apresenta sempre, mensalmente, 
taxa acumulada menor; 

(E) quando a taxa é dada em período mensal, o regime de 
capitalização composta apresenta, sempre, mensalmente, 
taxa acumulada idêntica à do regime  de capitalização 
simples. 

 
 
64 - Um investidor possui ações da empresa XYZ e teme que o 
preço da ação caia vertiginosamente nas próximas semanas. A 
estratégia mais adequada para proteger-se da eventual queda é: 
 
(A) comprar opções de venda; 
(B) vender opções de venda; 
(C) comprar opções de compra; 
(D) comprar dólares; 
(E) comprar títulos da dívida pública. 

 
  

65 - Com relação ao mercado de opções, é correto afirmar que: 
 
(A) os dividendos têm o efeito de reduzir o preço da ação, o 

que reduz o valor das opções de venda; 
(B) os dividendos têm o efeito de reduzir o preço da ação, o 

que eleva o valor das opções de compra;  
(C) as opções de compra tornam-se mais valiosas conforme 

aumenta o prazo para vencimento; 
(D) as opções de venda tornam-se mais valiosas quando sobe o 

preço das ações; 
(E) as opções de venda tornam-se mais valiosas quando sobe a 

taxa de juro livre de risco. 
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66 - Os preços e as quantidades de arroz, feijão e trigo 
exportadas nos anos de 2000 e 2001 são apresentados na tabela 
abaixo:  
 

US$/Tonelada Toneladas  
2000 2001 2000 2001 

arroz 30 30 100 80 
feijão 10 20 40 40 
trigo 20 40 50 70 

 
O índice de Laspeyeres, que adota as quantidades do ano-base 
como pesos fixos, indica que a variação nas exportações de 2000 
para 2001 foi de: 
 
(A) 5.400/48 
(B) 5.600/46 
(C) 5.800/44 
(D) 6.000/42 
(E) 6.200/40 
 
 
67 - Em um determinado grupo de pessoas foi observado que 
quanto maior a renda, maior o consumo. Na construção do 
modelo de regressão foi elaborado um diagrama de dispersão 
que apresentou dados quase que perfeitamente alinhados. Neste 
caso pode-se afirmar que a correlação entre renda e consumo é: 
 
(A) próxima de -1; 
(B) próxima de -0,5; 
(C) próxima de 0; 
(D) próxima de +0,5; 
(E) próxima de +1. 

 
 

68 - Com relação aos swaps, é correto afirmar que: 
 
(A) para realizar um swap, as empresas entram em contato 

direto, sem recorrer a intermediário financeiro; 
(B) são acordos privados entre duas empresas para a troca 

futura de fluxos de caixa; 
(C) nos swaps de taxas de juro a vida do swap é de no máximo 

um ano; 
(D) os swaps são improrrogáveis; 
(E) os tipos mais raros de swaps são os de taxas de juro e os 

de moedas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
69 - Com relação às fusões e aquisições de empresas, é correto 
afirmar que: 
 
(A) uma fusão precisa ser aprovada por uma assembléia de 

acionistas de cada empresa; 
(B) uma aquisição de ações só pode ser realizada após 

aprovação da assembléia de acionistas; 
(C) as fusões e aquisições nunca envolvem transações hostis; 
(D) uma aquisição nunca afeta os valores relativos de ações e 

obrigações ou o valor total de uma empresa; 
(E) os efeitos contábeis, fiscais e legais envolvidos quando 

uma empresa é comprada por outra são muito simples. 
 
 
70 - Com relação às obrigações conversíveis, é correto afirmar 
que: 
 
(A) num mercado eficiente, as obrigações simples são 

preferíveis do ponto de vista da empresa; 
(B) a empresa é favorecida, quando emite obrigações 

conversíveis, se o preço da ação posteriormente se eleva 
muito; 

(C) num mercado eficiente, as obrigações conversíveis são 
preferíveis do ponto de vista da empresa; 

(D) as obrigações conversíveis pagam juros menores que as 
obrigações simples; 

(E) a empresa sempre é favorecida quando emite obrigações 
conversíveis independentemente do comportamento futuro 
do preço das ações. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


