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QUESTÕES 01 A 04 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
O parágrafo reproduzido a seguir foi extraído do 
romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 
Machado de Assis. Considere-o para responder às 
questões seguintes.

“Que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio 
delírio; faço-o eu, e a ciência mo agradecerá. Se o 
leitor não é dado à contemplação destes fenômenos 
mentais, pode saltar o capítulo; vá direto à narração. 
Mas, por menos curioso que seja, sempre lhe digo 
que é interessante saber o que se passou na minha 
cabeça durante uns vinte a trinta minutos”.

01. Neste parágrafo, o narrador do romance:

a) Argumenta que, para entender o que se passou 
com o seu corpo, é antes imprescindível e obrigatório 
compreender o que se passou em sua mente.
b) Convida o leitor a adentrar ao seu universo 
imaginativo, dando a entender, porém, que isso não 
é fundamental para que o leitor entenda a história.
c) Demonstra o seu aborrecimento pelo fato de, nos 
romances da época, os narradores enfatizarem mais 
os devaneios mentais do que as desventuras físicas.
d) Revela o seu desprezo pelas ciências psicológicas, 
pois se coloca acima delas, como se estas devessem 
agradecê-lo por sua ajuda.
_________________________________________
02. No início do parágrafo, o narrador afirma que 
“ainda ninguém relatou o seu próprio delírio”. Assinale 
a alternativa que contém o termo que exerce nessa 
oração a função sintática de sujeito.

a) Ainda.
b) Ninguém.
c) Próprio.
d) Delírio.
_________________________________________
03. Nessa parte do romance, o narrador 
confessa que alguns dos seus leitores talvez não 
sejam dados à “contemplação destes fenômenos 
mentais”. Em relação à palavra “contemplação”, 
marque a alternativa que NÃO apresenta um de 
seus significados possíveis.

a) Apreciação.
b) Consideração.
c) Observação.
d) Refutação.
_________________________________________
04. No parágrafo selecionado, em determinado 
momento o narrador afirma o seguinte: “faço-o eu, 
e a ciência mo agradecerá”. Em relação ao “-o”, que 
aparece após o verbo “faço”, pode-se dizer que:

a) É uma preposição, obrigatória quando o verbo 
está no presente do indicativo.

b) Exerce sintaticamente a função de sujeito simples 
da oração principal.
c) É um pronome que retoma a ideia de relatar o 
próprio delírio.
d) Se trata de um artigo definido, e é usado para 
conjugar corretamente o verbo.
_________________________________________
QUESTÕES 05 A 07 - MATEMÁTICA

05. Quantos milímetros há em um quilômetro?

a) Dez mil.
b) Cem mil.
c) Um milhão.
d) Dez milhões. 
_________________________________________
06. Um conjunto A possui 20 elementos. A 
intersecção entre o conjunto A e o conjunto B possui 
3 elementos, já a união entre os dois conjuntos 
possui 30 elementos. Quantos elementos possui o 
grupo B?

a) 10 elementos.
b) 13 elementos.
c) 15 elementos.
d) 17 elementos.
_________________________________________
07. Sobre polígonos convexos, é CORRETO 
afirmar:

a) A quantidade de vértices de um polígono é 
necessariamente igual a sua quantidade de lados.
b) A soma dos comprimentos de todos os seus lados 
é chamada de área.
c) Possuem ângulos internos maiores que 180º.
d) Possuem, no mínimo, duas diagonais.
_________________________________________
QUESTÕES 08 A 10 - CONHECIMENTOS GERAIS

08. Leia a notícia jornalística a seguir, a respeito 
da crise política que atualmente ocorre em um dos 
países vizinhos ao Brasil, e assinale a alternativa que 
apresenta o nome que preenche CORRETAMENTE 
a lacuna.

“O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela 
e líder da oposição, ___________, se declarou 
nesta quarta-feira presidente interino do país e foi 
reconhecido pelos governos do Brasil e dos Estados 
Unidos, entre outros. O presidente Nicolás Maduro 
reagiu e negou deixar o poder. ‘Aqui não se rende 
ninguém, aqui não foge ninguém. Aqui vamos ao 
combate. E aqui vamos à vitória da paz, da vida, da 
democracia’, disse em discurso na capital”. 

(G1, 23/01/19, com adaptações)
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a) Evo Morales.
b) Fidel Castro.
c) Hugo Chávez.
d) Juan Guaidó.
_________________________________________
09. No campo das relações internacionais, a 
China destaca-se como um dos principais parceiros 
comerciais do Brasil. Analise as alternativas a seguir 
e assinale a que indica dois dos principais produtos 
brasileiros exportados para a China.

a) Soja e petróleo.
b) Ouro e diamantes.
c) Automóveis e aeronaves.
d) Eletrônicos e manufaturados.
_________________________________________
10. A matéria jornalística a seguir, publicada 
em maio deste ano, aborda uma recente polêmica 
ocorrida na Câmara dos Deputados, envolvendo 
sensíveis temas sociais brasileiros e suas raízes 
históricas. Examine-a e assinale a alternativa que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O plenário da Câmara dos Deputados foi palco 
de um protesto hoje durante uma sessão solene 
em homenagem aos cento e trinta e um anos da 
assinatura da __________, que deu fim à escravidão 
no Brasil. Em discurso, o deputado Luiz Philippe 
de Orleans e Bragança afirmou que a ‘escravidão 
é tão antiga quanto a humanidade’ e, por esse 
motivo, ‘é quase um aspecto da natureza humana’. 
A declaração não foi bem recebida pelo público 
presente na Casa, a maioria ligada ao movimento 
negro”. 

(UOL, 14/05/19, com adaptações).

a) Lei Áurea.
b) Abertura dos Portos.
c) Lei do Ventre Livre.
d) Primeira Constituição.

QUESTÕES 11 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
_________________________________________
11. A função utilidade indireta fornece a resposta 
para o problema da maximização do consumidor, 
ou seja, busca a utilidade máxima a partir da 
combinação entre os preços dos bens (p) e a renda 
nominal (m), dada pela função v(p, m). Indique qual 
alternativa NÃO é uma das propriedades da função 
utilidade indireta.

a) v(p, m) é não crescente em p e não decrescente 
em m.
b) v(p, m) é heterogênea de grau zero em preços e 
renda.
c) v(p, m) é quase côncava em preços.
d) v(p, m) é contínua em qualquer p>> 0, m > 0.

12. A partir das tangentes entre as curvas 
isoquantas e isocusto é possível traçar o caminho de 
expansão de uma empresa. O caminho de expansão 
também é conhecido como:

a) Curva de Custo Total de longo prazo.
b) Curva de Custo Mínimo de curto prazo.
c) Curva de Produção Máxima de longo prazo.
d) Curva de Custo Marginal de longo prazo.
_________________________________________
13. Sabendo que a estrutura de custos de 
uma empresa em competição perfeita influencia 
diretamente a tomada de decisões da mesma, 
qual seria a melhor estratégia de curto prazo a ser 
tomada, dentre as apresentadas, caso possua a 
seguinte formação?

 

a) A empresa deve encerrar suas atividades, pois 
seu preço de venda está abaixo da intersecção entre 
CMg e CTMe.
b) A empresa deve reduzir seu preço a um ponto 
q*, no qual coincida com a intersecção entre CMg e 
CVMe.
c) A empresa deve reduzir sua produção de forma 
que o preço se eleve a um ponto q*, no qual coincida 
com a intersecção entre CVMe e CTMe.
d) A empresa deve elevar seu preço até um nível q* 
que coincida com a intersecção entre CTMe e CMg.
_________________________________________
14. No modelo de Cournot, cada empresa decide 
sua produção considerando fixo o nível de produção 
do seu concorrente (já decidido). Dentro da Teoria de 
jogos, tal fenômeno pode ser considerado como:

a) Estratégia MaxMin.
b) Estratégia Mista.
c) Jogo Sequencial.
d) Jogo Cooperativo.
_________________________________________
15. De acordo com a teoria de competição 
monopolística e oligopólios, a curva de reação é 
dada por:

a) A quantidade de produção que maximiza os lucros 
de uma empresa e a quantidade que ela imagina 
que seus concorrentes decidirão produzir. Sua 
intersecção é o Equilíbrio de Cournot.
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b) A quantidade de produção que maximiza os lucros 
de uma empresa e a quantidade que ela imagina 
que seus concorrentes decidirão produzir. Sua 
intersecção é o Equilíbrio Parcial.
c) O preço que maximiza os lucros de uma empresa 
e o preço que ela imagina que seus concorrentes 
utilizarão. Sua intersecção é o Equilíbrio Parcial.
d) A quantidade de produção que minimiza os custos 
de uma empresa e a quantidade que ela imagina 
que seus concorrentes decidirão produzir. Sua 
intersecção é o Equilíbrio de Cournot.
_________________________________________
16. Em relação ao gasto autônomo, é CORRETO 
afirmar:

I – O gasto autônomo sempre será positivo, caso a 
propensão a consumir seja maior que 1, uma vez 
que o primeiro depende diretamente da segunda.
II – O gasto autônomo pode ser negativo, apenas 
no caso de um governo possuir um superávit 
orçamentário muito grande. 
III – Quanto maior for a propensão a consumir, menor 
será o multiplicador do gasto autônomo.  
IV – Em equilíbrio, o produto é igual ao gasto 
autônomo vezes o multiplicador dividido por 1 menos 
o multiplicador. 

a) Apenas a afirmativa I está correta
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
c) Apenas a afirmativa II está correta
d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
_________________________________________
17. Considerando uma economia fechada, com 
Produto Agregado(Y) igual a 16800, Consumo 
Agregado(C) igual a 400 + 0,65Y, Investimento 
Agregado igual a 2200, adotando um modelo 
keynesiano simplificado, caso o governo desejar um 
aumento no produto agregado de 6%, deve ampliar 
seus gastos em aproximadamente:

a) 6%
b) 9,7%
c) 9,25%
d) 10,75%
_________________________________________
18. No caso da armadilha da liquidez:

a) A política fiscal tem efeito máximo e, portanto, não 
afeta a taxa de juros.
b) A política fiscal não tem efeito máximo e, portanto, 
não afeta a taxa de juros.
c) A política fiscal não tem efeito máximo e, portanto, 
afeta a taxa de juros.
d) A política fiscal tem efeito máximo e, portanto, 
afeta a taxa de juros.
_________________________________________
19. Considerando os seguintes dados hipotéticos: 

Taxa Nominal de Juros = 6,5%
Taxa de Inflação = 2,7%
Gastos do Governo em t = 4400

Tributos em t = 3750
Déficit em t = 850

A Dívida Pública em t-1 foi de aproximadamente:

a) 4.550
b) 5.400
c) 5.600
d) 6.250
_________________________________________
20. Considerando os efeitos de deslocamento 
nas curvas IS e LM, qual seria o efeito causado 
pela aplicação de uma política de incentivos fiscais 
atribuídos a um setor específico?

a) IS desloca para a Direita, LM desloca para cima, o 
produto aumenta e a taxa de juros aumenta.
b) IS desloca para a Esquerda, LM desloca para 
cima, o produto aumenta e a taxa de juros aumenta.
c) IS desloca para a Direita, LM não se desloca, o 
produto aumenta e a taxa de juros aumenta.
d) IS desloca para a Esquerda, LM desloca para 
cima, o produto aumenta e a taxa de juros diminui.
_________________________________________
21. Tendo como base o capítulo VI do texto da 
Lei 13.707, de 14 de agosto de 2018, que dispõe 
das diretrizes para a elaboração e execução da 
Lei Orçamentária de 2019, indique o artigo que se 
encontra INCORRETO.

a) Art. 89. A atualização monetária do principal da 
dívida mobiliária refinanciada da União não poderá 
superar, no exercício de 2019, a variação do Índice 
Geral de Preços - Mercado - IGP-M da Fundação 
Getúlio Vargas.
b) Art. 90. As despesas com o refinanciamento 
da dívida pública federal serão descartadasda 
Lei Orçamentária de 2019, de seus anexos, e 
dos créditos adicionais juntamente das demais 
despesas com o serviço da dívida, constando, 
entretanto, o refinanciamento da dívida mobiliária 
em programação específica.
c) Art. 92. Os recursos de operações de crédito 
contratadas junto aos organismos multilaterais que, 
por sua natureza, estão vinculados à execução 
de projetos com fontes orçamentárias internas 
deverão ser destinados à cobertura de despesas 
com amortização ou encargos da dívida externa ou 
à substituição de receitas de outras operações de 
crédito externas.
d) Art. 93. Serão mantidas atualizadas, em sítio 
eletrônico, informações a respeito das emissões de 
títulos da dívida pública federal, compreendendo 
valores, objetivo e legislação autorizativa, 
independentemente da finalidade e forma, incluindo 
emissões para fundos, autarquias, fundações, 
empresas públicas ou sociedades de economia 
mista.
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22. Assinale a alternativa que NÃO se refere a 
um dos objetivos do SIAFI - Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Governo Federal.

a) Fornecer meios para agilizar a programação 
financeira, otimizando a utilização dos recursos do 
Tesouro Nacional, através da unificação dos recursos 
de caixa do Governo Federal.
b) Padronizar métodos e rotinas de trabalho rígidas 
relativas à gestão dos recursos públicos, uma vez 
que ele permanece sob total controle do ordenador 
de despesa de cada unidade gestora.
c) Permitir o registro contábil dos balancetes dos 
estados e municípios e de suas supervisionadas.
d) Permitir o controle da dívida interna e externa, 
bem como o das transferências negociadas;
_________________________________________
23. Assinale a alternativa CORRETA, 
considerando o texto da Portaria Nº 127, de 29 de 
maior de 2018, Capítulo 2, Art.6, onde fica vedada 
a celebração de convênios e contratos de repasse 
com: 

I - Pessoas físicas ou entidades privadas com fins 
lucrativos.
II - Com órgãos e entidades da administração pública 
direta e indireta dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios cujo valor seja inferior a R$ 100.000,00 
(cem mil reais).
III - Com órgão ou entidade, de direito público ou 
privado, que esteja em mora, inadimplente com 
outros convênios ou contratos de repasse celebrados 
com órgãos ou entidades da Administração Pública 
Federal, ou irregular em qualquer das exigências 
desta Portaria.
IV - Com entidades públicas ou privadas cujo objeto 
social se relacione às características do programa ou 
que disponham de condições técnicas para executar 
o convênio ou contrato de repasse.

a) Apenas o item I está correto.
b) Apenas os itens II e III estão corretos.
c) O Item I está correto e o item II está incorreto.
d) Apenas item IV está incorreto
_________________________________________
24. Quanto à fonte da Receita Pública é 
CORRETO afirmar que:

a) São Originárias e Derivadas. A primeira referindo 
as receitas geradas próprio estado, por exploração 
da atividade econômica, e a segunda, referindo 
às receitas provindas do poder do Estado sobre 
o patrimônio de terceiros, pela arrecadação de 
impostos, taxas, contribuições e outros
b) São Ordinárias e Extraordinárias. A primeira 
referindo às receitas periódicas, por meio de 
impostos, e a segunda, referindo a receitas não 
recorrentes, como no caso de doações.

c) De Domínio Público e De Domínio Privado. A 
primeira referindo às receitas geradas pela exploração 
econômica de empresas estatais, e a segunda, 
referindo a receitas geradas pelo pagamento de 
impostos de empresas privadas.
d) Correntes e de Capital. A primeira referindo às 
receitas em que não há uma cobrança financeira em 
relação ao Estado, e a segunda, referindo a receitas 
que surgem através de recursos financeiros que 
surgem da contração de dívidas.
_________________________________________
25. Em relação às regras do SIAFI estabelecidas 
para a não concessão do Suprimento de Fundos, é 
CORRETO afirmar: 

I - Não se concederá suprimento de fundos a 
responsável por dois suprimentos.
II - Não se concederá suprimento de fundos a servidor 
que tenha a seu cargo a guarda ou a utilização do 
material a adquirir, salvo quando não houver na 
repartição outro servidor.
III - Não se concederá suprimento de fundos a 
responsável por suprimento de fundos que, esgotado 
o prazo, não tenha prestado contas de sua aplicação.
IV - Não se concederá suprimento de fundos a servidor 
que teve suas contas recusadas ou impugnadas em 
virtude de desvio, desfalque, falta ou má aplicação 
dos recursos recebidos.

a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
26. Com relação às críticas a Teoria dos Ciclos 
Reais de Negócio, assinale a alternativa INCORRETA.

a) O modelo é estimulado por grandes e súbitas 
mudanças na tecnologia de produção.
b) Desemprego reflete mudanças na quantidade de 
pessoas que querem trabalhar.
c) Salários poderão se ajustar o quão rápido for 
necessário para a manutenção do modelo.
d) A política monetária é irrelevante para as flutuações 
econômicas.
_________________________________________
27. A sinalização de mercado através da oferta 
de garantias é o principal método de solução para o 
problema de:

a) Seleção adversa.
b) Risco moral.
c) Princípio de LeChatelier.
d) Dilema da Agência.
_________________________________________
28. Para evitar uma apreciação no câmbio (em 
um sistema de câmbio atrelado), quando há um 
grande volume de entrada de Dólares no país, o 
Banco Central opera na compra destes com a criação 
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de Reais, ampliando assim a base monetária da 
economia. Em contrapartida, para evitar que ocorra 
esse aumento da base monetária, o Banco Central 
opera na venda de títulos públicos. A este processo 
se dá o nome de:

a) Âncora Cambial.
b) Paridade Central.
c) Resíduo de Solow.
d) Esterilização.
_________________________________________
29. Duas empresas fabricantes de instrumentos 
musicais planejam o lançamento de um novo kit de 
instrumentos, que pode ser de alto rendimento para 
músicos profissionais, ou de baixo rendimento, para 
músicos de garagem. Observe a seguinte matriz de 
payoff paras as empresas α e β. 

Empresa β
Alto 

Rendimento
Baixo 

Rendimento

Empresa α

Alto 
Rendimento 300, 240 360, 270

Baixo 
Rendimento 330, 330 90, 120

Ao escolherem simultaneamente uma estratégia 
maximin, qual será o resultado?

a) α escolhe Alto e β escolhe Alto.
b) α escolhe Alto e β escolhe Baixo.
c) α escolhe Baixo e β escolhe Alto.
d) α escolhe Baixo e β escolhe Baixo.
_________________________________________
30. A principal diferença entre a Curva de Phillips 
Original e a Curva de Phillips Aceleracionista se dá 
pela inclusão de qual elemento à sua equação?

a) Expectativa de inflação futura diferente de zero.
b) Expectativa de aumento real dos salários diferente 
de zero.
c) Expectativa do aumento da mão de obra diferente 
de zero.
d) Expectativas Racionais diferentes de zero.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 08/07/2019.


