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               URBS – URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A. 
              CONCURSO PÚBLICO – Edital n. 001/2014 . 

 
Prova Objetiva – 10/08/2014 

 

 
1. Verifique se a prova está completa de acordo com as orientações dos fiscais. 
 
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os fiscais não  
poderão interferir. 
 
3. Preenchimento do cartão-resposta Prova Objetiva: 
 

• Preencher para cada questão apenas uma resposta. 
• Preencher totalmente o espaço            correspondente, conforme o modelo:  
• Para qualquer outra forma de preenchimento, por exemplo,            , o leitor óptico anulará a questão. 
• Usar apenas caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta. Não usar caneta tipo hidrográfica ou tinteiro. 

 
4. Conferir seus dados no Cartão – Resposta  da Prova Objetiva e assinar no local indicado. 
 
5. Não haverá substituição do cartão-resposta em caso de rasuras ou emendas. 
 
 
Início da prova: 9 horas. 
Término da prova: 12 horas. 
 
O Gabarito Oficial Provisório da Prova Objetiva estará disponível a partir das 12 horas do dia 11 de agosto  no endereço 
eletrônico: http://www.pucpr.br/concursos  menu resultados. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o fragmento abaixo para responder às  
questões de 1 e 2. 

 
Como nascem os preconceitos 

 
Cães e seres humanos são mamíferos e, como tal, 
exigem cuidados permanentes, em especial na infân-
cia, na doença e na velhice. Manter vínculos de afeto 
é essencial à felicidade da espécie humana. A Decla-
ração da Independência dos EUA teve a sabedoria de 
incluir o direito à felicidade, considerada uma satisfa-
ção das pessoas com a própria vida. 
 
Pena que atualmente muitos estadunidenses conside-
rem a felicidade uma questão de posse, e não de 
dom. Daí a infelicidade geral da nação, traduzida no 
medo à liberdade, nas frequentes matanças, no espíri-
to bélico, na indiferença para com a preservação am-
biental e as regiões empobrecidas do mundo. 
 
É o chamado “mito do macho”, segundo o qual a natu-
reza foi feita para ser explorada; a guerra é intrínseca 
à espécie humana, como acreditava Churchill; e a li-
berdade individual está acima do bem-estar da comu-
nidade. 
Frei Betto. Disponível em: <http://envolverde.com.br/sociedade/preconceito-
sociedade/como-nascem-os-preconceitos/>. Acesso em: 14/06/2014. 

 
1. De acordo com o que se depreende do texto, analise 

as assertivas abaixo. 
 

I. Os norte-americanos se distanciaram da visão 
dos fundadores de sua República. 

II. O autor contesta a posição ideológica da cultura 
política norte-americana. 

III. O autor reafirma a visão pessimista de Churchill 
sobre a espécie humana. 

 
É CORRETO o que se afirma em: 

 
A) II e III, apenas. 
B) I e III apenas. 
C) I e II apenas.  
D) I, apenas. 
E) II, apenas. 

 
2. Nesse contexto, entende-se por “mito do macho” 
 

A) a visão do antropocentrismo. 
B) o mito da esperteza. 
C) o mito da individualidade.  
D) o  mito da masculinidade. 
E) o mito da animalidade da espécie humana.  

 
3. Observe as seguintes frases de um artigo de opinião 

de Lia Luft: 
 

I. “Um juiz manda que grevistas voltem ao trabalho, 
ninguém dá bola.”  

II. “Decretam uma greve ilegal, ninguém se impres-
siona.”  

III. “Não sou do tipo severo, não sou rigorosa de-
mais...”  

 
Nas frases, as orações separadas por vírgula poderi-
am também estar ligadas por quais conectores? 

 
A) I – mas; II – portanto; III – e nem. 
B) I – entretanto; II – porque; III – e. 
C) I – mas; II – mas; III – porém. 
D) I – mas; II – porque; III – nem. 
E) I – mas; II – mas; III – e. 

 
4. Considere as seguintes frases:   
 

I. Modelo japonês de estágios ajuda empresa brasi-
leira na busca de emprego.  

II. Canais alternativos ajudam jovens na busca por 
empregos. 

III. Após as enchentes, o Corpo de Bombeiros come-
çou a procurar pelos desaparecidos.  

 
Assinale a alternativa que indica a(s) forma(s) empre-
gada(s) de acordo com a norma padrão da língua.  

 
A) II, apenas.  
B) III, apenas.  
C) I, apenas.  
D) I e III, apenas.  
E) II e III, apenas.  

 
5. Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA dos elementos coesivos que devem  
completar o texto. 

 
_____ dez anos, a frota de veículos no transporte pú-
blico cresceu no Brasil em ritmo superior ao da popu-
lação. Temos 15% a mais de ônibus _____30% a 
mais de vagões. _____ transporte público não se re-
solve_____ com quantidade. Faltou qualidade à ad-
ministração do sistema. A velocidade média dos ôni-
bus caiu para menos de 20 quilômetros por hora, nas 
maiores cidades brasileiras – em São Paulo, ela se 
aproxima de 8 quilômetros por hora. _____ dez anos, 
o custo de usar transporte público subiu _____ o cus-
to de usar carro – uma aberração, numa sociedade 
_____ deveria incentivar a primeira opção. 
 
CLEMENTE, Isabel; CORONATO, Marcos; CISCATI, Rafael. Como destravar 
nossas cidades. Época, São Paulo. nº 788, p.42-43, 1º julho 2013.  

 
A) Nesses últimos – e – Mas – apenas – Nesses 

mesmos – tanto quanto – que 
B) Nesses últimos – que – E – apenas – Nesses 

mesmos – tanto quanto – em que 
C) Nesses últimos – do que – E – apenas – Nesses 

mesmos – tanto como – a qual  
D) Nos últimos – do que – Por isso – apenas – Nes-

ses mesmos – tanto como – a qual  
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E) Nos últimos – e – Assim – apenas – Nesses 
mesmos – tanto como – onde se 

 
Leia um trecho de uma crônica e depois responda 

às questões 6, 7 e 8 . 
 

Sua excelência, o leitor 

 Os livros vivem fechados, capa contra capa, es-
magados na estante, às vezes durante décadas – é 
preciso arrancá-los de lá e abri-los para ver o que têm 
dentro. [...] 
Já o jornal são folhas escancaradas ao mundo, que 
gritam para ser lidas desde a primeira página. As 
mãos do texto puxam o leitor pelo colarinho em cada 
linha, porque tudo é feito diretamente para ele. O jor-
nal do dia sabe que tem vida curta e ofegante e de-
pende desse arisco, indócil, que segura as páginas 
amassando-as, dobrando-as, às vezes indiferente, 
passando adiante, largando no chão cadernos intei-
ros, às vezes recortando com a tesoura alguma coisa 
que o agrada ou o anúncio classificado. Súbito diz em 
voz alta, ao ler uma notícia grave, “Que absurdo!”, 
como quem conversa. O jornal se retalha entre dois, 
três, quatro leitores, cada um com um caderno, já de 
olho no outro, enquanto bebem café. Nas salas de 
espera, o jornal é cruelmente dilacerado. Ao contrário 
do escritor, que se esconde, o cronista vive numa agi-
tada reunião social entre textos – todos falam em voz 
alta o mesmo tempo, disputam ávidos o olhar do lei-
tor, que logo vira a página, e silenciamos no papel. 
Renascemos amanhã.  
TEZZA, Cristovão, Revista Língua. Ano 9. nº 98, p.35, dezembro de 2013. 

 
Releia o seguinte trecho: 

 
O jornal do dia sabe que tem vida curta e ofegante e 
depende desse arisco, indócil,... 

 

6. Assinale a alternativa que contém o termo a que se 
refere o elemento coesivo desse (10ª linha). 
  
A) Autor de jornal.  
B) Leitor de jornal. 
C) Escritor de livro. 
D) Cronista de jornal.  
E) Leitor de livro.  

 
7. Observe a seguinte frase: 

 
Súbito diz em voz alta, ao ler uma notícia grave, “Que 
absurdo!”, como quem conversa. 
 
Que sinal de pontuação poderia substituir a segunda e 
a terceira vírgulas dessa frase? 

 
A) Os parênteses.  
B) Os dois-pontos.  
C) O ponto-e-vírgula. 
D) O travessão.  
E) O parágrafo.  

8. Sobre esse trecho, a única afirmação INCORRETA é 
 

A) A seleção vocabular atrai o leitor pelo exagero.  
B) O jornal é personificado conferindo dinamismo ao 

texto.  
C) A última frase se refere ao autor.  
D) Há uma análise comparativa entre dois tipos de 

escrita.  
E) Há no jornal um confronto de vozes. 

 
Leia o seguinte trecho de um parecer de 

economista: 
 
Conforme se verifica do conteúdo do citado documen-
to, ali se relata e se comprova conforme registros em 
Atas de Assembléia de Acionistas, registros em Ba-
lanços e Notas de Balanço, que demonstram o uso 
indevido do caixa, do capital social e dos dividendos 
dos acionistas minoritários por parte do sócio contro-
lador. 
 

9. A alternativa que contém a reescrita adequada desse 
trecho, restituindo-lhe a coerência, é: 

 

A) Conforme se verifica do conteúdo do citado do-
cumento, ali se relata e se comprova por meio 
dos registros em Atas de Assembléia de Acionis-
tas, registros em Balanços e Notas de Balanço, 
que demonstram o uso indevido do caixa, do ca-
pital social e dos dividendos dos acionistas mino-
ritários por parte do sócio controlador. 

B) Conforme se verifica no conteúdo do citado do-
cumento, ali se relata e se comprova em registros 
em Atas de Assembléia de Acionistas, registros 
em Balanços e Notas de Balanço, que demons-
tram o uso indevido do caixa, do capital social e 
dos dividendos dos acionistas minoritários por 
parte do sócio controlador. 

C) Conforme se verifica no conteúdo do citado do-
cumento, ali se relata e se comprova com regis-
tros em Atas de Assembléia de Acionistas, regis-
tros em Balanços e Notas de Balanço, que de-
monstram o uso indevido do caixa, do capital so-
cial e dos dividendos dos acionistas minoritários 
por parte do sócio controlador. 

D) Conforme se verifica no conteúdo do citado do-
cumento, ali se relata e se comprova pelos regis-
tros em Atas de Assembléia de Acionistas, regis-
tros em Balanços e Notas de Balanço, o uso in-
devido do caixa, do capital social e dos dividen-
dos dos acionistas minoritários por parte do sócio 
controlador. 

E) Conforme se verifica do conteúdo do citado do-
cumento, ali se relatam e se comprovam registros 
em Atas de Assembléia de Acionistas, registros 
em Balanços e Notas de Balanço, que demons-
tram o uso indevido do caixa, do capital social e 
dos dividendos dos acionistas minoritários por 
parte do sócio controlador. 
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10. Leia os parágrafos a seguir e depois responda: 
 

       É por meio de uma linguagem comum que se es-
tabelece, de maneira mais explícita, a pertinência ao 
meio, o sentimento de pertencer não somente à em-
presa como também ao mundo empresarial, à admi-
nistração que se transformou em business-show. Os 
diálogos, principalmente os de seleção, recrutamento, 
alocação e venda de serviços, se pautam na utilização 
das palavras em evidência. Isso para demonstrar sin-
tonia e – outra dessas palavras favoritas – alinhamen-
to. 
 O ritual da fala em administração e negócios se 
transformou em um encostar de antenas de formigas 
que trocaram o trabalho de carregar folhas pelo traba-
lho de emitir as palavras que fazem contato, ainda 
que não façam sentido.  
 Comunicação é chic, contabilidade não é. No en-
tanto, há dois erros básicos na comunicação no âmbi-
to administrativo que são impensáveis para a contabi-
lidade: primeiro, utilizar a mesma palavra para definir 
coisas diferentes; segundo, utilizar palavras diferentes 
para definir a mesma coisa. 
CORREIA, Luis Adonis Valente, Revista Língua Portuguesa, ano 1, nº 3, p. 
33, 2006. 

 
O propósito do autor do texto é: 
 
A) questionar a qualidade da comunicação no mun-

do de hoje. 
B) apontar as falhas de certo vocabulário do âmbito 

administrativo. 
C) explicar o sentido implícito de alguns termos do 

mundo empresarial.  
D) distinguir comunicação de contabilidade. 
E) promover a linguagem do mundo empresarial.  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
11. Em 1817, um dos fundadores da escola clássica da 

economia política publicou a terceira de suas obras 
mais importantes: “Princípios da economia política e 
tributação” (Principles of political economy and taxa-
tion). Seu autor foi: 

 
A) David Ricardo. 
B) Thomas Malthus. 
C) Karl Marx. 
D) Charles Townshend. 
E) Pierre-Joseph Proudhon. 

 
12. Na economia, monopólio designa uma situação parti-

cular de concorrência imperfeita. Monopólios surgem 
devido a características do mercado. Teremos um 
monopólio bilateral quando ocorrer a presença de:  

  
A) monopsônio e oligopólio. 
B) oligopólio e oligopsônio. 
C) monopólio e oligopólio. 
D) monopólio e oligopsônio. 
E) monopólio e monopsônio. 

13. Ao longo das primeiras décadas do século XX, os 
estudos em economia do setor público se caracteriza-
vam pela forte confiança em que o governo poderia 
atuar de forma tão ou mais eficiente que o próprio 
mercado, com a vantagem de somente ele poder cor-
rigir as falhas de mercado e as suas próprias falhas. 
Isto posto, podemos considerar equilíbrio do setor pú-
blico quando obtemos: 

 
A) poupança pública negativa. 
B) taxa de crescimento da renda maior que a taxa 

de juros. 
C) taxa de juros maior que taxa de crescimento da 

renda. 
D) renda líquida do governo negativa. 
E) taxa de crescimento da renda menor que a taxa 

de juros. 
 
14. As ORTN’s (Obrigações Reajustáveis do Tesouro 

Nacional), uma modalidade de título público remune-
rado, foram criadas no Brasil quando da adoção do: 

 
A) PED (Programa Estratégico de Desenvolvimento 

– período Costa e Silva). 
B) I PND (Primeiro Plano Nacional de Desenvolvi-

mento – período Médici). 
C) Paeg (Programa de Ação Econômica do Governo 

– período Castelo Branco). 
D) Plano de Metas (período Juscelino Kubitscheck). 
E) II PND (Segundo Plano Nacional de Desenvolvi-

mento – período Geisel) 
 

15. Joseph Alois Schumpeter foi um dos mais importan-
tes economistas da primeira metade do século XX. 
Muitos economistas e sociólogos contemporâneos 
têm trabalhado sob a inspiração dos trabalhos de 
Schumpeter. Um incremento significativo nas deci-
sões de investimento, para Schumpeter, seria prove-
niente de: 

 
A) taxa de retorno dos juros. 
B) taxa de juros associada a eficiência marginal. 
C) poupança. 
D) inovações  tecnológicas. 
E) mercado em expansão. 

 
16. O termo macroeconomia teve origem na década de 

1930, a partir da Grande Depressão iniciada em 1929, 
em que foram intensificadas as urgências do estudo 
das questões macroeconômicas, sendo a primeira 
grande obra literária o livro Teoria Geral do Emprego, 
do Juro e da Moeda, do economista britânico John 
Maynard Keynes. O modelo Keynesiano simples, ou 
básico, é um dos chamados regimes mistos da Ma-
croeconomia. Esse modelo: 

 
A) não atribui realismo à Lei de Say. 
B) considera a demanda efetiva. 
C) entende que o produto é o resultado da deman-

da. 
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D) entende que a evolução da economia é ditada 
pela ação capitalista em busca do lucro. 

E) propõe que o capitalismo é um sistema econômi-
co instável. 

 
17. A taxa de desemprego ou de desocupação no Brasil é 

determinada mensalmente pela Pesquisa Mensal do 
Emprego, coordenada pelo Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE). O IBGE classifica como 
pessoas desempregadas ou desocupadas aquelas 
que não estavam trabalhando, estavam disponíveis 
para trabalhar e tomaram alguma providência efetiva 
para conseguir trabalho nos trinta dias anteriores à 
semana em que responderam à pesquisa. Que políti-
ca é adequada para combater o desemprego, quando 
este ocorre com o equilíbrio em uma situação extrema 
de escassez de liquidez? 

 
A) Redução do crédito. 
B) Aumento dos gastos governamentais. 
C) Redução do volume dos meios de pagamento. 
D) Aumento da carga tributária. 
E) Aumento do volume dos meios de pagamento. 

 
18. A avaliação de projetos de investimentos comumente 

envolve um conjunto de técnicas que buscam deter-
minar sua viabilidade econômica e financeira, consi-
derando uma determinada Taxa Mínima de Atrativida-
de. Qual o método de avaliação de projeto de investi-
mento que não considera o custo de capital para to-
mada de decisão? 

 
A) Método da Taxa Interna de Retorno. 
B) Método do Valor Anual Uniforme Equivalente. 
C) Método do Payback Simples. 
D) Método da Taxa Externa de Retorno. 
E) Método do Índice de Lucratividade. 

 
19. O mercado de fusões e aquisições no Brasil segue em 

crescimento e consolidação em vários segmentos, 
como saúde, educação e outros, difundindo a análise 
de investimentos e valoração de empresas. Que taxa 
deve ser considerada inicialmente, quando se preten-
de avaliar o custo de oportunidade do capital próprio? 

 
A) Taxa de Retorno de Investimentos. 
B) Taxa Mínima de Atratividade. 
C) Taxa de Risco Operacional. 
D) Taxa Básica. 
E) Taxa de Juros de Longo Prazo. 

 
20. A BM&F Bovespa proporciona alternativas de investi-

mentos em vários segmentos do mundo financeiro e 
empresarial, como os ramos industriais, bancários, 
tecnológicos, comerciais etc. A gama de possibilida-
des para decidir uma forma específica de negociação 
de ações é variada, exigindo do investidor um plane-
jamento antecipado. Uma destas formas é o compro-
misso de compra ou venda de ações por preço fixado 
dentro de prazo específico, que é denominado de: 

A) Mercado a Termo de Ações. 
B) Mercado de Swap. 
C) Mercado de Commodities. 
D) Mercado de Opções. 
E) Mercado Futuro de Índices. 

 
21. Nos anos 1980, a política de importações brasileira 

sofreu profundas alterações quando se buscou ampli-
ar o processo de substituição de importações, em ra-
zão da crise cambial. Na ocasião, o governo brasileiro 
adotou instrumentos para conter importações, visando 
resultados comerciais positivos. O principal deles foi:  

 
A) o aumento da produção interna, mediante tarifa-

ção alfandegária elevada de produtos que possu-
íam similar nacional. 

B) a adoção de quotas de importação de bens de 
consumo não duráveis. 

C) a criação de barreiras fitossanitárias, visando à 
proteção da saúde da população. 

D) a obtenção obrigatória de licença de importação 
para equipamentos, visando ao desestímulo por 
via burocrática. 

E) a Lei do Similar Nacional, que proibia a importa-
ção de determinados produtos. 

 
22. A moeda escritural, que é representada pelos depósi-

tos à vista nos bancos ou instituições de crédito, e que 
se encontram à disposição dos seus depositantes, 
pode ter efeito sobre a expansão dos meios de paga-
mento em razão do multiplicador monetário, que tem 
origem na: 

 
A) taxa de redesconto de títulos, determinada pelo 

Bacen. 
B) razão entre total de meios de pagamentos e pa-

pel-moeda em poder do público. 
C) taxa inversa do depósito compulsório, determina-

do pelo Bacen. 
D) taxa inversa de redesconto de títulos, determina-

da pelo Bacen. 
E) diferença entre as taxas de juro interna e externa. 

 
23. Arthur Lewis foi um economista britânico que desen-

volveu estudo sobre modelo de desenvolvimento com 
oferta ilimitada de mão de obra. Obteve o Prêmio No-
bel de Economia de 1979. Países considerados sub-
desenvolvidos, que dispõem de vastas áreas de terras 
e muitos trabalhadores rurais, sem considerar redução 
na oferta de produtos e sem utilização de insumos 
modernos, transferem mão de obra para centros ur-
banos, segundo Lewis, até o momento em que: 

 
A) os salários são constantes e a produtividade 

marginal é nula. 
B) os salários são constantes e a produtividade 

marginal é negativa 
C) os salários são constantes e a produtividade 

marginal é positiva. 



 

     URBS – URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A. 
Pág. 7 

 

 

D) os salários crescem e a produtividade marginal 
passa a ser positiva. 

E) os salários decrescem e a produtividade marginal 
é positiva. 

 
24. O êxodo rural é uma modalidade de migração desen-

cadeada por alguns fatores. Esse processo migratório 
gera vários problemas sociais e econômicos. A partir 
de 1879, inicia-se o fenômeno do êxodo rural no Bra-
sil. Quanto a este fato, assinale a alternativa CORRE-
TA. 

 
A) Na década de 1960, houve uma redução deste 

fenômeno. 
B) A migração do campo para a cidade apresentou 

maior fluxo durante o modelo agroexportador. 
C) O fenômeno teve origem na Lei da Terra de 

1840. 
D) Foi consequência da implantação da agricultura 

familiar e os minifúndios. 
E) Foi consequência da expansão da fronteira agrí-

cola. 
 
25. Qual alternativa à teoria clássica representa a princi-

pal força do desenvolvimento local para a redução das 
desigualdades regionais? 

 
A) A valorização do território e a utilização de fato-

res locais e regionais como fator endógeno no 
processamento de bens e serviços. 

B) O incentivo fiscal como fator de atração de inves-
timentos externos. 

C) O aperfeiçoamento do livre mercado. 
D) A falta de eficiência produtiva da concorrência. 
E) A não dependência do poder público. 

 
26. A Cepal (Comissão Econômica para a América Latina 

e o Caribe) foi criada em 1948, pelo Conselho Eco-
nômico e Social das Nações Unidas, com o objetivo 
de incentivar a cooperação econômica entre os seus 
membros. Essa organização enunciou algumas teses 
que buscam explicar o atraso da região em relação 
aos centros desenvolvidos. Identifique a tese INCOR-
RETA. 

 
A) Inflação como um problema estrutural. 
B) A substituição de importações. 
C) Deterioração dos termos de troca. 
D) Centro versus periferia. 
E) Tendência ao equilíbrio externo. 

 
27. No período em que o Brasil adotou o modelo de subs-

tituição de importações, com Oswaldo Aranha à frente 
da economia, visando evitar crises cambiais, extin-
guiu-se o câmbio subvencionado e inaugurou-se um 
sistema de taxas múltiplas de câmbio, que significa: 

 
A) adoção de um sistema de licenças de importa-

ção, objetivando controlar o acesso à moeda es-
trangeira. 

B) o estabelecimento de vários mercados cambiais, 
atribuindo-se a cada um tipos de demanda e ofer-
ta de divisas. 

C) elevação nas tarifas de importação. 
D) desvalorização da taxa de câmbio nominal, atre-

lada aos preços internos. 
E) limitar e desestimular a quantidade de importa-

ções. 
 
28. No desenvolvimento econômico efetivo, ocorre o 

crescimento econômico contínuo em ritmo maior que 
o demográfico, com evidente melhoria de indicadores 
sociais e mudanças estruturais. Neste quadro, seria 
INCORRETO afirmar que: 

 
A) ocorre inadequação das estruturas econômicas 

às inovações tecnológicas. 
B) a economia ganha maior diversificação e estabili-

dade. 
C) surgem mais e novos produtos manufaturados, 

ampliando o comércio exterior. 
D) o mercado interno em crescimento torna-se o 

elemento dinâmico do sistema. 
E) a tecnologia e a formação bruta do capital, grada-

tivamente, assumem a função de forças internas 
do processo. 

 
29. No início do Plano Real, a busca pela estabilização da 

economia levou à adoção de um regime cambial mais 
rígido. Porém, as crises financeiras dos países emer-
gentes, ao longo da década de 1990, levaram a uma 
modificação da gestão cambial em 1999, quando o 
Brasil alterou seu regime cambial e, desde então, utili-
zamos: 

 
A) o regime de bandas cambiais. 
B) as minidesvalorizações cambiais. 
C) a dolarização. 
D) o câmbio fixo. 
E) o câmbio flutuante. 

 
30. A consequência da política de abertura comercial em 

período de sobrevalorização cambial, ocorrida no Bra-
sil, foi uma reestruturação industrial intensa. No final 
de 1990, tiveram alíquotas zero produtos como má-
quinas, equipamentos, peças, componentes, maté-
rias-primas e produtos intermediários, sem produção 
nacional. Esse processo, complementarmente, cau-
sou: 
 
A) contratos de trabalho mais rígidos. 
B) aumento do nível de emprego e redução de pro-

dutividade. 
C) desativação de linhas de produção não competi-

tivas. 
D) declínio na importação de bens de capital. 
E) redução das taxas de retorno do investimento in-

cremental. 
 



 

     URBS – URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A. 
Pág. 8 

 

 

31. Na construção da curva de Engel, que tem por objeti-
vo demonstrar como a quantidade procurada de um 
bem ou serviço altera-se às variações do nível de 
rendimento do consumidor, pode ocorrer de forma 
CORRETA: 
 
A) inclinação ascendente, aplicada a bens normais. 
B) descaracterização da relação entre despesas de 

consumidores e grupos de renda. 
C) evidência da relação de nível de preço e quanti-

dade de consumo. 
D) inclinação descendente, aplicada a todos os bens 

normais. 
E) inclinação ascendente, aplicada a todos os bens 

inferiores. 
 
32. Quanto à satisfação do consumidor, seria INCOR-

RETO afirmar: 
 

A) Pode ocorrer maximização da satisfação do con-
sumidor, por meio de solução de canto. 

B) Ocorre o deslocamento para a direita nas linhas 
de orçamento como consequência de aumento 
de renda do consumidor. 

C) O racionamento, em qualquer nível, não altera o 
grau de satisfação. 

D) Na maximização de satisfação do consumidor, a 
soma dos preços das mercadorias é igual à taxa 
marginal de substituição. 

E) A restrição orçamentária limita a maximização da 
satisfação. 

 
33. Quanto à preferência do consumidor, utilidade cardi-

nal é aquela em que: 
 
A) a utilidade das preferências não pode ser quanti-

ficada. 
B) não considera a intensidade das preferências. 
C) não especifica quão preferíveis são as opções. 
D) implica o ordenamento das alternativas. 
E) a utilidade das preferências pode ser quantifica-

da. 
 
34. Os deficits no nosso sistema de previdência pública 

têm justificado, ao longo do tempo, várias tentativas 
de adequação, sendo que uma das últimas introduziu 
o propalado fator previdenciário. Qual benefício previ-
denciário no Brasil não é considerado como financia-
do pelo regime de repartição simples, em razão da 
adoção obrigatória no cálculo do fator previdenciário, 
através da Lei nº 9.876, de 26.11.99? 
 
A) Aposentadoria por idade. 
B) Aposentadoria por invalidez. 
C) Aposentadoria especial. 
D) Aposentadoria por tempo de contribuição. 
E) Pensão por morte. 

 
35. O hiato do produto em uma economia, tradução da 

expressão inglesa output gap, significa a diferença en-

tre o produto efetivo dessa economia e seu produto 
potencial. Quanto ao valor do hiato do produto, pode-
se afirmar que: 

 
A) O hiato do produto não causa pressão sobre os 

preços. 
B) o hiato do produto negativo pressiona os preços 

para cima. 
C) o hiato do produto positivo eleva os preços dos 

bens. 
D) o hiato do produto positivo eleva os preços dos 

serviços. 
E) o hiato do produto negativo pressiona dos preços 

para baixo. 
 
36. O regime cambial é o processo de formação do preço 

da divisa estrangeira. A política cambial administra o 
uso da taxa como instrumento de política macroeco-
nômica. Qual afirmação relativa aos tipos de regimes 
cambiais é INCORRETA? 
 
A) O Banco Central atua regularmente, evitando vo-

latilidade excessiva na taxa de câmbio, no siste-
ma de dirty-floating. 

B) O regime de cambio fixo caracteriza-se pela pari-
dade entre a moeda local e a estrangeira deter-
minada pelos órgãos governamentais. 

C) Frequentemente, são alteradas pelo Banco Cen-
tral as taxas de câmbio flutuante, no regime de 
bandas cambiais. 

D) As forças de mercado são as determinantes ex-
clusivas da taxa de câmbio no regime de flutua-
ção cambial. 

E) A quantidade de moeda primária é determinada 
pelos fluxos de oferta e procura de moeda es-
trangeira, nas economias sob regime de currency 
boards. 

 
37. A Organização Mundial de Comércio (OMC) lida com 

a regulamentação do comércio entre os seus países-
membros. Em 07 de maio de 2013, o diplomata brasi-
leiro Roberto Azevedo foi escolhido como diretor-geral 
da OMC. Ainda quanto à OMC, pode ser afirmado: 

 
A) surgiu em 1955, com as atribuições de gerenciar 

os acordos multilaterais e plurilaterais de comér-
cio sobre serviços, bens e direitos de propriedade 
intelectual comercial, além de servir de fórum pa-
ra a resolução das diferenças comerciais e para 
as negociações sobre novas questões.      

B) trata-se de um organismo internacional que atua 
sobre a questão alfandegária e se contrapõe ao 
GATT – Acordo Geral de Tarifas e Comércio. 

C) não atua em processos de resolução de conflitos, 
em razão de que esta é a função da OIC (Orga-
nização Internacional do Comércio).  

D) foi criada em 01 de janeiro de 1992, em momento 
anterior à Rodada do Uruguai, que ocorreu em 
1993. 
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E) é uma organização internacional que se iniciou 
em 1944, na Conferência de Bretton Woods, e 
que foi formalmente criada em 27 de dezembro 
de 1945, por 29 países-membros e homologada 
pela ONU em abril de 1964.  

 
38. O orçamento público desempenha papel primordial 

como instrumento de intervenção econômica. Segun-
do Musgrave (1994), as funções econômicas do Esta-
do se classificam em: função distributiva, função esta-
bilizadora e função alocativa. Poderá significar função 
distributiva do Governo: 

 
A) controlar a quantidade de moeda no mercado. 
B) aumentar ou diminuir a demanda agregada. 
C) investir na infraestrutura econômica. 
D) agravar a alíquota para produtos supérfluos. 
E) diminuir ou aumentar gastos. 

 
39. “A desigualdade social no mundo, que caiu por muitas 

décadas no século passado, voltou a aumentar”. Daí a 
proposta de se acabar com a desigualdade criando 
um imposto mundial sobre a riqueza, cuja alíquota 
máxima seria de 80%. A afirmação e a proposta são 
de um autor atual, que tem provocado discussões no 
mundo todo. Seu nome é: 

 
A) Paul Krugman. 
B) Thomas Piketty. 
C) Joseph Stiglitz. 
D) Nassim Nicholas Taleb. 
E) Ludwig Von Mises. 

 
40. Em economia, externalidades são os efeitos laterais. 

O que NÃO se configura como externalidade? 
 
A) São efeitos positivos ou negativos que a ativida-

de de uma pessoa ou unidade produtiva exerce 
sobre outras pessoas ou outras unidades produ-
tivas, sem que haja transação alguma envolvida. 

B) Podem gerar benefícios ou custos. 
C) O mercado não funciona como instrumento de 

alocação eficiente de recursos. 
D) Nesses casos, nem todos os custos e benefícios 

são refletidos pelo sistema de preços. 
E) É implementada pelo poder público, quando o 

mercado não é capaz livremente de oferecer à 
sociedade níveis adequados de produção. 
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