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Língua Portuguesa

10 questões

Texto 1
Reforma da Previdência:
o que muda para os trabalhadores
do setor privado
A principal mudança é a fixação de uma idade mínima
para a aposentadoria, de 65 anos para homens e 62
anos para mulheres, e o fim da possibilidade de aposentadoria somente por tempo de contribuição.
Até então, era possível se aposentar tanto por idade
quanto por tempo de contribuição. A idade mínima
era de 65 anos para homens e 60 anos para mulheres,
com um tempo mínimo de contribuição de 15 anos.
Antes, quem quisesse se aposentar com menos idade,
poderia fazê-lo desde que o tempo de contribuição fosse de 30 anos para mulheres e 35 anos para
homens. Isso não é mais possível.
Com a reforma da previdência, o tempo mínimo de
contribuição passa a ser de 15 anos para as mulheres e
de 20 anos para os homens. Caso uma pessoa atinja a
idade mínima para se aposentar (65 anos para homem
e 62 anos para mulheres), mas não tenha o tempo
mínimo de contribuição necessário, ela se aposentará
com um salário mínimo.
Outra mudança importante estabelecida com a
reforma da previdência foi no valor da aposentadoria
a partir da média de todos os salários, em vez de permitir a exclusão das 20% menores contribuições.
A reforma também eleva as alíquotas de contribuição
para quem ganha acima do teto do INSS (hoje em
R$ 5.839,00) e estabelece regras de transição para os
trabalhadores em atividade.
Cumprida a regra de idade, a aposentadoria será
de 60% com o mínimo de 15 anos de contribuição.
Cada ano a mais eleva o benefício em dois pontos
percentuais, chegando a 100% para mulheres com 35
anos de contribuição e para homens com 40 anos de
contribuição.

1. De acordo com o texto 1, é correto o que se afirma
em:
a. SQUARE Pela nova regra, o trabalhador poderá se aposentar quando completar a idade mínima – 65
anos para homens e 62 anos para mulheres –,
independentemente do tempo de contribuição.
b. SQUARE Na regra anterior, a única exigência para se aposentar era a idade mínima, que era menor do
que a nova regra.
c. SQUARE A reforma da previdência eleva as alíquotas de
contribuição de todos os trabalhadores, mas
será maior para os servidores públicos.
d. SQUARE A partir do próximo ano, quem ainda não contribui para a previdência somente poderá se
aposentar se completar a idade mínima e tiver
40 anos de contribuição.
e. Check-square Um homem que hoje tem 60 anos e 10 anos de
contribuição para a previdência poderá se aposentar daqui a 5 anos, mas receberá somente
60% do valor a que teria direito se tivesse
40 anos de contribuição.

2. Com base no texto 1, é correto afirmar que:
a. SQUARE as novas regras de aposentadoria valem igualmente para homens e mulheres que vão entrar
no mercado de trabalho a partir de 2020.
b. Check-square com a nova previdência, o cálculo do valor da
aposentadoria levará em conta a média de
todos os salários recebidos pelo trabalhador.
c. SQUARE a partir de agora, com a reforma da previdência,
as regras para os funcionários públicos passam a ser iguais às dos trabalhadores do setor
privado.
d. SQUARE existe um teto do INSS para a aposentadoria,
exceto se o trabalhar pagar um pedágio de
100% sobre a média de seu salário.
e. SQUARE na regra anterior à reforma, a idade mínima
era de 60 anos para homens e 55 anos para
mulheres, sem exigência de tempo mínimo de
contribuição.

Disponível em: https://www.infomoney.com.br/economia/
o-que-muda-na-sua-aposentadoria-com-a-reforma-da-previdencia/
Acesso em: 13 de nov. de 2019. [Fragmento adaptado].
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3. Assinale a alternativa em que a substituição do
termo destacado pelo termo sugerido entre parênteses mantém o significado do texto 1.
a. SQUARE “Até então, era possível se aposentar tanto por
idade quanto por tempo de contribuição.” (a
década de 1960)
b. SQUARE “Cumprida a regra de idade, a aposentadoria
será de 60% com o mínimo de 15 anos de contribuição.” (Embora tenha cumprido)
c. SQUARE “Antes, quem quisesse se aposentar com menos
da idade, poderia fazê-lo desde que o tempo
de contribuição fosse de 30 anos para mulheres
e 35 anos para homens.” (a fim de que)
d. Check-square “Caso uma pessoa atinja a idade mínima para
se aposentar (65 anos para homem e 62 anos
para mulheres), mas não tenha o tempo
mínimo de contribuição necessário, ela se aposentará com um salário mínimo.” (entretanto)
e. SQUARE “Outra mudança importante estabelecida
com a reforma da previdência foi no valor da
aposentadoria a partir da média de todos os
salários, em vez de permitir a exclusão das 20%
menores contribuições.” (ao invés de)

4. Assinale a alternativa em que todas as palavras
têm, em sua sílaba tônica, uma vogal nasal.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

anã • aluvião • órfão • ímã
moço • medo • mesmo • métrica
saltitante • sorrindo • alguns • recôncavo
conselho • mandato • contínuo • benquisto
encontraram • acreditam • espalhem •
discursarem

5. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal.
a. Check-square És tu quem está de acordo com essa alternativa
de encaminhamento da questão, não eu.
b. SQUARE Leia-se à página quarenta e oito as duas metodologias sugeridas pelo autor.
c. SQUARE Os Lusíadas, hoje, quase não é estudado nas
escolas.
d. SQUARE Pelas minhas contas, fazem mais ou menos
quarenta anos que não tinha notícias de ti.
e. SQUARE De acordo com o INEP, vinte por cento dos candidatos não fez as provas do ENEM.
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6. Assinale a alternativa na qual existe uma oração
subordinada substantiva objetiva direta.
a. SQUARE O Guarani, de José de Alencar, foi o livro de que
mais gostei.
b. SQUARE Apressou-se em comprar uma capa de chuva,
pois havia previsão de chuva na região.
c. SQUARE O acidente com o carro foi tão violento que a
seguradora deu perda total.
d. SQUARE Havia no jardim alguns pássaros que faziam
algazarra logo ao amanhecer.
e. Check-square Estou fora disso porque sei que não tens condições de me pagar.

7. Assinale a frase que está de acordo com as normas
da língua escrita padrão.
a. SQUARE Haviam alguns detalhes que precisa se inteirar
melhor.
b. Check-square Como estava convencido de que havia sido
procurado por interesses pessoais, recusou-se a
atendê-los.
c. SQUARE Como sou muito sensível à mudanças de temperatura costumo levar agasalhos extra.
d. SQUARE Segue anexo, juntamente com a nota fiscal, as
orientações para o encaminhamento da averbação do imóvel.
e. SQUARE Sinto ter que lhe dizer isso, mas o fato é que tu
não tem moral para me chamar à atenção.

8. Assinale a alternativa em que deve ser empregada a primeira das duas palavras que estão entre
parênteses.
a. Check-square Por consta da inércia do judiciário, o crime
(prescreveu/proscreveu) e ele livrou-se da
condenação.
b. SQUARE Ninguém comentou o assunto porque o fato
passou (desapercebido/despercebido) de
todos na festa.
c. SQUARE O fazendeiro fez ao filho a (seção/cessão) de
duzentas cabeças de gado.
d. SQUARE De tempos em tempos, se faz um novo
(senso/censo) da população.
e. SQUARE Levou cerca de dois meses e meio para
(diferir/deferir) a certidão pleiteada.
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9. Sobre redação oficial, é correto o que se afirma em:
a. SQUARE Nas comunicações oficiais, o vocativo será sempre seguido de dois pontos.
b. SQUARE O tratamento de Digníssimo (DD) e de Ilustríssimo (Ilmo.) é obrigatório em todas as correspondências oficiais.
c. Check-square Os pronomes de tratamento, embora se refiram
à segunda pessoa gramatical (à pessoa com
quem se fala), levam a concordância para a
terceira pessoa.
d. SQUARE Decretos são atos administrativos de competência exclusiva do Chefe do legislativo, destinados a prover as situações gerais ou individuais não previstas na lei.
e. SQUARE Ata é um conjunto de informações utilizado
para reportar resultados parciais ou totais de
uma determinada atividade, experimento, projeto, ação, pesquisa, ou outro evento que esteja
acabado ou em andamento.

10. Assinale a alternativa correta.
a. SQUARE Em “Ele não indagou se ficaríamos muito tempo
por ali”, o vocábulo “se” é um pronome reflexivo.
b. SQUARE Em “Diante da queixa, a modista respondeu à
cliente que lhe fizera o mais lindo vestido”, o
pronome pessoal oblíquo tônico “lhe” representa uma catáfora do sujeito “a modista”.
c. SQUARE No período composto “O rapaz propôs-lhe que
tomassem o metrô juntos e fossem até a casa
dele”, todas as orações são coordenadas.
d. SQUARE Na frase “O Dr. Damião havia operado a garganta da criança e recomendou-lhes que não
falassem com ela”, todos os pronomes são
pessoais do caso reto e, como tal, exercem a
função de sujeito.
e. Check-square Na frase “O diretor informou aos colegas que, se
não o apoiassem, haveria cisão no grupo”, existem dois verbos transitivos diretos e um verbo
bitransitivo.

Raciocínio Lógico

5 questões

11. Em uma prateleira de supermercado estão 16
pacotes de pão. Dentre estes, 4 são pacotes de pão
doce e os outros de pão salgado.
Escolhendo-se ao acaso dois pacotes desta prateleira,
a probabilidade de os dois pacotes escolhidos serem
de pão doce é:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

Maior que 9%.
Maior que 7,5% e menor que 9%.
Maior que 6% e menor que 7,5%.
Maior que 4,5% e menor que 6%.
Menor que 4,5%.

12. Uma pessoa possui 10 camisas verdes, 8 azuis e
6 vermelhas.
Ao escolher ao acaso duas de suas camisas, a probabilidade de as camisas serem de cores diferentes é:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

Maior que 72,5%.
Maior que 70% e menor que 72,5%.
Maior que 67,5% e menor que 70%.
Maior que 65% e menor que 67,5%.
Menor que 65%.

13. João vai a uma livraria para comprar três livros
como presente para seu filho. O atendente da livraria
oferece a João 15 livros distintos.
De quantas maneiras diferentes João pode presentear seu filho, utilizando 3 dos livros oferecidos pelo
atendente?
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Mais de 475
Mais de 450 e menos de 475
Mais de 425 e menos de 450
Mais de 400 e menos de 425
Menos de 400
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14. Se João e Maria são tolerantes, então Antônio é
desengonçado. Se Antônio é desengonçado, então
Joaquim não é belo. Sabe-se que Joaquim é belo.

17. Analise as afirmativas abaixo sobre a funcionalidade de acesso rápido do Windows 10 Pro em
português.

Portanto:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

1. Podem-se fixar pastas e também arquivos à
barra lateral de acesso rápido do Windows 10.
2. Além das pastas fixas da barra de acesso rápido,
a funcionalidade contém a relação das pastas
frequentes e também dos arquivos recentes.
3. Pode-se optar por abrir o explorador de arquivos do Windows diretamente em Meu Computador no lugar de abrir em Acesso Rápido.

Antônio é desengonçado.
João e Maria são tolerantes.
João ou Maria são tolerantes.
João e Maria não são tolerantes.
João ou Maria não são tolerantes.

15. Uma família é composta por 3 homens e 4
mulheres.
De quantas maneiras diferentes é possível escolher
membros desta família para participar de um concurso literário?
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

Mais de 35.
Mais de 30 e menos de 35.
Mais de 25 e menos de 30.
Mais de 20 e menos de 25.
Menos de 20.

Informática

a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

É correta apenas a afirmativa 1.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

18. Qual o nome do mecanismo do Google responsável por filtrar conteúdo explícito dos resultados de
busca?

5 questões

16. Assinale uma forma válida de criptografar um
documento do MS Word do Office 2016 com senha.
a. Check-square A partir da guia Arquivo  Informações 
Proteger Documento  Criptografar com Senha
b. SQUARE A partir da guia Revisão  Criptografar
Documento  Proteger com Senha
c. SQUARE A partir da guia Exibir  Propriedades do
Documento  Criptografar Documento 
Proteger com Senha
d. SQUARE A partir da guia Página Inicial  Propriedades
do Documento  Informações  Proteger
Documento
e. SQUARE A partir da guia Revisão  Propriedades
do Documento  Informações  Proteger
Documento
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.

a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

SafeSearch
ExplicitSearch
ProtectCenter
PrivacyCenter
ProtectedSearch

19. O MS Excel do Office 365 em português possui
uma funcionalidade que permite ao usuário escolher
quais colunas devem ser verificadas em busca de
informações duplicadas, de modo a remover linhas
em duplicidade de uma planilha.
Assinale a alternativa que contém a guia e o nome
correto dessa funcionalidade.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Dados  Validação de Dados
Dados  Remover Duplicatas
Revisão  Remover Duplicidades
Revisão  Remover linhas duplicadas
Dados  Excluir Duplicidades

Consórcio Interfederativo Santa Catarina (CINCATARINA) • Concurso Público • Edital 001/2019
C02 Analista técnico IV • Economista

20. O MS Word do Office 365 em português possui
uma funcionalidade disponível a partir da guia Inserir,
denominada Instantâneo.
Assinale a alternativa que contém uma descrição correta dessa funcionalidade.
a. SQUARE Adicionar conteúdo instantâneo da Web ao
documento, atualizado automaticamente.
b. SQUARE Adicionar conteúdo dinâmico a partir de um
modelo ou template disponível em office.com
c. Check-square Adicionar uma imagem instantânea de qualquer janela que esteja aberta na área de trabalho do Windows.
d. SQUARE Adicionar conteúdo instantâneo da Web ao
documento; uma vez inserido, este conteúdo
não será mais atualizado.
e. SQUARE Adicionar uma planilha do MS Excel ou apresentação do MS Powerpoint, que será atualizada
automaticamente ao editar o arquivo de origem.

Conhecimentos Específicos

22. Em uma experiência de planejamento municipal,
busca-se estimar a demanda por serviços públicos
como função do padrão do consumo per capita. Em
uma análise de regressão múltipla, propõe-se que essa
demanda por serviços públicos seja função da renda
per capita e do número de veículos por habitante.
Considerando que essas duas variáveis independentes
possuem uma alta correlação (correlação simples de
0,8), esse problema de regressão é descrito como:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

23. Analise as afirmativas abaixo sobre formação de
blocos regionais.
1. O Mercosul é uma união aduaneira pois estabelece como regra geral tarifa zero no comércio intrabloco e uma tarifa externa comum
para todos os membros.
2. Uma área de livre comércio é caracterizada
pela livre circulação de bens, serviços, capitais
(produtivos e financeiros) e pessoas entre os
países membros do acordo.
3. A União Europeia é um paradigma em termos
de experiência de integração regional, na qual
todos os seus países membros têm acesso
à livre circulação de bens, serviços, capitais,
pessoas e uma moeda comum.

15 questões

21. Considere os dados abaixo de expectativa de vida
de dois municípios.
Ano
2010
2011
2012
2013
2014

Município A
70
71
72
72
72

Município B
72
72
73
74
75

É correto afirmar, com relação à expectativa de vida:
a. SQUARE A média do município A é maior do que a
moda do município A.
b. SQUARE A média do município A é maior do que a
média do município B.
c. Check-square A mediana do município B é maior que a moda
do município A.
d. SQUARE A média do município B é maior que a mediana
do município B.
e. SQUARE A moda do município B é 73.

Autocorrelação.
Endogeneidade.
Viés de simultaneidade.
Heteroscedasticidade.
Multicolinearidade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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24. Um dos mais importantes indicadores de desenvolvimento de uma nação, região ou município é o
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).
Sobre o método de cálculo desse indicador, é correto
afirmar:
a. SQUARE No componente de educação, considera-se a
taxa de analfabetismo discriminada por gênero
(isto é, entre homens e mulheres).
b. SQUARE No componente de educação, considera-se o
número de anos de escolaridade discriminado
por local de residência (isto é, meio urbano e
meio rural).
c. SQUARE No componente de expectativa de vida, são
desconsideradas as mortes violentas e aquelas
decorrentes de acidentes de trânsito.
d. Check-square No componente de renda per capita, considera-se a Renda Nacional Bruta corrigida pela
paridade de poder de compra.
e. SQUARE O valor do IDH é a média aritmética de subindicadores em três dimensões: expectativa de vida,
renda e educação.

25. O Consenso de Washington representa uma significatica síntese da ideologia dominante no contexto
de políticas econômicas adotadas nesses últimos 30
anos.
Dentre essas medidas está:
a. Check-square Desregulamentação de setores em que há restrições à entrada de novas firmas e à competição.
b. SQUARE Abertura do Mercado de capitais e bancário,
ampliando o ingresso de investimento estrangeiro e reduzindo a aplicação de normas que
restringem a livre mobilidade de recursos.
c. SQUARE Incentivo ao investimento estatal em setores
de infraestrutura e com linhas de financiamento a partir de bancos de desenvolvimento
multilaterais.
d. SQUARE Política comercial protecionista, através da
imposição de tarifas em setores estratégicos ao
desenvolvimento local que promovam o processo de substituição de importação.
e. SQUARE Disciplina monetária, através da adoção de
regimes cambiais com rigidez à flutuação e
que resultem em ganhos de credibilidade
anti-inflacionária.
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26. Em análise econômico-financeira de projetos:
a. SQUARE a taxa mínima de atratividade não afeta o cálculo
do valor presente líquido de um investimento.
b. SQUARE a viabilidade econômico-financeira de um determinado investimento é dada quando o valor da
taxa interna de retorno é maior do que zero.
c. SQUARE quanto menor a taxa mínima de atratividade,
menor o valor presente líquido das receitas
líquidas futuras.
d. SQUARE quando a taxa interna de retorno é menor do
que a taxa mínima de atratividade, o investimento é viável.
e. Check-square a viabilidade econômico-financeira de um
determinado investimento é dada quando
o valor presente líquido das receitas líquidas
futuras é maior do que zero.

27. Sobre o ponto de nivelamento (break even point,
BEP) de uma empresa, é correto afirmar:
a. SQUARE para uma dada receita, quanto menores os
custos (fixos e variáveis), maior o BEP.
b. Check-square para um dado valor de custos (fixos e variáveis),
quanto maior a receita, menor o BEP.
c. SQUARE o ponto de nivelamento indica o valor de receitas a partir do qual a taxa de retorno do ativo
total é positiva.
d. SQUARE o ponto de nivelamento indica o valor de receitas a partir do qual a taxa de rentabilidade do
patrimônio líquido é positiva.
e. SQUARE o ponto de nivelamento é calculado com base
na comparação entre custos variáveis de produção e receitas com vendas.

28. Dentre as operações de balanço de pagamentos,
qual implica um aumento do déficit (ou redução de
superávit) em transações correntes?
a. SQUARE Uma saída de investimento direto.
b. SQUARE Uma saída de investimento de carteira
(portfolio).
c. SQUARE Um pagamento do principal da dívida externa.
d. Check-square Um pagamento de juros sobre a dívida externa.
e. SQUARE Um ingresso de novo financiamento junto à
instituição financeira internacional.
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29. Sobre o conceito de eficiência marginal do capital
e demanda de investimento, é correto afirmar:

31. A comparação da distribuição normal com outras
distribuições de probabilidade permite afirmar que:

a. SQUARE Uma curva de eficiência marginal do capital
bastante vertical expressa que o nível de investimento responde muito a pequenas variações
nas taxas de juros.
b. SQUARE Um deslocamento para a direita da curva de
eficiência marginal do capital pode ser decorrente do aumento da tributação sobre o lucro.
c. Check-square Um deslocamento para a direita da curva de
eficiência marginal do capital pode ser decorrente do melhor estado de expectativa de lucro
no futuro.
d. SQUARE Uma curva de eficiência marginal do capital
bastante horizontal expressa a situação conhecida como ”armadilha de liquidez”.
e. SQUARE Com a redução da taxa de juros, considerando
uma mesma curva de eficiência marginal
do capital, menos projetos tornam-se viáveis e, portanto, há uma queda do nível de
investimento.

a. SQUARE a distribuição qui-quadrada e a distribuição
normal são simétricas e com formato de sino.
b. SQUARE a distribuição qui-quadrada converge assintoticamente (quando o tamanho amostra tende ao
infinto) à distribuição normal.
c. SQUARE a distribuição binomial e a distribuição normal
são distribuições de probabilidade discretas e
simétricas.
d. SQUARE a distribuição de Poisson e a distribuição normal são distribuições de probabilidade contínuas e simétricas.
e. Check-square a distribuição t, para amostras finitas, possui
caudas mais largas que a distribuição normal.

32. Analise as afirmativas abaixo sobre a demanda do
consumidor.
1. Deslocamentos ao longo da curva de
demanda são consequência de mudanças
no preço do próprio bem e no preço de bens
substitutos.
2. Uma demanda linear apresenta uma declividade constante e, portanto, a elasticidade-preço da demanda é a mesma ao longo da
demanda.
3. Uma demanda totalmente inelástica é dada
por uma reta vertical.

30. A partir do Modelo Mundell Fleming, de uma
economia pequena e com livre mobilidade de capital, uma característica do modelo quando se assume
regime de câmbio fixo é que:
a. SQUARE a curva IS é horizontal e igual ao valor fixado da
taxa de câmbio.
b. SQUARE a curva LM é horizontal e igual ao valor fixado
da taxa de câmbio.
c. SQUARE a política fiscal (expansionista ou contracionista) é inócua no sentido de impactos reais
(sobre o produto).
d. Check-square qualquer aumento exógeno de oferta monetária
é perfeitamente compensado por uma retração
da oferta monetária devido à fuga de capitais.
e. SQUARE qualquer aumento exógeno de gastos do
governo tem como consequência uma redução
da oferta de moeda no sentido de impedir que
os preços subam.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

É correta apenas a afirmativa 2.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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33. Dentre as características de um mercado em concorrência perfeita está(ão):
a. Check-square custos de transação iguais a zero.
b. SQUARE externalidades positivas decorrentes do progresso tecnológico.
c. SQUARE grande número de firmas produzindo bens
diferenciados.
d. SQUARE economias de escala de produção, garantindo
tamanho de eficiente das firmas.
e. SQUARE barreiras à entrada de novas firmas são positivas e iguais às barreiras de saída.

34. Sobre as estruturas de mercado que se enquadram em concorrência imperfeita, é correto afirmar:
a. SQUARE no modelo de oligopólio de Cournot, uma
firma determina como reagir à decisão da outra
em relação ao preço do bem.
b. SQUARE um monopólio natural ocorre quando existem
retornos crescentes de escala na produção e
custos fixos insignificantes.
c. Check-square o monopsônio é caracterizado por uma única
empresa compradora e várias empresas
vendedoras.
d. SQUARE em concorrência monopolista, existem muitas
firmas que produzem bens homogêneos a
custos iguais aos de mercados em concorrência
perfeita.
e. SQUARE em concorrência monopolista, as muitas firmas
que competem produzindo bens diferenciados
defrontam-se com custos elevados de entrada
e saída do mercado.

35. O modelo em que uma variável aleatória x é descrita, no tempo t, por Xt = Xt–1 + errot, é identificado
como sendo um:
a.
b.
c.
d.

ruído branco.
passeio aleatório.
movimento Browniano.
processo autorregressivo de segunda ordem
(AR(2)).
e. SQUARE processo média móvel de segunda ordem
(MA(2)).
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
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Coluna
em Branco.
(rascunho)

G R A D E D E R E S P O S TA S
2
3
4
Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

5

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que
você poderá levar para posterior conferência.

6
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