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MATEMÁTICA

Considere a função f : R → R definida por

f(x) = log

(
ex

1 + ex

)
Para responder aos três próximos problemas.

Problema 1. A derivada da função f é:

a) f(x) =
1

ex + 1
.

b) f(x) =
ex

ex + 1
.

c) f(x) =
ex + 1

ex − 1
.

d) f(x) =
1

ex − 1
.

e) f(x) =
ex

ex − 1
.

Problema 2. O conjunto no qual f é côncava é:

a) (−∞, 0)

b) (−∞, e)

c) (0, e)

d) [0,+∞)

e) (−∞,∞)

Problema 3. O valor de lim
x→∞

f(x) é:

a) −1

b) 0

c) 1

d) e

e) ∞.

Problema 4. Qual é a soma dos quadrados dos auto-

valores da matriz

A =


2 0 0

0 3 4

0 4 9

?
a) 88

b) 96

c) 100

d) 121

e) 126

Problema 5. A função

f(x, y) = 3x2y + 4y3 − 3x2 − 12y2 + 1

tem ponto de sela no ponto:

a) (0, 0)

b) (0, 2)

c) (1, 1)

d) (−2, 1)

e) (−2, 2)

ESTATÍSTICA & ECONOMETRIA

Problema 6. Sejam X1, . . . , X100 variáveis aleatória

iid N(0, 1) normais padrão. A correlação entre
98∑
i=1

Xi

e
100∑
i=3

Xi é igual a

a) 0

b)
96

98

c)
98

100

d) 1

e)
100

98

Problema 7. Sejam X e Y duas variáveis aleatórias

independentes uniformes tais que X ∼ U(0, 2) e Y ∼
U(1, 3). Então P (X < Y ) é igual a

a) 0

b)
1

2

c)
3

4

d)
7

8

e) 1
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Problema 8. O quadro abaixo mostra o resultado de

um teste de estacionariedade para a série da taxa men-

sal de desemprego.

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para

desemprego testar para baixo a partir

de 11 defasagens, critério AIC

tamanho da amostra: 111

hipótese nula de raiz unitária: a = 1

teste com constante

incluindo 0 defasagens de (1-L)desemprego

modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + e

valor estimado de (a - 1): -0,384488

estatística de teste: tau_c(1) = -5,08048

p-valor assintótico 0,00000

coeficiente de 1a ordem para e: 0,040

Com base no apresentado, é possível dizer que:

a) A série possui uma tendência determinística.

b) Ao nível de 5% de significância, não rejeitamos a

hipótese nula de raiz unitária.

c) Ao nível de 5% de significância, a série é esta-

cionaria.

d) Ao nível de 5% de significância, a série é não esta-

cionária.

e) Ao nível de 5% de significância, a série é um ruído

branco.

Problema 9. Sobre a quebra de pressupostos básicos

de Mínimos Quadrados Ordinários, é correto afirmar

que:

a) Heterocedasticidade gera viés no estimador de mín-

imos quadrados ordinários.

b) Heterocedasticidade gera perda de eficiência do es-

timador de mínimos quadrados ordinários.

c) Multicolineariedade gera redução da variância dos

estimadores de mínimos quadrados ordinários.

d) Multicolineariedade perfeita ainda gera estimadores

eficientes e consistentes.

e) Autocorrelação residual ainda gera estimadores efi-

cientes e consistente.

Problema 10. Sobre os testes clássicos paramétricos

de hipóteses, é correto afirmar que:

a) A hipótese alternativa é, necessariamente, o comple-

mento da hipótese nula.

b) Quanto maior, em módulo, a estatística calculada

de teste, maior será o p-valor associado a ela.

c) As hipóteses nula e alternativa são, em conjunto,

excludentes, mas não exaustivas.

d) Uma estatística de teste maior que a estatística

tabelada, ambas em módulo, resulta na não rejeição

da hipótese nula.

e) As hipóteses nula e alternativa são, em conjunto,

exaustivas, mas não excludentes.

MACROECONOMIA

Problema 11. Avalie as seguintes afirmativas e mar-

que a correta:

a) Um q de Tobin superior a 1 indica que o valor do (es-

toque de) capital da empresa está sobrevalorizado.

Neste caso, o investimento realizado pela empresa

irá diminuir.

b) Considere o Modelo de Oferta e Demanda Agre-

gadas. Um aumento do preço do petróleo provoca

uma queda do produto agregado e um aumento da

taxa de juros (nominal) e do nível de preços no curto

prazo.

c) Considere o plano (Y, i), sendo: Y a renda e i a

taxa de juros. A introdução das expectativas torna

a curva IS menos inclinada (ainda que ela permaneça

negativamente inclinada).

d) A Curva de Oferta Agregada de Lucas estabelece

que variações antecipadas na quantidade de moeda

afetam o produto no curto prazo.

e) Segundo a Teoria do Ciclo de Vida, uma elevação da

renda permanente das famílias levará a um aumento

da propensão média das famílias a poupar.
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Problema 12. Analise as afirmativas a seguir, e mar-

que a alternativa correta:

a) Países com renda líquida enviada ao exterior posi-

tiva possuem um PNB maior do que o PIB.

b) Por não pagarem aluguel, a habitação de pessoas

que habitam em casa própria não é computada no

cálculo do PIB brasileiro.

c) A renda nacional de um país é calculada subtraindo-

se a depreciação e os impostos indiretos do Produto

interno Bruto.

d) Um país tem uma balança comercial superavitária

em US$50 bilhões, um déficit na conta Rendas em

US$ 10 bilhões e um déficit de serviços em US$ 25

bilhões. Dado que o superávit em conta-corrente é

de US$10 bilhões, podemos concluir que o valor das

transferências unilaterais será deficitário em US$5

bilhões.

e) O deflator implícito da renda reflete a variação do

custo de aquisição de uma cesta fixa de bens e

serviços.

Problema 13. Avalie as proposições a seguir, relati-

vas às teorias do consumo e do investimento, e marque

a alternativa correta:

a) Segundo a Teoria da Renda Permanente, o consumo

corrente dos indivíduos é determinado por hábitos

de consumo formados ao longo do tempo.

b) Segundo o Modelo do Ciclo da Vida, os indivíduos

poupam a mesma fração de sua renda ao longo da

vida.

c) De acordo com a Teoria da Renda Permanente, um

aumento do imposto de renda, percebido como tem-

porário, produzirá efeito desprezível sobre as de-

cisões de poupar dos consumidores.

d) De acordo com o Modelo do Ciclo da Vida, uma

política que transfira renda de consumidores mais

jovens para consumidores mais velhos aumentaria a

poupança agregada.

e) Segundo a teoria q de Tobin, as empresas levam em

conta, em suas decisões de investimento, a relação

entre o valor de mercado do capital instalado e o

custo de reposição do capital.

Problema 14. Considerando o Modelo IS-LM com ex-

pectativas e que a inflação corrente e a inflação futura

esperada sejam iguais a zero, assinale a assertiva in-

correta:

a) Os efeitos da política monetária sobre o produto

serão pequenos se as expectativas não se alterarem.

b) Para combater os efeitos recessivos de curto prazo de

uma crise financeira é recomendado que o governo

promova uma expansão fiscal.

c) Um aumento nos gastos públicos pode levar a um

deslocamento para a esquerda da curva IS se sobres-

saírem os efeitos indiretos sobre as expectativas fu-

turas do produto e da taxa de juros.

d) Uma queda da taxa de juros futura esperada desloca

a curva LM para a direita.

e) Após o anúncio de um programa crível de redução

de impostos no futuro, com o Banco Central agindo

de modo a impedir qualquer mudança na taxa de

juros futura, podemos afirmar que a curva IS irá se

deslocar para a direita e que o produto corrente irá

crescer.

Problema 15. Considerando o Modelo de Mundell-

Fleming com mobilidade perfeita de capitais para uma

pequena economia aberta, assinale a alternativa incor-

reta:

a) A política fiscal tem efeito maior sobre o produto sob

taxas de câmbio fixas do que sob taxas de câmbio

flexíveis. Isso porque a política fiscal desencadeia

uma acomodação monetária.

b) Uma expansão fiscal tende a desestimular as expor-

tações.

c) Sob taxas de câmbio fixas, o estoque de moeda deve

ser constante.

d) Sob taxas de câmbio flexíveis, uma política mon-

etária contracionista leva a uma diminuição do pro-

duto, um aumento da taxa de juros e uma apreciação

cambial.
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e) Sob taxas de câmbio fixas, o Banco Central não pode

mais utilizar a política monetária como um instru-

mento de política econômica, dado que o país deverá

manter a taxa de juros doméstica igual à taxa de ju-

ros externa.

MICROECONOMIA

Problema 16. Considere a seguinte relação de prefer-

ência em R2
+:

u(x, y) = log(2x) + log(3y)

A solução (x∗, y∗) do problema de maximização de utili-

dade do consumidor para o vetor de preços (3, 4) e renda

120 é:

a) (20, 15).

b) (15, 20).

c) (24, 12).

d) (12, 24).

e) (0, 30).

Problema 17. Uma pessoa com riqueza w possui

função de utilidade de Bernoulli dada por u(w) =
√
w.

Essa pessoa possui uma loteria que pode lhe render 400

ou 900 reais com probabilidade uniforme. O prêmio de

risco dessa loteria é:

a) 0

b) 5

c) 25

d) 625

e) 650

Problema 18. Os equilíbrios de Nash em estratégias

puras para o seguinte jogo

L M R

T 2, 2 0, 3 1, 3

B 3, 2 1, 1 0, 2

são:

a) (T,R) apenas.

b) (B,L) apenas.

c) (M,R) apenas.

d) (T,R) e (B,L) apenas.

e) (M,R) e (B,L) apenas.

Problema 19. Se o preço da maçã aumentar 10%,

nada mais se alterando, e a elasticidade preço da de-

manda por maçãs for menos 0.5, então a quantidade

demandada de maçãs

a) diminuirá 20%.

b) diminuirá 5%.

c) permanecerá inalterada.

d) aumentará 5%.

e) aumentará 20%.

Problema 20. A função de produção Y =

Amin{K,L}, onde Y é o produto, K e L são os fa-

tores de produção e A é uma constante,

a) tem isoquantas em ângulo reto.

b) permite substituição entre K e L.

c) apresenta retornos crescentes de escala se A for

maior que 1.

d) é conhecida como Função Cobb-Douglas.

e) vai sempre gerar curvas de oferta de Y perfeitamente

inelásticas
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How social media makes it difficult to identify real news 
Jumbling of content makes viewers less likely to check sources 

 

 

01 There's a price to pay when you get your news and political information 

02  from the same place you find funny memes and cat pictures, new research 

03  suggests. The study found that people viewing a blend of news and 

04   entertainment on a social media site tended to pay less attention to the source  

05  of content they consumed - meaning they could easily mistake satire or fiction 

06  for real news. 

07 People who viewed content that was clearly separated into categories -- 

08  such as current affairs and entertainment -- didn't have the same issues   

09  evaluating the source and credibility of content they read. The findings show the 

10 dangers of people getting their news from social media sites like Facebook or 

11 Twitter, said study author George Pearson, a senior lecturer and research 

12 associate in communication at The Ohio State University. 

13 "We are drawn to these social media sites because they are one-stop 

14 shops for media content, updates from friends and family, and memes or cat 

15 pictures," Pearson said. "But that jumbling of content makes everything seem 

16 the same to us. It makes it harder for us to distinguish what we need to take 

17 seriously from that which is only entertainment." 

18 The study appears online in the journal New Media & Society. 

19 For the study, Pearson created a fictional social media site called "Link 

20 Me." The 370 participants saw four webpages with either two or four posts 

21 each. Each post consisted of a headline and short paragraph summarizing the 

22 story, as well as information on the source of the post. 

23 The sources were designed to be either high or low credibility, based on 

24 their name and description. (The sources' credibility was tested in a previous 

25 study to make sure people understood.) 

26 For example, one high-credibility source was called "Washington Daily 

27 News" and was described as a "professional news organization renowned for 

28 high-quality and objective journalism." 
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29 One low-credibility source in the study was called "Hot Moon" and 

30 described as "a collective of nonprofessional writers." All posts were based on 

31 real articles or public social media posts taken from Reddit or Tumblr. 

32 After viewing the site, participants were asked a variety of questions. 

33 Pearson was most interested in whether they paid more attention to the posts 

34 about current affairs topics than those in other categories, such as 

35 entertainment. […] 

36 The results showed that when the content was not grouped by distinct 

37 topics -- in other words, news posts appeared on the same page with 

38 entertainment posts -- participants reported paying less attention to the source 

39 of the content. 

40 "They were less likely to verify source information to ensure that it was a 

41 credible source," he said. 

42 That may be one reason why satirical and other types of fake news get 

43 shared by people who evidently think it is real, Pearson said. 

44 For example, in 2018 the website React365 posted an article about a 

45 cruise ship disaster in Mexico that killed at least 32 people. The article 

46 generated more than 350,000 engagements on Facebook. 

47 The misinformation was quickly debunked by Snopes.com, which noted 

48 that react365's homepage clearly showed it was a prank website where people 

49 could upload their own fictitious stories. 

50 Pearson said one of the problems is that many social media sites present 

51 content in the exact same way, no matter the source. 

52 "There is no visual distinction on Facebook between something from the 

53 New York Times and something from a random blog. They all have the same 

54 color scheme, same font," he said. One solution would be for social media 

55 companies to develop tools to distinguish content. But until that happens, it is up 

56 to users to pay more attention to where their news is coming from - as difficult 

57 as that may be, Pearson said. "Right now, the structure of information platforms 

58 - especially social media -- may be reducing positive media literacy behaviors." 
 

Disponível em: www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200330093419.htm. 
Acesso em: 10 maio 2022. 
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1. A partir da análise do título e subtítulo do artigo, a causa do problema abordado é: 

a) Notícias falsas 

b) Plataformas de mídia social 

c) Fontes de baixa credibilidade 

d) Sobreposição de conteúdos 

 
2. Em relação ao consumo de notícias e informações, o primeiro parágrafo aponta que: 

a) há um elevado número de notícias e informações falsas publicadas em mídias sociais. 

b) a variedade de assuntos divulgados em sites se sobrepõe à credibilidade das fontes. 

c) recursos de entretenimento são utilizados para confundir a interpretação de notícias. 

d) a forma como as notícias são divulgadas facilitam a difusão de notícias e informações. 

 
3. Os pronomes they (l. 33) e those (l. 34) referem-se respectivamente a: 

a) participants; current affairs topics 

b) participants; posts 

c) categories; current affairs topics 

d) participants; categories 

 
4. Em “The misinformation was quickly debunked by Snopes.com,” (l. 47), o verbo 

“debunked” pode ser substituído sem alteração de sentido por: 

a) unmasked 

b) affirmed 

c) praised 

d) upheld 

 
5. Ao considerar os resultados da pesquisa, é possível apontar a seguinte solução: 

a) separar as notícias a fim de dar ênfase ao impacto visual de suas respectivas manchetes. 

b) desenvolver ferramentas de fácil assimilação de notícias divulgadas em redes sociais. 

c) alterar os componentes visuais de cada seção a fim de diferenciar a fonte do conteúdo. 

d) destacar a credibilidade das fontes de notícias para facilitar a aceitação do conteúdo. 

 
6. Se adotada, a solução sugerida pelo pesquisador resultaria na seguinte consequência: 

a) the raise of positive media literacy behaviors 

b) the development of tools to distinguish content 

c) the structure of social media platforms 

d) the visual distinction of social media platforms 
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GABARITO 

 

 

1. A B C D 

2. A B C D 

3. A B C D 

4. A B C D 

5. A B C D 

6. A B C D 

 

 
7. Para realizar o estudo, o autor criou um site de mídia social fictício chamado Link 
me. O estudo contou com 370 participantes que viram quatro páginas da web com 
postagens de conteúdos variados advindos de duas fontes igualmente fictícias. As 
fontes foram criadas de modo que sugerissem menor e maior credibilidade. Após 
visualizar o site, os participantes responderam uma série de perguntas, as quais 
possibilitaram ao pesquisador verificar se os participantes se interessariam mais pela 
seção sobre assuntos da atualidade do que por outras seções, tais como 
entretenimento.  
 
8. A noticia postada na página react365 sobre um acidente no México com mortes 
contribui com a ideia de que notícias falsas podem facilmente ser visualizadas e 
disseminadas sem que os leitores verifiquem a credibilidade das fontes online.  
 
9. Uma solução seria as empresas de mídia social desenvolvessem ferramentas para 
distinguir o conteúdo ferramentas capazes de distinguir visualmente notícias e 
informações de acordo com a credibilidade de suas fontes de divulgação. Enquanto 
isso não acontece, cabe ao leitor verificar individualmente a credibilidade da fonte de 
notícia.  
 
10. O estudo propõe mudanças significativas na área de comunicação por apontar a 
necessidade de mudanças na formatação visual da divulgação de conteúdo de 
notícias e informações em plataformas de mídias sociais. As consequências seriam 
de alcance global e configuram uma alternativa no combate de fake news. 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   


