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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

(8 questões)

(15 questões)
2. Com base no texto, assinale ( V ) para verdadeiro e
( F ) para falso.

Texto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Em 1807, o imperador francês era o senhor absoluto da Europa. Seus exércitos haviam colocado de
joelhos todos os reis e rainhas do continente, numa
sucessão de vitórias surpreendentes e brilhantes.
Só não haviam conseguido subjugar a Inglaterra.
Protegidos pelo Canal da Mancha, os ingleses tinham
evitado o confronto direto em terra com as forças de
Napoleão. Ao mesmo tempo, haviam se consolidado
como os senhores dos mares na batalha de Trafalgar,
em 1805, quando sua Marinha de Guerra, sob o
comando de Lord Nelson, destruiu, na entrada do
Mediterrâneo, as esquadras combinadas da França e
da Espanha. Napoleão reagiu decretando o bloqueio
continental, medida que previa o fechamento dos
portos europeus ao comércio de produtos britânicos.
Suas ordens foram imediatamente obedecidas por
todos os países, com uma única exceção: o pequeno e
desprotegido Portugal.
GOMES, Laurentino. 1808. São Paulo: Planeta do Brasil, 2007, p. 33.

1. As afirmativas abaixo são falsas de acordo com o
texto. Assinale aquela que se torna verdadeira de
acordo com o texto se for trocada uma palavra ou
expressão pela que está entre parênteses.
a. (
b. (

) A Inglaterra havia sido subjugada. (derrotada)
) Napoleão permitiu que Portugal mantivesse o
comércio com a Inglaterra. (concordou)
c. ( ) As esquadras combinadas da França e da
Espanha derrotaram a esquadra inglesa.
(venceram)
d. ( ) As ordens de Napoleão decretando o bloqueio foram obedecidas tardiamente.
(precocemente)
e. ( X ) Os exércitos do imperador francês haviam
sofrido reveses surpreendentes. (obtido
vitórias)

(
(

(
(

(

) Em 1805, a Espanha estava aliada à França.
) A expressão “haviam colocado de joelhos”,
sublinhada no texto, poderia ser substituída
por “haviam derrotado”, sem significativa alteração de sentido.
) O verbo “subjugar”, destacado no texto, tem o
sentido de vencer, dominar.
) Em toda a Europa, nenhum país se atreveu a
desobedecer ao bloqueio continental decretado pelo imperador francês, com exceção de
Portugal e Inglaterra.
) O Canal da Mancha foi um empecilho para
a resistência interna dos ingleses às forças
inimigas.

A seqüência correta, de cima para baixo, é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–V–V–F
V–V–V–F–F
V–F–F–V–F
F–V–V–V–V
F–F–V–F–V

3. Assinale a alternativa em que as opções a) e b) são
igualmente corretas, em relação ao plural das palavras:
a. (
b.
c.
d.
e.

) a)
b)
( ) a)
b)
( ) a)
b)
( X ) a)
b)
( ) a)
b)

gás – gases
chapéu – chapéis
degrau – degrais
fuzil – fuzis
mares azul-escuros
uniformes verdes-garrafas
papel – papéis
farol – faróis
luvas cinzas
sapatos cor-de-rosa

.
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4. Considere as afirmativas abaixo, baseadas no texto.
I. O pronome seus, em “seus exércitos” (linha 2),
refere-se ao imperador francês; o mesmo
ocorre com o pronome sua, em “sua Marinha
de Guerra”, (linha 10).
II. Em “os ingleses tinham evitado o confronto
direto” (linhas 6 e 7), a expressão destacada é
um objeto direto.
III. Em “o fechamento dos portos europeus”
(linhas 14 e 15), a expressão destacada é um
objeto indireto.
IV. Em “Suas ordens foram imediatamente obedecidas por todos os países” (linha 16), a
expressão destacada é agente da passiva.
Assinale a alternativa em que todas as afirmativas são
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

I – II
II – IV
I – II – III
I – III – IV
II – III – IV

6. Leia atentamente as proposições abaixo:
1. Um assessor, dirigindo-se ao governador:
—Restituo a Vossa Excelência      
projeto de lei devidamente apreciado.
2. O prefeito, dirigindo-se aos vereadores:
—Estamos         
senso de responsabilidade.

no      

3. Um deputado, dirigindo-se a uma eleitora:
—Informo a V.Sa. de que         
observações serão levadas em consideração.
Assinale a alternativa que completa, de forma seqüencial e correta, as lacunas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

seu ; confiante ; seu ; suas
seu ; confiante ; seu ; vossas
seu ; confiante ; vosso ; suas
vosso ; confiantes ; seu ; vossas
vosso ; confiantes ; vosso ; vossas

7. Assinale a alternativa correta.
5. A partir do texto, analise as afirmativas abaixo:
I. “…tinham evitado o confronto direto com as
forças de Napoleão” pode ser substituída por
“tinham evitado o confronto direto com as
forças napoleônicas”, sem prejuízo do sentido
original.
II. Os vocábulos Mediterrâneo, britânicos e
países são acentuados devido à mesma regra
de acentuação gráfica.
III. “…numa sucessão de vitórias” tem o mesmo
sentido que “numa seqüência de vitórias”.
IV. Em “medida que previa o fechamento dos
portos” que é pronome relativo referente ao
vocábulo medida.
Assinale a alternativa correta.
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV estão
corretas.
e. ( ) Todas as afirmativas estão corretas.
.
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a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Precisam-se de digitadores.
Houveram muitas pessoas na festa.
Fazem cinco anos que Joana partiu.
Mais de um lavrador compraram tratores.
Pagaram a dívida o chefe e os funcionários.

8. Analise as proposições abaixo e assinale a única
correta.
a. ( ) Quero falar consigo.
b. ( ) Nunca viu-se tamanha bobagem!
c. ( X ) Assim como é correto dizer “Meus pais saíram
conosco” também é correta a frase “O chefe
falou com nós mesmos”.
d. ( ) As frases “Os rapazes não estavam rindo só
das meninas” e “Os rapazes não estavam rindo,
só das meninas” possuem o mesmo sentido.
e. ( ) Em “Suas ordens e decretos foram obedecidos”, o particípio obedecidos poderia estar no
feminino – obedecidas – sem prejuízo da correção gramatical e lingüística.
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Matemática

(3 questões)

9. Em dezembro de 2007, vigorava no Brasil a
seguinte tabela para o cálculo do imposto de renda
sobre os salários.
Imposto de renda retido na fonte
Tabela Progressiva Mensal
Base de cálculo (R$)
Até 1.313,69
De 1.313,70 até 2.625,12
Acima de 2.625,12

Alíquota %
–
15,0
27,5

Parcela a
deduzir (R$)
–
197,05
525,19

Fonte: http://www.receita.fazenda.gov.br Consulta: 12/12/2007

Com base nos dados fornecidos pela tabela, o imposto
de renda retido na fonte por uma pessoa que recebe
um salário mensal de R$ 3.000,00 é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

R$ 825,00
R$ 721,90
R$ 525,19
R$ 299,81
R$ 103,09

10. Um banco concedeu a um cliente um empréstimo
a juros simples por 18 meses. Se o montante (capital
inicial + juro) é igual a 190% do capital emprestado,
então a taxa mensal do empréstimo é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

2%
5%
7%
10,5%
20%

11. Na preparação de um evento da prefeitura municipal trabalharam 25 funcionários (de mesma capacidade de trabalho) durante 18 dias. Decorridos os 18
dias do início da tarefa, foram contratados 5 funcionários (de mesma capacidade de trabalho dos primeiros)
que trabalharam junto com os primeiros durante 10
dias. Em quanto tempo teria sido concluída a tarefa se
os 30 funcionários tivessem trabalhado desde o início?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

14
21
25
28
30

Estudos Sociais

(2 questões)

12. Recentemente, na cidade de Bali na Indonésia,
190 países aprovaram o “Mapa do Caminho”, de
grande importância para o futuro da humanidade.
Assinale a alternativa correta.
a. ( X ) O chamado Mapa do Caminho de Bali define
um roteiro com os princípios que vão guiar
as negociações do regime global de mudanças climáticas, que sucederá ao Protocolo de
Kyoto, a partir de 2012.
b. ( ) O Mapa do Caminho coloca fim ao conflito
entre a Coréia do Norte e Coréia do Sul, causa
de grande instabilidade na região desde a
Segunda Guerra Mundial.
c. ( ) O Mapa do Caminho sinaliza uma solução
para os conflitos tribais na África, principalmente na região do Saara, o que certamente
significará a salvação de milhares de vidas
humanas.
d. ( ) O Mapa do Caminho é um protocolo em que
se propõem medidas de combate à AIDS e
outras doenças sexualmente transmissíveis,
barateando o custo do tratamento para que
ele se torne acessível às nações mais pobres.
e. ( ) As diretrizes do Mapa do Caminho permitirão
o fim do conflito entre o governo do presidente Uribe e o movimento guerrilheiro na
Colômbia.

.
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13. Leia a notícia:
DF tem maior Índice de
Desenvolvimento Juvenil do País
A terceira edição do Índice de Desenvolvimento
Juvenil (IDJ), medida agora em 2007, e preparada
pelo pesquisador Julio Jacobo Waiselfizs, mostrou
que as mortes violentas caíram, a desigualdade social
diminuiu e a educação mostra avanços no País […]
“Há sinais de evolução, em especial na área de saúde.
Ainda é um processo vacilante, mas mostra que
há condições para que se melhore mais”, afirmou
Waiselfizs. As melhorias se concentram na educação e
na saúde, onde, pela primeira vez desde 2003, alguns
Estados, como São Paulo mostraram redução nos
casos de mortes violentas de jovens. “Não é homogêneo. Há muitas diferenças, houve aumento em alguns
lugares, mas existem pontos de queda”, explicou o
pesquisador.
Disponível em: http://noticias.br.msn.com/artigo.aspx?cpdocumentid=5890093. Acesso em 20/12/2007.

Assinale a alternativa verdadeira em relação ao “índice
de Desenvolvimento Juvenil do País”.
a. (

b.

c.
d.

e.

) A região nordeste, não obstante serem elevados os índices de pobreza, destacou-se entre
as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
( ) O Estado de Rondônia destacou-se, nesta
pesquisa, como o Estado que apresentou os
melhores índices em 2007.
( ) O Rio Grande do Sul vem em primeiro lugar
entre os Estados com os melhores IDJ do país.
( X ) O Distrito Federal e o Estado de Santa Catarina
destacaram-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
( ) O pior Índice de Desenvolvimento Juvenil foi
alcançado, devido ao grande índice de violência urbana, pelo Estado de São Paulo.

Legislação
14. Assinale a alternativa correta:

a. ( X ) A vacância do cargo público decorrerá de
exoneração, demissão, aposentadoria ou
falecimento.
b. ( ) A posse do candidato aprovado em concurso
público ocorrerá no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da publicação do ato
de nomeação no órgão oficial de divulgação
do Município, prorrogável a requerimento do
interessado por mais 30 (trinta) dias ou, em
caso de doença comprovada, enquanto durar
o impedimento.
c. ( ) O prazo para o servidor entrar em exercício será de até 45 (quarenta e cinco) dias,
contados da data da posse, sob pena de
exoneração.
d. ( ) São estáveis, após 2 (dois) anos de efetivo
exercício, os servidores nomeados para cargo
de provimento efetivo em virtude de concurso público.
e. ( ) A carga horária normal do trabalho do servidor é de 40 (quarenta) horas semanais,
cumpridas em dias e horários próprios, se não
houver regulamentação específica.

15. Caracteriza-se a inassiduidade habitual pela falta
injustificada ao serviço:
a. (

b.

c.

d.

e.

.
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(2 questões)

) Por período igual ou superior a 30 (trinta) dias
intercalados, durante o período de 6 (seis)
meses.
( X ) Por período igual ou superior a 60 (sessenta)
dias intercalados, durante o período de 12
(doze) meses.
( ) Por período igual ou superior a 60 (sessenta)
dias intercalados, durante o período de 24
(vinte e quatro) meses.
( ) Por período igual ou superior a 90 (noventa)
dias intercalados, durante o período de 12
(doze) meses.
( ) Por período igual ou superior a 120 (cento e
vinte) dias intercalados, durante o período de
24 (vinte e quatro) meses.
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Conhecimentos Específicos
16. Sobre a definição de elasticidade, é verdadeiro
afirmar que:
a. (

b.

c.

d.

e.

) um bem tem demanda elástica quando o
valor de elasticidade, em módulo, é menor do
que a unidade.
( ) um bem com elasticidade de demanda igual
a zero é aquele que se defronta com uma
demanda perfeitamente elástica.
( ) se a curva de demanda é linear, a elasticidade
de demanda é constante para quaisquer valores de preço e quantidade demandada.
( X ) a expressão matemática de elasticidade da
demanda pode ser dada pela relação entre a
variação percentual da quantidade demandada e a variação percentual do preço.
( ) mantidos outros aspectos constantes, um
bem que possui muitos produtos substitutos
em seu consumo tem uma demanda mais
inelástica do que aquele que não possui
substitutos.

17. Em uma economia aberta e com perfeita mobilidade de capital, a decisão do Banco Central de adotar,
crivelmente, um regime de câmbio fixo, implica:
a. ( X ) renunciar à possibilidade de atuar autonomamente com política monetária.
b. ( ) manter o mercado de moeda estrangeira sem
a intervenção do Banco Central.
c. ( ) reduzir substancialmente o impacto real de
políticas fiscais em função do compromisso
com o câmbio fixo.
d. ( ) impor à economia doméstica um viés de alta
de inflação por conta das importações mais
caras.
e. ( ) ampliar a possibilidade de o Banco Central
estabelecer uma política autônoma de taxas
de juros.

.

(35 questões)

18. A Contabilidade Social é uma técnica de registro e
de mensuração de valores que expressa os montantes
das transações econômicas em determinada economia nacional. Neste sentido, pode-se afirmar que:
a. (

b.

c.

d.

e.

) o produto nacional bruto refere-se à renda
devida à produção dentro dos limites territoriais do país.
( X ) a diferença entre o produto nacional bruto e
produto interno bruto é a renda líquida dos
fatores externos.
( ) o valor adicionado é a diferenca entre o valor
bruto de produção e o consumo de produtos
intermediários; portanto, o valor adicionado é
também igual à renda nacional líquida.
( ) o cálculo do produto nacional a custo de fatores é importante em termos de política econômica, uma vez que em sua metodologia se
exige que o efeito da inflação seja descontado
na forma do deflator implícito.
( ) o consumo das familias é, para a economia
brasileira no periodo após o Real, o componente mais instável da despesa ou demanda
nacional.

19. A equação quantitativa da moeda estabelece que:
a. (
b.

c.

d.

e.

) a demanda por moeda depende dos motivos
transação, precaução e especulação.
( ) a quantidade de moeda em circulação vezes
o nível de preços determina a renda real e o
nível de emprego de uma economia.
( X ) quando a velocidade de circulação da moeda
é constante e a economia opera em pleno
emprego, a moeda é neutra.
( ) na teoria clássica, a velocidade de circulação
da moeda é instável no curto prazo, o que faz
com que o efeito da expansão monetária seja
exclusivamente a inflação.
( ) na teoria clássica, a oferta de moeda é exógena, a velocidade de circulação da moeda
é constante e a economia opera em pleno
emprego.
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20. As expectativas influenciam as decisões de consumo e investimento. No contexto de expectativas
racionais, pode-se afirmar que:
a. ( ) os consumidores reagem de modo semelhante a mudanças transitórias ou permanentes em suas rendas.
b. ( ) uma expectativa de aumento de dividendos
reais futuros eleva os preços das ações e
aumenta a riqueza, sem aumento da renda
corrente, mantendo, portanto, inalterado o
consumo das famílias.
c. ( ) uma queda das taxas reais de juros futuros
esperados, mantém o valor presente dos
lucros líquidos reais, não afetando as decisões
correntes de investimento.
d. ( X ) uma redução do déficit orçamentário corrente
pode aumentar o produto corrente, uma vez
que resulta na expectativa de um produto
mais elevado e juros menores no futuro.
e. ( ) as expectativas (racionais) são formadas de
modo estático, como resultado de regras simples de observação do passado.

21. Em um modelo IS/LM de curto prazo e de uma
economia fechada, é verdadeiro afirmar que:
a. ( X ) a curva LM indica que para aumentos de
renda nominal, dado um estoque constante
de moeda, a demanda por moeda e a taxa de
juros nominal se elevam.
b. ( ) a inclinação da curva IS é mais acentuada (isto
é, mais próxima de ser vertical) quanto mais
sensível for o investimento a mudanças na
taxa de juros.
c. ( ) uma redução da tributação resulta em expansão da demanda agregada, retração da curva
IS e aumento do nível de atividade.
d. ( ) uma política monetária expansionista desloca
a curva LM para direita, resultando em uma
taxa de juros mais alta e um produto mais
elevado.
e. ( ) uma política fiscal expansionista pode ter seus
efeitos positivos sobre o nível de atividade
econômica totalmente compensados por uma
política monetária também expansionista.

.
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22. Quanto à ação de arrecadação do setor público, é
verdadeiro afirmar que:
a. (

b.

c.

d.

e.

) para qualquer valor de crescimento da oferta
de moeda, a senhoriagem é uma função crescente da expansão da moeda.
( X ) quando a inflação é igual ao crescimento da
moeda nominal, o valor da senhoriagem e o
valor do imposto inflacionário são iguais.
( ) quando a inflação é baixa, a senhoriagem
diminui com a expansão monetária; quando a
inflação é alta, a senhoriagem aumenta com a
expansão monetária.
( ) a curva de Laffer estabelece que a tarifa ótima,
que maximiza receita tributária, tende ao
infinito, uma vez que a receita aumenta sem
restrições quando a alíquota cresce.
( ) as experiências de hiperinflação estão
associadas a valores elevados de receita de
senhoriagem.

23. Dada a variação da dívida fiscal líquida,
excluem-se as despesas de juros nominais incidentes
sobre a dívida líquida do setor público e incluem-se
as receitas de juros relativas às reservas internacionais.
Este conceito refere-se:
a. ( ) Ao ajuste Patrimonial do Setor Público.
b. ( ) Às despesas de taxas de juros implícitas.
c. ( ) À necessidade de Financiamento do Setor
Público (NFSP), conceito nominal.
d. ( ) À necessidade de Financiamento do Setor
Público (NFSP), conceito operacional.
e. ( X ) À necessidade de Financiamento do Setor
Público (NFSP), conceito primário.

24. A liberalização comercial resulta em um efeito
distributivo favorável ao fator de produção abundante
em detrimento do fator de produção escasso. Esse
resultado é demonstrado pelo:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

efeito Rybczynski.
teorema de Heckscher-Ohlin.
teorema de Stolper-Samuelson.
princípio das vantagens absolutas.
princípio das vantagens comparativas.
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25. Sobre os custos de uma firma em um mercado de
concorrência perfeita, é verdadeiro afirmar que.
a. ( ) a curva de custo marginal tem forma de U.
b. ( ) a curva de custo marginal decresce com a
quantidade produzida, evidenciando a presença de economias de escala.
c. ( ) a curva de custo fixo médio é horizontal, o
que demonstra que os gastos com insumos
fixos independem da quantidade produzida.
d. ( X ) a curva de custo marginal corta a curva de
custo total médio no ponto em que o custo
total médio é mínimo.
e. ( ) a curva de custo fixo médio é crescente, o que
indica a necessidade de a firma ampliar seu
estoque de capital para ampliar a produção.

28. Uma das funções do governo, em termos macroeconômicos, é reduzir a instabilidade da demanda
agregada. Nesse aspecto, é verdadeiro afirmar que:
a. (

b.

c.

d.
e.

26. Região em que os países membros eliminam as
barreiras tarifárias inter-regionais e adotam uma tarifa
externa comum. Essa definição melhor descreve o
seguinte tipo de forma de integração:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

união aduaneira.
união econômica.
mercado comum.
área de livre comércio.
acordo multilateral de comércio.

27. Em um modelo em que a economia doméstica é
um país pequeno, um aumento de tarifa ad valorem
na economia doméstica resulta em:
a. ( ) um aumento do nível de bem-estar da economia doméstica.
b. ( ) uma perda do excedente do produtor, uma
vez que a demanda do país doméstico cai.
c. ( ) um aumento da quantidade importada do
produto pela economia doméstica.
d. ( ) uma queda do preço internacional do produto, uma vez que a demanda do país doméstico cai.
e. ( X ) uma perda do excedente do consumidor que
supera os ganhos do excedente do produtor
mais os ganhos do governo.

) o efeito multiplicador do gasto do governo
depende inversamente da propensão marginal a consumir.
( ) uma redução de receita tributária desloca a
curva LM para esquerda e para baixo, resultando em um nível de atividade mais baixo.
( X ) o impacto sobre demanda agregada decorrente de um aumento do gasto do governo
de 100 é maior do que aquele referente a uma
redução da tributação de 100.
( ) um aumento de receita tributária de 100 reduz
a demanda agregada em, no máximo, 100.
( ) um aumento do gasto do governo desloca a
curva IS para a direita e para cima, caracterizando uma política macroeconômica expansionista, em que o produto é mais elevado e a
taxa de juros mais baixa.

29. O argumento sintetizado pela curva de Laffer
estabelece uma importante relação em finanças públicas. Sobre essa relação, é verdadeiro afirmar que:
a. (

b.

c.

d.

e.

) um aumento da inflação reduz o valor arrecadado em termos reais, dado o diferimento no
tempo entre o fato gerador do tributo e seu
recolhimento.
( X ) para elevadas alíquotas de imposto, uma
redução da alíquota resulta em um aumento
da receita tributária.
( ) quanto maior for o grau de correção monetária do valor do imposto devido, menor será a
perda real de receita.
( ) a elasticidade da receita tributária em relação
à alíquota do imposto é positiva e constante
para qualquer valor de alíquota.
( ) a receita tributária decorrente da emissão de
moeda cresce continuamente com a taxa de
expansão da moeda.

.
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30. As estruturas de mercado são modelos que descrevem as características de como os mercados estão
organizados. Dentre as características da concorrência
monopolista está:
a. ( X ) um elevado número de firmas que competem
em um mesmo mercado.
b. ( ) a existência de elevadas barreiras à entrada de
novas firmas.
c. ( ) um baixo número de firmas que produzem
um bem pouco diferenciado.
d. ( ) uma única firma compradora e um elevado
número de vendedores.
e. ( ) a existência de uma eficiente rede de cooperação interfirmas e instituições de apoio à
pequena empresa.

31. Sobre os determinantes da curva de oferta de
uma firma é verdadeiro afirmar, sob a hipótese coeteris paribus (demais variáveis mantidas constantes),
que:
a. ( ) uma redução do preço do bem ofertado pela
firma desloca a curva de oferta para esquerda.
b. ( X ) existe uma relação inversa entre os preços dos
fatores de produção e a quantidade ofertada.
c. ( ) um aumento do nível tecnológico, reduz os
custos de produção, e desloca a curva de
oferta para esquerda.
d. ( ) existe uma relação direta entre os preços dos
bens alternativos de produção (bens que a
firma pode também produzir) e a quantidade
ofertada do bem que ela já produz.
e. ( ) um aumento do custo de produção desloca a
curva de oferta para esquerda, aumentando o
preço e o nível de produção.

32. A adaptação do volume dos meios de pagamento
às reais necessidades da economia é uma das funções
do(a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

BNDES.
Bovespa.
Banco Central do Brasil.
Conselho Monetário Nacional.
Comissão de Valores Mobiliários.

.
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33. Apesar de não existir uma definição aceita universalmente sobre moeda, pode-se dizer, genericamente,
que moeda é um bem econômico que é aceito pela
coletividade e que possui determinadas funções.
Dentre as diversas funções da moeda, está aquela que
permitiu a superação da economia de escambo e a
passagem à economia monetária. Estamos falando,
portanto, da:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Função liberatória.
Função de unidade de conta.
Função de intermediária de trocas.
Função de instrumento de poder.
Função de padrão de pagamentos diferidos.

34. O Banco Central do Brasil, conhecido também
como o ‘banco dos bancos”, é uma entidade autárquica vinculada ao Ministério da Fazenda, cabendolhe cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe
são atribuídas pela legislação em vigor e as demais
normas emanadas do Conselho Monetário Nacional.
Dentre as mencionadas disposições, não está contemplada a de:
a.
b.
c.
d.

( ) Emitir dinheiro.
( ) Administrar a dívida interna.
( ) Controlar e fiscalizar o crédito.
( ) Realizar operações de redesconto e empréstimos a instituições financeiras.
e. ( X ) Assegurar o funcionamento eficiente e regular
dos mercados de bolsa de balcão.

35. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social, não só integra o sistema financeiro nacional como possui relevante papel no apoio
a empreendimentos que contribuem para o desenvolvimento do país. Sobre a referida instituição, é correto
afirmar tratar-se de:
a. ( ) Uma autarquia federal.
b. ( ) Uma sociedade de economia mista federal.
c. ( X ) Uma empresa pública federal, com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio
próprio.
d. ( ) Uma sociedade de economia empresarial.
e. ( ) Uma autarquia interestadual.
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36. A política monetária de um país visa, primordialmente, manter a liquidez do sistema econômico,
devendo o governo ou a autoridade monetária atuar
sobre a quantidade da moeda, de crédito e do nível
das taxas de juros. Para esse mister, vale-se a autoridade de diversos instrumentos. Dentre eles, certamente, não figura:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Redesconto.
Open market.
Emissão de moeda.
Reservas compulsórias.
Emissão de commercial papers.

37. O acordo de Bretton Wodds, assinado no dia 22
de julho de 1944, tratava de três assuntos fundamentais: sistema monetário internacional, regras comerciais e planos de reconstrução para as economias destruídas pela guerra. Nos dias atuais, ainda continuam
existindo duas instituições criadas pela conferência de
Bretton Woods. São eles:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

FMI e BID.
FMI e BIRD.
BIS e OMC.
Banco Mundial e BID.
União Européia e FMI.

39. O GATT (Acordo Geral de Tarifas e Comércio),
quando de sua criação em 1947, no pós guerra, num
momento de grande desequilíbrio econômico, tinha
como objetivo primordial diminuir as barreiras ao
comércio e tornar o mundo um único mercado.No
ano de 1994, com a conhecida “Rodada Uruguai”, foi
criado um novo organismo que viria a substituir o
Gatt. Trata-se do(a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Banco Central.
BM&F.
BIS.
OMC.
Mercosul.

40. A partir de 1995, o governo brasileiro estabeleceu
como uma de suas prioridades a questão das privatizações. Iniciou-se uma nova etapa no processo, em
que os serviços públicos começaram a ser transferidos
ao setor privado. Foram incluídos os setores elétrico,
financeiros e as concessões das áreas de transporte,
rodovias, saneamento, portos e telecomunicações.
Dos investidores abaixo, assinale aquele cujo percentual corresponda a realidade ocorrida nesse processo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Pessoas Físicas (26%).
Empresas Nacionais (63%).
Investidor Estrangeiro (53%).
Setor Financeiro Nacional (08%).
Entidades de Previdência Privada (42%).

38. Assinale a alternativa que indica o nome da instituição financeira regional criada no ano de 1959 e
situada em Washington, que tem por objetivo, dentre outros, contribuir para o progresso econômico
e social da América Latina e do Caribe mediante a
canalização de seu capital próprio, de recursos obtidos no mercado financeiro e de outros fundos sob sua
administração.

41. Dentro do contexto do Programa Nacional de
Desestatização (PND) ocorrido no nosso país, assinale
a participação setorial em que houve maior arrecadação de recursos para o Tesouro Nacional:

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

BID.
BIS.
BIRD.
OMC.
Banco Mundial.

( )
( )
( )
( )
(X)

Petróleo & Gás.
Transportes e Mineração.
Financeiro e Saneamento.
Petroquímico e Siderúrgico.
Energia Elétrica e Telecomunicações.

.
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42. Quando se fala em Economia do Meio Ambiente
ou Economia Ambiental, tem-se logo em mente o
problema da poluição, principalmente do ar e da água.
Igualmente tem-se em mente o “teorema de Coase”,
que busca resolver essas questões envolvendo a
poluição. O teorema, em última análise, diz que:
a. (

b.

c.

d.

e.

) desde que os direitos de emissão de externalidades sejam adequadamente definidos
e que haja custos de transação entre as
partes, a livre negociação entre as mesmas
deve levar ao nível ótimo de emissão destas
externalidades.
( X ) desde que os direitos de emissão de externalidades sejam adequadamente definidos
e que não haja custos de transação entre as
partes, a livre negociação entre as mesmas
deve levar ao nível ótimo de emissão destas
externalidades.
( ) desde que os direitos de emissão de internalidades sejam adequadamente definidos
e que haja custos de transação entre as
partes, a livre negociação entre as mesmas
deve levar ao nível ótimo de emissão destas
externalidades.
( ) desde que os direitos de emissão de internalidades sejam adequadamente definidos
e que haja custos de transação entre as
partes, a livre negociação entre as mesmas
deve levar ao nível ótimo de emissão destas
internalidades.
( ) desde que os deveres de emissão de internalidades não sejam adequadamente definidos e que haja custos de transação entre as
partes, a livre negociação entre as mesmas
deve levar ao nível ótimo de emissão destas
internalidades.

43. Pode-se dizer que “estruturas de mercado” nada
mais são do que modelos que captam aspectos inerentes de como os mercados são organizados. Assim, a
estrutura caracterizada pela existência de muitos vendedores e um único comprador, denominamos de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Cartel.
Isocusto.
Oligopsônio.
Monopsônio.
Concorrência imperfeita.

.
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44. Ao falar-se em economia do setor público, logo
vem à mente a questão das funções econômicas relativas ao tema.
Diz-se que a função              “do
governo está associada ao fornecimento de bens e
serviços não oferecidos adequadamente pelo sistema
de mercado.”
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna do texto citado.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Alocativa.
Distributiva.
Estabilizadora.
Centralizadora.
De crescimento econômico.

45. Como se sabe, para que o Estado cumpra suas
funções para com a sociedade, ele capta recursos por
meio de sua arrecadação. Existem, referentemente aos
aspectos tributários, diversos princípios que a teoria da
tributação recomenda sejam seguidos. Um desses princípios é o do benefício, que pode ser definido como:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Aquele em que cada contribuinte paga ao
Estado um montante indiretamente relacionado aos benefícios que dele recebe.
( ) Aquele em que os agentes contribuem com
impostos, de acordo com sua capacidade de
pagamento.
( ) Aquele que deve ser equânime, no sentido de
distribuir o seu ônus de maneira justa entre os
indivíduos.
( ) Aquele que deve ser equânime, no sentido de
distribuir o seu bônus de maneira justa entre
os indivíduos.
( X ) Aquele em que cada contribuinte paga ao
Estado um montante diretamente relacionado
aos benefícios que dele recebe.
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46. Com a finalidade de estimular o mercado de
ações, o governo autorizou as empresas brasileiras a
lançar os ADR (american depositary receipt) e o GDR
(global depositary receipt) no exterior. Mais recentemente, foi autorizado o lançamento de BDR (brazilian
depositary receipt). Na bolsa de Londres ou de Madri, o
papel que poderia ser comprado seria:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

ADR.
BDR.
GDR.
ADR especial.
BDR misto.

47. A taxa de câmbio, como se sabe, é o preço em
moeda corrente nacional, de uma unidade de moeda
estrangeira. Em 1999, com a saída de Gustavo Franco
da presidência do Banco Central, com a posse de
Francisco Lopes e logo sua demissão e com a presidência de Armínio Fraga, o Brasil passou a adotar:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

O regime misto.
O regime de câmbio fixo.
O regime fixado pela CVM.
O regime de câmbio flutuante.
O regime de câmbio alternativo.

48. Dado o texto abaixo:
A Lei                   compreenderá as metas e prioridades da administração
pública, incluirá as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política
de aplicação das agências financeiras oficiais de
fomento.

49. Assinale a alternativa incorreta:
a. (
b.

c.

d.

e.

) É vedado o início de programas ou projetos
não incluídos na lei orçamentária anual.
( X ) São permitidas emendas ao projeto de lei do
orçamento anual que incidam sobre dotações
para pessoal e seus encargos.
( ) As emendas ao projeto de lei do orçamento
anual ou aos projetos que o modifiquem
somente podem ser aprovadas caso sejam
compatíveis com o plano plurianual e com a
lei de diretrizes orçamentárias e indiquem os
recursos necessários.
( ) Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual,
ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena
de crime de responsabilidade.
( ) A despesa com pessoal ativo e inativo da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
municípios não poderá exceder os limites
estabelecidos na lei de responsabilidade fiscal.

50. A iniciativa de leis que estabelecem o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos
anuais é do:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Poder Executivo.
Poder Legislativo.
Poder Judiciário.
Tribunal de Contas.
Ministério Público.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna do texto acima.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

do plano plurianual.
do orçamento anual.
de responsabilidade fiscal.
de planos e metas governamentais.
de diretrizes orçamentárias.

.

Página 13

Página
em Branco.
(rascunho)

.

FEPESE • Fundação de Estudos e
Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3233-0737
http://www.fepese.ufsc.br

