Prefeitura Municipal de Penedo

PORTUGUÊS
1. Assinale a opção falsa quanto às informações referentes ao
texto abaixo.
1
3
5
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“Testa de ferro é o indivíduo que aparece como
responsável por um negócio, firma ou transação que os
interessados reais controlam dissimuladamente, mantendo-se
no anonimato. Em outras palavras, alguém que assume uma
posição nominal de liderança, mas não tem o poder efetivo.”
(Língua Portuguesa. 2010. p. 63)

A) A classificação da palavra que (linhas 1, 2 e 4) é de
pronome relativo.
B) A expressão por um negócio, firma ou transação (linha 2)
é complemento nominal.

4. Assinale a opção que completa adequadamente as lacunas
dos períodos seguintes.
I. “Para entender melhor ______ alguns erros são tão
frequentes, é preciso ter em mente fenômenos que vão
além de regras estabelecidas.”
II. “Como e ______ a economia brasileira irá crescer a um
ritmo de 5% ao ano até 2020, num cenário inédito de
desenvolvimento?”
III. “Primeiro, foi a CSN. Agora é a Camargo Corrêa que quer
a portuguesa Cimpor. Saiba ______ ela é tão cobiçada.”
IV. “Em Criação imperfeita, o físico Marcelo Gleiser explica
______ jamais se chegará a uma teoria capaz de explicar
tudo o que existe no universo – e ______ nem mesmo faz
sentido buscá-la.”

C) No último trecho (linhas 4-5), há um período composto por
coordenação e subordinação.

A) porque – por que – por quê – porque – porque

D) A expressão de ferro (linha 1) é complemento nominal.

C) porque – por quê – por que – porque – porquê

E) O verbo controlar (linha 3) é transitivo direto.

D) por que – por quê – porquê – por quê – porquê

B) por que – por que – por que – por que – por que

E) por que – por que- por que – porquê – por que

2. Assinale a opção que completa adequadamente as lacunas
dos períodos seguintes.
I. “ ______ iremos parar com tamanha corrupção de nosso
políticos?”
II.

“E há também o sentimento de que foi traído por aqueles
______ confiou [...]”

III. “Cheguei a faltar às aulas e a deixar de estudar matérias
______ sempre gostei por conta do stress com as notas
[...]”
IV. “A primeira etapa começa em Fernando de Noronha,
______ chegam os cadáveres.”
A) Onde – a quem – que – onde
B) Aonde – em quem – de que – onde
C) Aonde – que – que – aonde
D) Onde – em que – as quais – aonde
E) Aonde – a quem – das quais – onde

3. Dados os períodos seguintes, quanto à concordância verbal,
I. “No centro do escândalo está José Sarney e sua família.”
II. “Formar engenheiros e ampliar o ensino pode resultar em
mais pesquisas.”
III. “Tão grande é o fascínio que despertam os mecanismos
que regulam a nossa linguagem quanto à variedade de
abordagens que podem ser usadas para estudá-los.”
IV. “A arte de combinar bebidas de primeira linha com
ingredientes que vão do caviar às frutas exóticas está em
alta. É o que mostra a variedade e os preços dos
coquetéis mais exclusivos encontrados em cardápios de
cidades como São Paulo e Rio de Janeiro.”
há violação em

5. Indique a opção cujo texto está com a redação mais
adequada à norma-padrão da língua portuguesa,
considerando pontuação, vocabulário, concordância e
regência.
A) “Uma ideia fundamental por traz do iPad, é transmitir às
pessoas que o utilizam a sensação de que o aparato físico
não existe. Uma nova tecnologia multi-toques tornou sua
tela ainda mais sensível ao movimento dos dedos que a de
um iPhone.”
B) “O número de brasileiros que viajam de avião dobrou nos
últimos cinco anos. A notícia somente não é melhor porque
os viajantes são submetidos a momentos infernais nos
superlotados aeroportos do Brasil.”
C) “Estudantes que cometem crimes assim deveriam se
envergonhar de suas atitudes e serem gratos aos
profissionais que tentam ensiná-los.”
D) “No fim de 2008, o Greenpeace fez uma gritaria danada na
Bahia para denunciar uma situação que parecia aterradora.
Todo o lençol freático de Caetité – único município do país
aonde há uma mina de urânio – estaria contaminado por
radiação.”
E) “Na década de 70, a proporção de mulheres atingidas por
enfarto ou AVC, era de uma para 10 homens no Brasil.
Hoje, essa relação já é de uma para 2,4 homens, segundo
dados do Ministério da Saúde, que apontou o substancial
crescimento de problemas cardio-vasculares na população
feminina.”

6. No período “Poucas horas depois dos ataques no metrô de
Moscou, o presidente americano Barack Obama ligou para
o seu colega russo Dimitri Medvedev e ofereceu ajuda para
caçar os culpados.”, qual a função sintática das
expressões em negrito?

A) I, II, III e IV.

A) adjunto adverbial – aposto – complemento nominal

B) I e II, apenas.

B) complemento nominal – adjunto adnominal – objeto indireto

C) I, apenas.

C) adjunto adnominal – vocativo – complemento nominal

D) III e IV, apenas.

D) adjunto adverbial – aposto – adjunto adverbial

E) I, II e IV.

E) complemento nominal – vocativo – adjunto adverbial
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7. Quais os números entre parênteses que ocupam uma
vírgula pontuando adequadamente o texto abaixo, de
acordo com a norma-padrão da língua portuguesa?
“A essa escrita falseada (1) falta um processo de retorno (2)
pois falta (3) igualmente (4) um leitor à vista (5) ou mesmo
simulado.”
A) 2 – 3 – 4

As questões de 10 a 12 referem-se ao texto seguinte.
“Qualquer conhecimento do mundo implica uma construção de
sentido. As coisas não se apresentam para o ser humano de
forma imediata, natural ou objetiva. Ele as recria por meio de
sentido, transformando-as de elementos insignificantes em
objetos carregados de significação cultural. O mundo do ser
humano é sempre um sentido do mundo” (RUIZ, Castor
Bartolomé. Os paradoxos do imaginário. São Leopoldo,
RS: UNISINOS, 2002, p. 59).

B) 1 – 2 – 3 – 4 – 5
C) 2 – 5

10. Para o autor, o mundo do ser humano é uma construção

D) 2 – 4 – 5

A) de sentidos que se processa num vislumbre indireto das
coisas.

E) 1 – 2 – 3 – 4
As questões 8 e 9 referem-se ao texto seguinte.
Havia arroz sem colorau, couve e pão. Sobre a toalha
havia também copos cheios de vinho ou de água mineral,
sorrisos, manchas de sol e a frescura do vento que sussurrava
nas árvores. E no fim de tudo, houve fotografias. É possível que
nesse intervalo tenhamos esquecido uma encantadora linguiça
de porco e talvez um pouco de farofa. Que importa? O lombo era
o essencial, e a sua essência era sublime. Por fora era escuro,
com tons de ouro. A faca penetrava nele tão docemente como a
alma de uma virgem entra no céu. A polpa se abria, levemente
enfibrada, muito branquinha, desse branco leitoso e doce que
têm certas nuvens às quatro horas da tarde, na primavera. O
gosto era de um salgado distante e de uma ternura quase
musical (Rubem Braga).

8. Das informações a seguir, uma não traduz corretamente o
sentido do texto. Identifique-a.

B) essencialmente simbólica,
conceito das coisas.

fundamentada

no

provável

C) que se elabora a partir da recriação das coisas numa
perspectiva simbólica.
D) de símbolos que subverte a originalidade dos valores
essenciais da realidade.
E) imperfeita das coisas, um simulacro.

11. Nas versões da frase “Ele as recria por meio de sentido”,
ocorreu uma subversão da norma culta em:
A) o ser humano recria as coisas por meio de sentido.
B) para o ser humano, recriam-se as coisas por meio de
sentido.
C) por meio de sentido, ele recria as coisas.
D) por meio de sentido, o ser humano, recria as coisas.

A) Em seu caráter alimentar, o lombo, contrariando-se a
descrição banal, é revestido de uma acepção poética
inusitada.

E) as coisas são recriadas pelo ser humano por meio do
sentido.

B) Se o lombo era essencial, o conjunto dos outros elementos
que compunha o banquete dá-se apenas num formato
coadjuvante.

12. É também aceitável para o primeiro período do texto a

C) Numa mistura de objetos visuais e metáforas, o autor
descreve a parcela animal posta à mesa em tom sublime.
D) Abdicando das fronteiras que definem as diferenças entre a
subjetividade e a objetividade, o autor evidencia sentidos
sinestésicos na composição de um contexto poético.
E) Ao subverter o caráter sublime e poético do objeto descrito,
o autor estabelece uma relação assimétrica entre os
diversos sentidos pelos quais os objetos se definem.

seguinte estrutura:
A) Qualquer conhecimento do mundo implica com uma
construção de sentido.
B) Qualquer conhecimento
construção de sentido.

do

mundo

implica-se

numa

C) Qualquer conhecimento do mundo implica-se em construção
de sentido.
D) Qualquer conhecimento do mundo implica na construção de
sentido.
E) Qualquer conhecimento do mundo implica construção de
sentido.

9. O autor diz: “O lombo era o essencial”, que, considerando-se
o contexto, traduz-se em:
A) no conjunto de tudo posto à mesa, o lombo também era
importante.
B) se havia o lombo com tons de ouro, sua essencialidade era
sublime.
C) a carne transcende de sua condição essencialmente animal.
D) se havia o lombo, as outras comidas eram prescindíveis.
E) avultava-se o caráter sublime do lombo.

13. Qual opção contém pretérito perfeito do indicativo?
A) “Histórias em quadrinhos podem ser trabalhadas com
crianças desde a tenra idade.”
B) “Histórias em quadrinhos poderiam ser trabalhadas com
crianças desde a tenra idade.”
C) “Histórias em quadrinhos podiam ser trabalhadas com
crianças desde a tenra idade.”
D) “Histórias em quadrinhos poderão ser trabalhadas com
crianças desde a tenra idade.”
E) “Histórias em quadrinhos puderam ser trabalhadas com
crianças desde a tenra idade.”
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As questões 14 e 15 referem-se ao texto seguinte:
Nasci aqui mesmo no Rio de Janeiro, três meses depois da
morte de meu pai, e perdi minha mãe antes dos três anos. Essas
e outras mortes ocorridas na família acarretaram muitos
contratempos materiais, mas, ao mesmo tempo, me deram,
desde pequenina, uma tal intimidade com a morte que
docemente aprendi essas relações entre o efêmero e o eterno
(Cecília Meireles).

INFORMÁTICA
16. A afirmação: “O Windows é um tipo de periférico de
hardware utilizado em servidores”, está
A) correta.
B) incorreta, pois o Windows não é utilizado em servidores.
C) incorreta, pois o Windows é um software.
D) incorreta, pois o Windows é utilizado apenas em clientes.

14. Observe o fragmento: “Essas e outras mortes ocorridas na
família acarretaram muitos contratempos”. Uma versão de
reescrita totalmente de acordo com a norma culta está na
opção:
A) Essas e outras mortes, às quais ocorreram na família,
acarretaram muitos contratempos.
B) Houve muitos contratempos nessas e noutras mortes que
ocorreram na família.
C) Essas e outras mortes, acarretaram muitos contratempos
ocorridas na família.

E) incorreta, pois o Windows é hardware, mas não periférico.

17. Dadas as proposições
I. O atalho de teclas CTRL+R é normalmente utilizado no
Windows para recortar.
II. O atalho de teclas CTRL+V é utilizado no Windows para
colar.
III. O atalho de teclas do Windows Alt+Tab executa a ação de
alternar entre janelas.
Verifica-se que está(ão) correta(s) somente

D) Acarretaram, muitos contratempos, essas e outras mortes
ocorridas na família.

A) I.

E) Tiveram essas e outras mortes na família, que acarretaram
muitos contratempos.

C) III.

B) II.
D) I e II.
E) II e III.

15. No fragmento “entre o efêmero e o eterno”, há um exemplo
de

18. Via e-mail, não é possível

A) catacrese.

A) enviar a mesma mensagem para mais de um destinatário.

B) hipérbole.

B) anexar mais de um arquivo em uma mesma mensagem.

C) sinestesia.

C) enviar uma mensagem para um destinatário oculto.

D) metonímia.

D) realizar conferências de vídeo com mais de um usuário.

E) antítese.

E) enviar uma imagem como anexo.

19. São exemplos de sites de busca:
A) Google e Orkut.
B) Orkut e Yahoo.
C) Google e Twiter.
D) Twiter e Yahoo.
E) Google e Yahoo.

20. Dados os itens abaixo
I. No endereço eletrônico http://www.penedo.al.gov.br o
protocolo http indica que o site não é seguro.
II. Um site seguro e com envio de dados criptografados
possui, por padrão, em sua URL a terminação SGR.
III. Um computador, mesmo possuindo um antivírus instalado,
ainda pode ser infectado por um vírus.
Está(ão) correto(s) somente o(s) item(ns)
A) I.
B) II.
C) I e II.
D) I e III.
E) II e III.
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21. De acordo com as opções de Layout de imagens

23. A inserção de um Hiperlink poder ser feita por meio do menu

encontradas no Microsoft Word 2003, na Janela Formatar
Imagem, enumere a segunda coluna de acordo com a
primeira.

Inserir. Uma outra maneira de usar este recurso que o Word
2003 oferece é o atalho do teclado

1ª coluna

2ª coluna

1.
(

) Na frente

(

) Atrás

2.

B) Ctrl+K.
C) Ctrl+P.
D) Alt+H.
E) Ctrl+L.

24. Para inserir um gráfico no Microsoft Excel 2003, após clicar

3.
(

A) Ctrl+H.

) Comprimido

no botão
, é necessário passar por 4 etapas listadas
abaixo, para concluir a inserção. Enumere a segunda coluna
de acordo com a primeira.
1ª coluna

4.
(

) Quadrado

5.
(

) Alinhado

2ª coluna

1ª etapa

(

) Opções de gráfico

2ª etapa

(

) Local do gráfico.

3ª etapa

(

) Tipo do gráfico

4ª etapa
( ) Dados de origem
A sequência correta, de cima para baixo, está na opção
A) 3ª – 4ª – 1ª – 2ª

A sequência correta, de cima para baixo, está na opção

B) 1ª – 3ª – 4ª – 2ª

A) 1 – 3 – 4 – 5 – 2

C) 1ª – 4ª – 3ª – 2ª

B) 4 – 3 – 5 – 2 – 1

D) 3ª – 4ª – 2ª – 1ª

C) 4 – 3 – 1 – 2 – 5

E) 4ª – 2ª – 1ª – 3ª

D) 1 – 4 – 5 – 2 – 3
E) 1 – 2 – 4 – 3 – 5

A figura a seguir foi extraída de uma janela no Microsoft Excel
2003 e serve como base para resolução da questão 25.

A figura a seguir foi extraída de uma janela no Microsoft Word
2003 e serve como base para resolução da questão 22.

25. Para obter os resultados da coluna D, foi usada a função

22. Dadas as afirmações sobre a barra de Status,

MÉDIA. Analisando as opções, podemos concluir que todas
são verdadeiras, exceto

I. Ela fornece diversas informações sobre o documento,
como número de páginas, posicionamento do cursor,
idioma a ser usado, tamanho do papel, orientação da
página etc.
II. Clicando no botão

abre-se a ferramenta de Gravar

Macro.
III. O recurso

pode indicar que a tecla ALT está

pressionada.
IV. O recurso
está ativa.

pode indicar que a função de Sobrescrever

verifica-se que estão corretas

A) Selecionando o conjunto de células de B2 a D7, temos
informações suficientes para gerar um gráfico.
B) Para obter o resultado da média do aluno Eduardo, basta
preencher a célula D4 com =média(b4:c4).

A) III e IV, apenas.

C) Excluindo/deletando os valores das notas semestrais do
aluno Carlos, aparecerá na célula D4 a informação #DIV/0!.

B) I e II, apenas.

D) O nome do arquivo é Pasta1.

C) I, II e IV, apenas.

E) Selecionando as células B3, B4 e B5, a barra se status
sempre fornecerá o somatório dos valores.

D) II e IV, apenas.
E) I, II, III e IV.
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28. Sobre Bens Públicos, é correto afirmar:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A) um bem público é uma mercadoria que pode ser
disponibilizada a baixo custo para muitos consumidores, e
que, para qualquer nível específico de produção, o custo
marginal é crescente para um consumidor adicional.

26. As quatro afirmativas abaixo se referem à figura a seguir.

B) um bem público é uma mercadoria que pode ser
disponibilizada a baixo custo para muitos consumidores, e
que, para qualquer nível específico de produção, o custo de
produção torna-o um bem exclusivo.
C) um bem público é uma mercadoria que pode ser
disponibilizada a baixo custo para muitos consumidores, e
que são, ao mesmo tempo, bens não disputáveis e bens
não exclusivos.

I. A curva de possibilidades de produção mostra o mínimo
de produto que pode ser obtido com uma particular
combinação de insumos.
II. Uma mudança tecnológica que melhore as técnicas de
produção na mesma proporção para ambos os insumos,
provoca deslocamento para cima e paralelo da curva de
possibilidades de produção.
III. A inclinação da curva de possibilidades de produção
indica o custo de oportunidade do bem X em termos do Y.
IV. Pontos abaixo da curva de possibilidades de produção
indicam maior eficiência do sistema de produção.
Sobre as afirmativas acima, verifica-se que

D) um bem público é uma mercadoria que pode ser
disponibilizada a baixo custo para muitos consumidores, e
que, em sua produção, são utilizados fatores de produção
de propriedade exclusivamente comum.
E) um bem público é uma mercadoria que pode ser
disponibilizada a baixo custo para muitos consumidores, e
que são bens exclusivos.

29. Externalidades é uma das causas responsáveis por falhas
nos mercados competitivos. Dadas as afirmações seguintes,
I. Externalidades são geradas apenas por empresas
oligopolistas.
II. Uma externalidade ocorre quando alguma atividade de
produção ou de consumo possui um efeito indireto sobre
outras atividades.
III. Devido ao fato de as externalidades não se refletirem nos
preços de mercado, a produção é ineficiente, sendo o
nível ofertado mais elevado do que a quantidade eficiente
sempre que as externalidades geradas forem negativas.

A) somente I, II e III são verdadeiras.
B) somente II e III são verdadeiras.
C) somente III e IV são verdadeiras
D) somente II e IV são verdadeiras.

verifica-se que

E) todas são verdadeiras.

A) somente I e II são verdadeiras.
B) somente II e III são verdadeiras.

27. Dadas as afirmativas abaixo, motivadas pelo seguinte texto,
"Abasteço com gás natural em quatro postos diferentes de
Maceió e todos têm o mesmo preço". A reclamação do taxista
“Fulano de Tal” foi a base da denúncia feita pelo Sindicato dos
Taxistas de Alagoas (Sintáxi) ao Ministério Público Estadual
(MPE) Fonte: Gazeta de Alagoas, 30 – mar – 2005.
I. O cartel compreende uma fusão de pequenas e médias
empresas a fim de enfrentar a concorrência das maiores.
II. É um esquema de combinação entre firmas visando a
limitar a concorrência, diminuir a incerteza, evitar a
entrada de novas firmas e aumentar os lucros.

III. Cartel é a associação clandestina dos proprietários de
postos de combustível visando à elevação de seus lucros.

IV. Os mecanismos mais utilizados pelo cartel para atingir
seus objetivos são a fixação de
estabelecimento de cotas de produção.
verifica-se que
A) somente II e III são verdadeiras.
B) somente I e II são verdadeiras.
C) somente III e IV são verdadeiras.
D) somente II e IV são verdadeiras.

preços

e

o

C) somente a I é verdadeira.
D) nenhuma é verdadeira.
E) todas são verdadeiras.

30. Considere que o mercado para o consumo de cerveja, um
bem muito consumido em Penedo, esteja em equilíbrio no
momento (t). No momento (t+1) um novo imposto passa a
incidir sobre o bem. Sobre a repercussão desse novo
imposto, é possível afirmar:
A) quanto menos inclinada for a curva da demanda, mais difícil
será repassar o imposto ao consumidor e menor será o
aumento do preço pago por estes.
B) não haverá repasse algum aos consumidores e o imposto
será absorvido pelas empresas produtoras.
C) as empresas produtoras, para maximizar seus lucros,
repassam todos os custos dos impostos aos consumidores.
D) quanto mais inclinada for a curva da demanda, menor será a
parcela do imposto que é repassado aos consumidores.
E) o custo do imposto é sempre rateado em partes iguais entre
empresas produtoras e consumidores.

E) todas são verdadeiras.
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31. Sobre o equilíbrio competitivo de longo prazo, é correto
afirmar:

35. A Lei Complementar nº 101/2000, conhecida como Lei de
Responsabilidade Fiscal, tem, como principal objetivo,

A) as empresas não terão incentivos para sair do mercado,
enquanto estiverem auferindo lucro econômico zero.

A) tornar mais eficiente o processo de execução fiscal do
Tesouro Nacional.

B) as empresas terão incentivos para abandonar o mercado se,
e somente se, o lucro econômico for zero.

B) estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.

C) as empresas competitivas maximizam os lucros com o nível
de produção no qual o custo marginal a longo prazo atinge
no máximo 70% do preço.
D) não há equilíbrio competitivo no longo prazo, uma vez que
em mercados competitivos é livre a entrada e a saída de
empresas no mercado.

C) servir de instrumento de orientação fiscal dos poderes
estadual e municipal.
D) ajustar a política fiscal brasileira às reais necessidades de
crescimento de nossa economia.

E) o preço do produto é tal que gera um equilíbrio no qual há
excesso de oferta.

E) estabelecer normas fiscais de curto e médio prazos para a
gestão fiscal da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.

32. O plano cartesiano que mostra como a quantidade

36. Entre os princípios limitadores ao poder de tributar previstos

produzida por todas as firmas depende do nível de preços é
identificado por

na Constituição Brasileira de 1988, está o da legalidade
tributária. Segundo esse princípio, é vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,

A) curva de indiferença.
B) função de produção.

A) exigir ou aumentar tributo sem lei anterior que o estabeleça.

C) curva de Phillips.

B) criar tributo com efeito de confisco.

D) fronteira de possibilidades de produção.

C) cobrar tributo no mesmo exercício financeiro da publicação
da lei que o criou.

E) curva de oferta agregada.

33. Dadas as afirmativas seguintes sobre a curva IS e
alterações na política fiscal,
I. A curva IS se desloca para a direita se a política fiscal
provocar redução na demanda por bens e serviços.
II. O deslocamento da curva IS devido a alterações na
política fiscal não sofre nenhuma influência do coeficiente
relativo à propensão marginal a consumir.
III. Uma redução nos impostos desloca a curva IS para a
direita.
verifica-se que
A) somente I e III são verdadeiras.
B) somente a I é verdadeira.
C) somente a III é verdadeira.
D) somente II e III são verdadeiras.
E) todas são verdadeiras.

D) cobrar tributos sobre as rendas que foram legalmente
ganhas por trabalhadores formais que recebem até 10
salários mínimos.
E) cobrar tributo sem considerar a capacidade contributiva do
tributado.

37. Entre os impostos que a Prefeitura de Penedo pode cobrar
estão:
A) o imposto sobre propriedade predial e territorial urbana
(IPTU) e o imposto sobre propriedade territorial rural (ITR).
B) imposto sobre renda e provento de qualquer natureza e o
imposto sobre propriedade predial e territorial urbana (IPTU).
C) imposto sobre transmissão de bens imóveis (ITBI) e imposto
sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA).
D) o imposto sobre propriedade predial e territorial urbana
(IPTU) e Imposto sobre transmissão de bens imóveis (ITBI).
E) imposto sobre transmissão de bens imóveis (ITBI) e o
imposto sobre propriedade territorial rural (ITR).

34. De acordo com o modelo Mundell-Fleming para uma
pequena economia aberta que opera no sistema monetário
internacional em regime de taxas de câmbio flutuantes, os
efeitos de um aumento na oferta de moeda por parte das
autoridades monetárias da pequena economia, após esta
encontrar o novo equilíbrio, podem ser sintetizados por
A) níveis mais elevados de renda e taxa de câmbio e mesmo
nível de taxa de juros.
B) renda, exportações líquidas e taxa de câmbio inalteradas.
C) nível mais elevado de renda e níveis mais baixo para a taxa
de câmbio e mesmo nível de taxa de juros.

38. Em 2006, o Produto Interno Bruto – PIB (Renda Bruta) da
economia brasileira, em milhões, foi de R$ 2.369.797.
Naquele mesmo ano, a arrecadação total das receitas
federais, também em milhões, foi de R$ 477.485. (Fonte dos
dados: Revista Conjuntura Econômica, FGV, fev. 2010).
Com base nessas informações, pode-se afirmar que a
arrecadação total das receitas federais como fração
percentual do PIB foi de, aproximadamente,
A) 25%.
B) 35%.

D) nível mais baixo de renda e níveis mais elevados para a
taxa de câmbio e exportações líquidas.

C) 23%.

E) níveis mais elevados de renda e exportações líquidas e
nível mais baixo a taxa de juros.

E) 20%.
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39. A Constituição do Brasil de 1988 estabelece três peças
básicas no sistema orçamentário brasileiro, sendo, portanto,
indispensáveis ao orçamento público. Essas peças são
A) o Plano Plurianual (PPA), o Orçamento Fiscal e a Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO).
B) a Lei Orçamentária Anual (LOA), o Plano Plurianual (PPA) e
o Orçamento de Investimentos.
C) o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).
D) a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a Lei do Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC) e o Plano Plurianual
(PPA).
E) o Orçamento da Seguridade Social, o Orçamento Fiscal e o
Orçamento dos Investimentos.

40. Suponha que você esteja participando de um treinamento
sobre previsão de receitas para o Município de Penedo,
quando então, o expositor dá a seguinte informação: vem
acontecendo um fato importante, ou seja, nos últimos anos,
a renda do Estado de Alagoas vem crescendo em média 5%
ao ano, enquanto a receita de transferências estaduais para
Penedo vem crescendo apenas 4% ao ano, em média. Face
a esta informação, você poderia concluir:
A) a receita de transferências estaduais para Penedo seria
elástica em relação à renda do Estado de Alagoas.
B) a receita de transferências estaduais para Penedo teria
elasticidade unitária em relação à renda do Estado de
Alagoas.
C) a receita de transferências estaduais para Penedo seria
inelástica em relação à renda do Estado de Alagoas.
D) apenas com aquela informação não seria possível se
concluir absolutamente nada sobre a elasticidade da receita
de transferências estaduais para Penedo em relação à
renda do Estado de Alagoas.
E) na verdade, a tal elasticidade seria negativa, o que
inviabilizaria qualquer tipo de análise.
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