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______________________________________________________
NOME DO CANDIDATO
________________________
INSCRIÇÃO
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
1. Este Boletim contém o comando da Redação, 37 (trinta e sete) questões objetivas (10 de Língua
Portuguesa, 5 de Noções de Informática e 22 de Conhecimentos Específicos) e 2 (duas) analíticodiscursivas.
2. Cada questão objetiva apresenta cinco alternativas, das quais apenas uma é correta.
3. Confira se a prova está completa e, caso exista algum problema, comunique-o imediatamente ao
fiscal de sala.
4. As respostas das questões devem ser assinaladas no Cartão-Resposta, fornecido especificamente
para este fim.
5. O desenvolvimento das questões discursivas e a Redação devem ser feitos no FORMULÁRIO
específico para esse fim.
6. Para o assinalamento das respostas às questões objetivas, desenvolvimento das discursivas e da
Redação utilize caneta esferográfica de tinta preta (preferencialmente) ou azul, pois NÃO serão
consideradas respostas e Redação a lápis.
7. O Cartão-Resposta não pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer
registro fora dos locais destinados às respostas. Não é permitida a utilização de qualquer espécie
de corretivo.
8. O Cartão-Resposta só será substituído se contiver falha de impressão.
9. Assine seu nome na lista de presença do mesmo modo como foi assinado no seu documento de
identificação.
10. Esta prova terá duração de 5 horas, com início às 8 e término às 13.(horário de Belém).
11. Ao término da prova, devolva ao fiscal de sala todo o material que a compõe.
BOA PROVA!
ÓRGÃO EXECUTOR
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MARQUE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA NAS QUESTÕES DE 01 A 40.
LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 10.
ECONOMIA DAS MERCÊS
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O serviço público brasileiro se caracteriza pela nomeação de parentes (nepotismo), amigos e
correligionários. Malgrado leis que procuram estancar esses jogos espúrios e malgrado políticos que atuam com
probidade e ética, a prática é adotada por todos os partidos políticos. Num país sério, funções públicas nãoeletivas são ocupadas por concursados ou formados por escolas de administração pública. Numa instituição
religiosa como a Ordem Dominicana, há oitocentos anos o fim do mandato de um superior se traduz na
demissão compulsória de todos por ele nomeados. Assim, evitam-se o continuísmo, do ponto de vista político, e
o carreirismo, do ponto de vista administrativo.
Na administração pública brasileira pode-se mapear, em detrimento do decoro, frondosas árvores
genealógicas. E são mais frondosas e galhadas as dos nomeados por razões políticas, ainda que incompetentes
e despreparados.
De olho na única moeda que tem valor a seus olhos – o voto – o político instaura a dinastia familiar, de
modo que filhos e descendentes percorram a mesma trajetória. Basta que o neto ostente o sobrenome do avô
famoso para que as urnas lhe sorriam.
Álvaro de Araújo Antunes, professor da Universidade Federal de Ouro Preto, ressalta a documentada
“economia das mercês” ou do “dom” e as “redes clientelares” na administração pública no século 18.
Hoje, essa “economia das mercês” explica a presença, no governo federal, de ministros que até ontem
lhe faziam acirrada oposição e até o consideravam “o mais corrupto da história do Brasil” (Mangabeira Unger).
Assim, o projeto político cede lugar aos interesses eleitoreiros; a ideologia ao pragmatismo; e os
princípios éticos são sacrificados em benefício de quem suga e dilapida os recursos públicos.
Se nossos desmandos têm origem na colônia, isso não significa que nós, brasileiros, somos
irremediavelmente macunaímicos, sem caráter. De olho nas eleições municipais deste ano e nas majoritárias de
2010, há que incluir na pauta política a urgente reforma do Estado, de modo a vedar os buracos desse imenso
queijo suíço das instituições públicas, pelos quais trafegam imunes e impunes as ratazanas devotas do verso
franciscano de que “é dando que se recebe”.
Frei Beto, Revista “Caros Amigos”, fevereiro 2008 (texto adaptado).

1
O tema de que trata o texto “Economia das
mercês” está relacionado à(s)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

exploração da classe operária brasileira.
atividades ilícitas na política econômica
brasileira.
reforma político-econômica do Estado brasileiro.
nomeações para o serviço público brasileiro.
venda fraudulenta de cargos no setor público
brasileiro.

2
Julgue as afirmações que são feitas, abaixo,
sobre o conteúdo do texto.
I
O título “A economia das mercês” justifica-se pelo
fato de o texto tratar de cotas de cargos públicos.
II
No segundo parágrafo, expõe-se a idéia de que,
no Brasil, a nomeação familiar de políticos é uma prática
irreversível.
III
Do terceiro parágrafo, compreende-se que, na
política brasileira, o nome familiar de um candidato pode
lhe garantir a eleição.
IV
No último parágrafo, afirma-se que todos os
políticos brasileiros são corruptos.
Estão corretas as afirmativas
(A)
I e II
(B)
I e III
(C)
II e III
(D)
I e IV
(E)
III e IV
3
Considerando as idéias expostas no texto, a
respeito do nepotismo no serviço público brasileiro, podese inferir que o autor manifesta uma atitude de

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

conformismo frente à falta de ética do servidor
público.
não aceitação ao continuísmo e ao carreirismo.
descrença no poder do Estado para coibir o
nepotismo.
credibilidade nos candidatos às próximas eleições
municipais.
certeza sobre a demissão imediata dos nomeados
por razões políticas.

4
O trecho cuja formulação NÃO envolve palavra
de sentido figurado é
(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

“Assim, evitam-se o continuísmo, do ponto de vista
político, e o carreirismo, do ponto de vista
administrativo”. (linhas 6-7)
“Na administração pública brasileira pode-se
mapear, em detrimento do decoro, frondosas
árvores genealógicas”. (linhas 8-9)
“De olho na única moeda que tem valor a seus
olhos – o voto – o político instaura a dinastia
familiar, de modo que filhos e descendentes
percorram a mesma trajetória”. (linhas 11-12)
“Basta que o neto ostente o sobrenome do avô
famoso para que as urnas lhe sorriam”. (linhas 1213)
“... há que incluir na pauta política a urgente
reforma do Estado, de modo a vedar os buracos
desse imenso queijo suíço das instituições
públicas...”. (linhas 22-23)

2
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5
Em relação ao sentido das palavras/expressões
do texto, é correto afirmar que
(A)
(B)

(C)
(D)

(E)

no primeiro parágrafo, a palavra “probidade” (linha
3) poderia ser substituída por “sabedoria”.
da expressão “funções públicas não-eletivas” (linha
3), compreende-se
“funções públicas sem
remuneração”.
a expressão “demissão compulsória” (linha 6)
poderia ser substituída por “demissão obrigatória”.
na expressão “o político instaura a dinastia
familiar” (linha 11), o item em destaque poderia ser
substituído por “ampara”.
o item “macunaímicos” (linha 21) refere-se à
pessoa que gosta de se envolver em questões
políticas.

(D)

(E)

8

caráter” (linhas 20-21), a forma verbal “têm”
poderia ser grafado sem acento.
No enunciado “De olho nas eleições municipais
deste ano e nas majoritárias de 2010, há que
incluir na pauta política a urgente reforma do
Estado...” (linhas 21-22), é facultativo a grafia com
inicial maiúscula do item em destaque
No trecho “... há que incluir na pauta política a
urgente reforma do Estado...” (linha 22), o item em
destaque expressa exigência obrigatória.
Do item em destaque no enunciado

“De olho na única moeda que tem valor a seus olhos – o
voto – o político instaura a dinastia familiar, de modo que
filhos e descendentes percorram a mesma trajetória”
(linhas 11-12),

6
Considerando a relação de idéias expressa no
enunciado, está correto o que se afirma na alternativa

é correto afirmar que o referido item

(A)

(A)
(B)

(B)

(C)

(D)

(E)

No enunciado “Malgrado leis que procuram
estancar esses jogos espúrios e malgrado
políticos que atuam com probidade e ética, a
prática é adotada por todos os partidos políticos”
(linhas 2-3), o trecho em destaque expressa, em
relação ao que se afirma em seguida, a idéia de
concessão.
No enunciado “E são mais frondosas e galhadas
as dos nomeados por razões políticas, ainda que
incompetentes e despreparados”. (linhas 9-10),
a oração em destaque expressa, em relação à
anterior, a idéia de conformidade.
No enunciado “De olho na única moeda que tem
valor a seus olhos – o voto – o político instaura a
dinastia familiar, de modo que filhos e
descendentes percorram a mesma trajetória”
(linhas 11-12), a oração em destaque expressa,
em relação à anterior, a idéia de causa.
No enunciado “Basta que o neto ostente o
sobrenome do avô famoso para que as urnas lhe
sorriam” (linhas 12-13), a oração em destaque
expressa, em relação à anterior, a idéia de
condição.
No enunciado “Se nossos desmandos têm
origem na colônia, isso não significa que nós,
brasileiros,
somos
irremediavelmente
macunaímicos, sem caráter” (linhas 20-21), a
oração em destaque expressa, em relação à
segunda oração, a idéia de conseqüência.

7
A alternativa que apresenta um comentário
adequado sobre fatos/regras de escrita da língua é
(A)

(B)

(C)

No enunciado “Na administração pública brasileira
pode-se mapear, em detrimento do decoro,
frondosas árvores genealógicas” (linhas 8-9), seria
incorreto, do ponto de vista da norma culta,
substituir-se a locução em destaque por “podemse mapear”.
No trecho “Assim, o projeto político cede lugar aos
interesses eleitoreiros...” (linha 18), não haveria
mudança de sentido caso o item em destaque
fosse substituído pelo artigo definido “um”.
No enunciado “Se nossos desmandos têm origem
na colônia, isso não significa que nós, brasileiros,
somos irremediavelmente macunaímicos, sem

(C)
(D)
(E)

é um pronome oblíquo que indica posse.
é um artigo definido que restringe o sentido do
substantivo “olhos”.
poderia ser substituído pela locução “até para”,
sem prejuízo de sentido.
deveria estar grafado com o acento indicador da
crase.
é uma preposição, que estabelece uma relação de
regência entre um termo regente e outro regido.

9
As vírgulas foram usadas para separar um termo
explicativo (aposto) na alternativa
(A)

(B)

(C)
(D)

(E)

“Numa instituição religiosa como a Ordem
Dominicana, há oitocentos anos o fim do mandato
de um superior se traduz na demissão compulsória
de todos por ele nomeados”. (linhas 4 a 6)
“Assim, evitam-se o continuísmo, do ponto de vista
político, e o carreirismo, do ponto de vista
administrativo”. (linhas 6-7)
“Na administração pública brasileira pode-se
mapear, em detrimento do decoro, frondosas
árvores genealógicas.”. (linhas 8-9)
“Hoje, essa ‘economia das mercês’ explica a
presença, no governo federal, de ministros que até
ontem lhe faziam acirrada oposição e até o
consideravam ‘o mais corrupto da história do Brasil’
(Mangabeira Unger)”. (linhas 16-17)
“Se nossos desmandos têm origem na colônia, isso
não significa que nós, brasileiros, somos
irremediavelmente macunaímicos, sem caráter”.
(linhas 20-21)

10
No quarto parágrafo, o autor empregou as aspas
em “economia das mercês”, “dom” e “redes clientelares”
para destacar termos
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

próprios do meio político.
peculiares a uma fase da administração pública.
indicadores da indignação do autor em face do
clientelimos no serviço público.
empregados em sentido irônico.
importados de outra língua.

3
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REDAÇÃO
Há uma expressão - “Mateus, primeiro aos teus” – de origem bíblica, que encerra mensagem de certa forma egoísta: cuidar
primeiro dos mais chegados, dos parentes e amigos, só depois tratar dos outros. Esse princípio egoísta infelizmente
caracteriza a política brasileira: a nomeação de parentes, amigos e correligionários para o serviço público tem sido uma
prática corriqueira e é um lamentável exemplo de uma conduta aética da maioria de nossos políticos. Mas esse desmando e
tantos outros precisam ser denunciados e combatidos para que a administração pública brasileira cumpra verdadeiramente
seu papel e tenha, assim, mais credibilidade.
Considerando as reflexões ensejadas pelo texto “Economia das Mercês”, desenvolva o seguinte tema:
A ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO

4
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II
III
byte.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
11
Das afirmações abaixo sobre técnicas
organização de arquivos, a única CORRETA é:
(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

de

Arquivos randômicos são aqueles em que a
determinação do endereço de um registro é
baseada no conteúdo de determinado campo
daquele registro.
A organização em árvore B+ é uma forma de
organização aceitável para arquivos pequenos, já
que, para grandes arquivos, o desempenho das
buscas se torna sua principal desvantagem
relativa.
Nos arquivos seqüenciais, em geral, as exclusões
de registros são feitas inicialmente de forma lógica
(marcação de um campo de controle), para
posterior exclusão física, realizada em momento de
baixa carga do sistema.
Arquivos organizados segundo a técnica de hash
são aqueles indexados por vários campos.
Índices multiníveis são aqueles que não estão
relacionados
à
chave
primária
(atributo
identificador) do arquivo.

12
Acerca de procedimentos de segurança no uso
de programas leitores de mensagens eletrônicas (e-mail),
identifique a recomendação INCORRETA:
(A)
(B)

(C)

(D)
(E)

Não acessar diretamente links que, eventualmente,
apareçam no conteúdo da mensagem.
Desconfiar de arquivos anexos à mensagem, salvo
os enviados por pessoas ou instituições
conhecidas.
Somente abrir/executar programas anexos após
verificá-los com um antivírus devidamente
atualizado.
Desligar o modo de visualização de mensagens
em formato HTML.
Desligar as opções de execução de JavaScript e
de programas Java.

13
Sobre os dispositivos de armazenamento, a
opção, abaixo, em que se listam os dispositivos na ordem
de mais rápidos para mais lentos (em termos de tempo de
acesso) é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

memória cache, memória principal, HD e disco
ótico.
disco ótico, memória cache, memória principal e
HD.
memória principal, HD, disco ótico e memória
cachê.
HD, disco ótico, memória cachê e memória
principal.
HD, disco ótico, memória principal e memória
cachê.

14
Sobre
arquitetura
e
organização
de
computadores, julgue como V (verdadeira) ou F(falsa) as
afirmativas:

Um byte possui 7 bits.
Um caractere ASCII pode ser representado num

Está correta a alternativa:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
15

VVV.
FFF.
FFV.
FVV.
VFV.
Considere a planilha abaixo.

Copiando-se a fórmula da célula C2 mostrada, acima,
para as células C3, C4 e C5, teremos nestas células,
respectivamente, os valores:
(A)
10,00; 10,00; 0,00.
(B)
33,33; 66,66; 0,00.
(C)
66,66; 10,00; 10,00.
(D)
3,00; 2,00; 0,00.
(E)
0,00; 33,33; 66,66.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
(ECONOMISTA)
16
A elasticidade preço da demanda por um bem é 1/4 para todos os níveis de preço. Nesse caso, a função
demanda é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Q = (1/4)P.
Q = ¼ - P.
Q = P / (1/4).
-1/4
Q= P .
-4
Q= P .

17
Um monopolista produz um produto com custo
marginal zero. Com essa condição, maximizará seu lucro
quando
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a receita média for igual à receita marginal.
a procura por esse produto for inelástica.
a procura por esse produto for perfeitamente
elástica.
a procura por esse produto for totalmente
inelástica.
a procura por esse produto for de elasticidade
unitária.

I
Uma arquitetura de processador de 32 bits
significa que as palavras da memória principal são
também de 32 bits.

5
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18
Em que parte um imposto específico cobrado
sobre um produto ofertado por um monopolista terá seu
ônus coberto?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

100% pelo demandante, independentemente de
qual seja esse produto.
100% pelo ofertante, independentemente de qual
seja esse produto.
Por se tratar de monopólio, em sua maior parte
pelo demandante.
Por se tratar de monopólio, em sua maior parte
pelo ofertante.
Nada se pode afirmar sem conhecer as
sensibilidades dos demandantes e ofertantes
acerca desse bem.

19
Sobre a função produção, é INCORRETO
afirmar:
(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

Um bem cuja função de produção seja homogênea
de grau 2 (dois) é aquele que está sendo
produzido com rendimentos de escala crescentes
mesmo com tecnologia constante.
Há rendimentos de escala crescentes se a função
produção for linearmente homogênea.
A produtividade marginal do fator variável
(mantendo constantes os demais fatores) tende
inicialmente a elevar-se, para logo depois
apresentar-se decrescente, conforme a tradicional
função produção neoclássica.
Em uma função produção linearmente homogênea,
as elasticidades do produto em relação a cada um
dos fatores produtivos são, cada qual, inferiores à
unidade.
Se a tecnologia mantiver-se constante, é possível
ter rendimentos de escala decrescentes com o
aumento do tamanho da planta industrial.

20
Um projeto apresenta seu ponto de equilíbrio no
aproveitamento de 50% de sua capacidade produtiva,
com custos fixos totais de $ 500; custos variáveis totais de
$ 100 por período; preço médio de venda igual a $ 10 por
unidade produzida. A quantidade de unidades produzidas
que corresponde a esse ponto é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

110.
1.100.
11.
2,77.
5,55.

23
Em um dado ano, as Contas Nacionais do Brasil,
registraram-se (em bilhões de reais) os seguintes valores:
a) Poupança bruta: 176; b) Formação Bruta de Capital
Fixo: 222; c) Variação de Estoques: 13; d) Transferências
de capitais: envios = 0,9 e recebimentos = 0,8.
Considerando-se esses dados, o valor da Capacidade (+)
ou da Necessidade ( - ) Líquida de Financiamentos é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

32,9.
-59,1.
59,1.
-32,9.
92,0.

24
Conforme a metodologia atualmente utilizada
pelo Banco Central na formatação do Balanço de
Pagamentos do Brasil, as transferências de patrimônio e
compra e venda de ativos não produzidos/não financeiros
são registradas no grupamento intitulado
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Derivativos.
Serviços.
Capital.
Outros Investimentos.
Transferências Unilaterais Correntes.

25
Atualmente, em qual agregado monetário o
Banco Central do Brasil inclui os títulos emitidos por
instituições depositárias: Depósitos de Reaplicação
Automática, Depósitos a prazo, Letras de Câmbio, Letras
Imobiliárias, Letras Hipotecárias, títulos em poder dos
fundos de renda fixa, dos fundos de aplicação financeira,
dos fundos de investimentos financeiros de curto prazo,
dos fundos de renda fixa de curto prazo, e dos fundos de
commodities,?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

M1.
M2.
M3.
M4.
M5.

26
Num modelo keynesiano com governo, se houver
um incremento no Orçamento do Setor Público, efetuado
de maneira equilibrada, considerando-se a existência
nessa economia de tributos autônomos e induzidos (em
função da Renda), o impacto sobre o nível das atividades
será de
(A)

queda rigorosamente proporcional ao valor
incremento no orçamento.
aumento rigorosamente proporcional ao valor
incremento no orçamento.
queda menos do que proporcional ao valor
incremento no orçamento.
queda mais do que proporcional ao valor
incremento no orçamento.
aumento menos que proporcional ao valor
incremento no orçamento.

do

21
Quando a Lei dos Rendimentos Decrescentes
inicia a sua operação, a curva de custo variável total
começa a
(A)
declinar com taxas crescentes.
(B)
declinar com taxas decrescentes.
(C)
subir com taxas crescentes.
(D)
subir com taxas decrescentes.
(E)
subir com taxa constante.

(B)

22
Se a função utilidade de dois bens para um
demandante for a função do tipo “de Leontief”, isso
significa que
(A)
os dois bens são perfeitamente substituíveis.
(B)
os dois bens são perfeitamente complementares.
(C)
os dois bens admitem alguma substitutibilidade.
(D)
os dois bens admitem alguma complementaridade.
(E)
um dos dois bens é um bem de Giffen.

27
O instrumento que relaciona a variação no nível
de emprego às variações no Produto é o(a)

(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

do
do
do
do

NAIRU.
Curva de Phillips.
Lei de Okun.
Lei de Say.
Princípio da Demanda Efetiva.
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28
Se a taxa média de juros em uma economia
elevar-se, espera-se, que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
29
um(a)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

aumente o nível médio dos preços.
aumente a preferência pela liquidez.
a curva de Phillips sofra um deslocamento para a
esquerda.
a demanda agregada se reduza.
a taxa de câmbio se deprecie.

área de livre comércio.
união alfandegária.
mercado comum.
união econômica.
área de preferências tarifárias.

Imposto de renda.
IPVA.
ICMS.
ITR.
IPTU.

31
A respeito da política econômica, o ajuste de
1999 por que passou a economia brasileira consistiu
principalmente da seguinte medida:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Maior abertura às importações em conformidade
com o Consenso de Washington.
Declaração de moratória técnica.
Substituição da âncora cambial pelo sistema de
metas de inflação.
Megaprivatizações de empresas estatais.
Renegociação das contas externas sob o comando
de Pedro Malan.

32
Recentemente, no Brasil têm ocorrido reduções
nos percentuais de indivíduos abaixo das linhas de
indigência e de pobreza. Segundo uma corrente de
pesquisadores, isso se deve principalmente ao, à (s):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(C)
(D)
(E)

O MERCOSUL, na atualidade, constitui-se em

30
O tipo de tributo, entre os relacionados abaixo,
que NÃO atende ao princípio da equidade é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B)

crescimento real do salário mínimo e aumento das
transferências governamentais.
melhoria substancial na educação pública.
melhorias na área da saúde pública.
queda drástica e persistente nas taxas de
desemprego.
conjuntura internacional favorável, o que beneficia
nossas exportações.

a média dos países, comparando-se cada país
com essa média.
a mediana dos países, comparando-se cada país
com essa mediana.
a dispersão em torno de uma média padronizada
em uma distribuição log-normal.
A seguinte razão: a diferença entre o valor
observado do indicador do país menos o mínimo
considerado pelo PNUD; dividida pela diferença
entre os valores máximo e mínimo considerados.

35
O BNDES opera várias linhas de financiamento
desenvolvimentista, com recursos do PIS-PASEP, FAT e
outros. O custo básico dos financiamentos concedidos
pos esse banco é a(o)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

taxa SELIC para os 12 meses seguintes,
trimestralizada.
TR (Taxa de Referência).
TBAN (Taxa de Assistência do Banco Central).
TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo).
IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado).

36
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal,
a União NÃO poderá efetuar despesa total com pessoal
com taxa acima de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

40% da receita corrente líquida.
50% da receita corrente líquida.
60% da receita corrente líquida.
57% da receita corrente líquida.
45% da receita corrente líquida.

37
Em conformidade com a Lei Federal 4.320/64 em
seu Art. 107, as entidades autárquicas ou paraestatais,
terão seus orçamentos aprovados por/pelos:
(A)

(B)
(C)
(D)
(E)

decreto do respectivo Poder Executivo, salvo se
disposição legal expressa determinar que o sejam
pelo Poder Legislativo.
Lei emanada do respectivo Poder Legislativo.
decisão do respectivo Tribunal de Contas.
deliberação do respectivo Tribunal de Justiça.
próprios Conselhos Superiores das referidas
instituições.

33
O coeficiente de Gini serve para mensurar, entre
outras ocorrências, o(a)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

desenvolvimento humano relativo.
taxa de crescimento do produto.
crescimento da renda per capita.
grau de concentração da renda.
verdadeiro nível de desemprego.

34
O IDH é uma média de três indicadores de
desenvolvimento. Seu cálculo, pelo PNUD, considera
como parâmetros para cada indicador:
(A)

a taxa de variação desse indicador em relação ao
período anterior.
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RESOLVA AS DUAS QUESTÕES DISCURSIVAS NO FORMULÁRIO ESPECÍFICO QUE SERÁ ENTREGUE JUNTO COM O
CARTÃO-RESPOSTA E O BOLETIM DE QUESTÕES.
QUESTÃO 01
Se você fosse designado pela FADESP para coordenar a preparação de um plano de desenvolvimento estadual com base no
estímulo à formação/consolidação de arranjos produtivos locais, ou de clusters, ou de qualquer outra modalidade de redes
produtivas geoeconomicamente referenciadas, de quais instrumentais iria lançar mão? Mencione o mais utilizado e as
variáveis usadas para seu cálculo.

QUESTÃO 02
Você é nomeado para coordenar uma pesquisa entre os discentes cujo objetivo é aferir o grau de concentração da renda e da
riqueza nesse público. Qual o instrumental técnico que é usado para esse tipo de levantamento? Que variáveis utiliza? Quais
as etapas em que dividirá esse trabalho?
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