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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO 1
Rio de Janeiro
A cidade que acolheu a família real portuguesa, em
1808, estava para as rotas marítimas transoceânicas como
o aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, está hoje para os
vôos intercontinentais. Era uma espécie de esquina do
mundo, na qual praticamente todos os navios que partiam
da Europa e dos Estados Unidos paravam antes de seguir
para a Ásia, a África e as terras recém-descobertas do
Pacífico Sul. Protegidas do vento e das tempestades pelas montanhas, as águas calmas da Baía de Guanabara
serviam como abrigo ideal para reparo das embarcações e
reabastecimento de água potável, charque, açúcar, cachaça, tabaco e lenha.[...]
Era uma escala fundamental nas longas e demoradas
navegações ao redor do mundo. No começo do século XIX,
uma viagem da Inglaterra ao Rio de Janeiro durava entre
55 e 80 dias. Do Rio até a Cidade do Cabo, na África do
Sul, eram mais 30 a 50 dias. Até a Índia, de 105 a 150
dias. Para a China, 120 a 180 dias. Até a Austrália, de 70
a 90 dias. A importância estratégica do Rio de Janeiro
para essas rotas era tão grande que, após a vinda da
família real ao Brasil, a cidade tornou-se sede do quartelgeneral da Marinha Britânica na América do Sul. [...]
Para os tripulantes e passageiros, a chegada ao Rio
de Janeiro, em meio a uma viagem perigosa e monótona,
era sempre um evento agradável e surpreendente. Todos
os relatos se referem à grandiosidade da natureza, à
imponência das montanhas e à vegetação espetacular
dominando tudo. Ao passar pelo Rio de Janeiro a bordo
do navio Beagle, em abril de 1832, o naturalista inglês
Charles Darwin, pai da teoria da evolução e da seleção
das espécies, usaria uma inacreditável seqüência de adjetivos para descrever o que tinha diante dos olhos: “Sublime, pitoresca, cores intensas, predomínio do tom azul,
grandes plantações de cana-de-açúcar e café, véu natural de mimosas, florestas parecidas, porém mais gloriosas do que aquelas nas gravuras, raios de sol, plantas
parasitas, bananas, grandes folhas, sol mormacento. Tudo
quieto, exceto grandes e brilhantes borboletas. Muita água
[...], as margens cheias de árvores e lindas flores”.
Laurentino Gomes

02. “...praticamente todos os navios que partiam da
Europa e dos Estados Unidos paravam...”. O item
que contempla expressões utilizadas pelo autor que
justificam essa frase é:
A) águas calmas/evento surpreendente
B) esquina do mundo/escala fundamental
C) importância estratégica/grandiosidade da natureza
D) chegada ao Rio de Janeiro/navegações ao redor
do mundo

1808: como uma rainha louca, um príncipe medroso e

06. “... como o aeroporto de Frankfurt, na Alemanha,
está hoje para os vôos intercontinentais.” O advérbio destacado tem sua localização e inferência em
função:
A) de qualquer momento em que o texto seja lido
B) do tempo em que foi escrito o texto
C) de comparação com textos escritos futuramente
D) da releitura de textos escritos anteriormente

03. “A cidade [...], estava para as rotas marítimas
transoceânicas como o aeroporto de Frankfurt, na
Alemanha, está hoje para os vôos internacionais”.
Neste segmento, as duas orações estabelecem entre
si uma relação de:
A) proporcionalidade
B) conseqüência
C) concessão
D) comparação
04. O segundo parágrafo do texto, em relação ao primeiro, apresenta-se como:
A) justificativa por ser o Rio ponto de escala nas
viagens intercontinentais
B) exemplificação das viagens marítimas intercontinentais e de suas rotas
C) prerrogativa para a vinda da família real portuguesa ao Brasil em 1808
D) descrição da duração das rotas marítimas intercontinentais à época
05. NÃO há termo que faça qualquer referência à cidade
do Rio de Janeiro em:
A) “...sede do quartel-general da Marinha Britânica
na América do Sul.”
B) “...que acolheu a família real portuguesa, em
1808,...”
C) “... em abril de 1832, o naturalista inglês Charles
Darwin...”
D) “...na qual praticamente todos os navios que
partiam da Europa...”

uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história
de Portugal e do Brasil. SP:Editora Planeta do Brasil, 2007

01. O primeiro parágrafo do texto tem a finalidade de
apresentar:
A) a cidade vista como local de repouso para
navegantes de terras distantes que aqui chegavam cansados
B) a cidade e sua importância no conserto e carregamento dos navios que buscavam terras a serem descobertas
C) a cidade idealizada para a vinda da família real
pelo ponto de vista estratégico
D) a cidade pelo ponto de vista de sua importância
para a navegação marítima da época
CONCURSO PÚBLICO
COMPANHIA MUNICIPAL

07. O termo protegidas, no primeiro parágrafo, liga-se
diretamente a:
A) embarcações
B) montanhas
C) terras
D) águas
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08. A percepção visual da cidade do Rio de Janeiro tem
relação imediata, no texto, com:
A) os relatos feitos por integrantes da Marinha Britânica
B) o relato sobre a localização da Baía de Guanbara
C) o relato feito por Charles Darwin
D) o relato sobre a vinda da família real portuguesa

15. O segmento “...após a vinda da família real ao Brasil...” estabelece, em relação ao restante do período, uma indicação de:
A) condição
B) causa
C) tempo
D) proporção

09. “A cidade que acolheu a família real...” ;o conectivo
QUE exerce idêntico papel sintático em:
A) Era a distância tão grande que parecia interminável aos navegantes.
B) É certo que a presença da família real trouxe
imponência ao porto do Rio.
C) Todos esperavam que a família real portuguesa
desembarcasse no Rio.
D) Os navios que partiam de outros continentes aqui
aportavam.

16. “Era uma espécie de esquina do mundo...” / “Era
uma escala fundamental nas longas ...” . O sujeito
implícito dessas duas orações é:
A) a Baía de Guanabara
B) a cidade
C) a família real portuguesa
D) a chegada
17. Em “Tudo quieto, exceto grandes e brilhantes borboletas.” A palavra exceto pode ser substituída, sem
modificação de significado, por:

10. São acentuadas pela mesma razão:
A) Ásia / espécies
B) água / vôos
C) árvores / inacreditável
D) potável / véu

A) salvo
B) contanto que
C) ainda que
D) mesmo

11. “Tudo quieto, exceto grandes e brilhantes borboletas.”; a afirmação correta sobre essa frase é:
A) a frase encontra-se na voz passiva
B) o verbo encontra-se implícito
C) o sujeito da frase está indeterminado
D) exceto está sintaticamente ligado a brilhantes

18. “...estava para as rotas transoceânicas...”. O processo de formação do termo sublinhado é o mesmo
que ocorre em:
A) recém-descobertas
B) mormacento
C) imponência
D) reabastecimento

12. “... na qual praticamente todos os navios...”; a expressão em destaque pode ser substituída, sem prejuízo do sentido na frase por:
A) em que
B) a qual
C) que
D) pela qual

19. Charque é palavra grafada com CH. O item que NÃO
está corretamente grafado quanto ao emprego do CH é:
A) clichê
B) desleichado
C) capuchinho
D) chamariz

13. No segmento “véu natural de mimosas”, o valor semântico da preposição sublinhada repete-se em:
A) “...antes de seguir viagem para a Ásia, a África...”
B) “...aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, está hoje...”
C) “...uma inacreditável seqüência de adjetivos...”
D) “....120 a 180 dias. Até a Austrália, de 70 a 90 dias.”

20. “ ...uma viagem da Inglaterra ao Rio de Janeiro durava entre 55 e 80 dias. Do Rio até a Cidade do Cabo,
na África do Sul, eram mais 30 a 50 dias. Até a
Índia, de 105 a 150 dias. Para a China, 120 a 180
dias. Até a Austrália, de 70 a 90 dias”; no contexto,
as expressões em negrito atuam como:
A) argumentos que justificam a vinda da família real
para o Brasil

14. Ocorre acento grave indicativo da crase em “Todos
os relatos se referem à grandiosidade da natureza...”.
A crase torna-se obrigatória, por motivo gramatical
idêntico ao desse segmento, em:
A) Feita às pressas, a viagem de carro foi cansativa.
B) Às dez horas, todos estavam esperando no porto.
C) O deslumbramento aumentou devido à paisagem.
D) Todos aspiravam à viagem ao Rio de Janeiro.
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B) conseqüências de uma navegação perigosa e
monótona
C) elementos que ratificam a escala no porto do
Rio de Janeiro
D) desvantagens da navegação marítima em relação à aérea
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26. Um exemplo de atividade secundária da produção
de um sistema econômico é definido como:

21. Relativamente ao fator de produção Terra, uma das
condições que promovem a expansão das bases das
reservas naturais economicamente aproveitáveis
pode ser:
A) a consciência preservacionista da população
mundial
B) a ameaça de extinção das espécies vegetais e
animais do planeta
C) a reciclagem de materiais básicos já transformados e rejeitados
D) os níveis de exaustão das reservas minerais
aferidas

A) extração de minerais metálicos
B) conservação e reparação de veículos
C) criação e abate de gado e aves
D) reflorestamento para usos múltiplos
27. A implementação do Plano Real, no combate ao processo inflacionário, na década de 90, no Brasil, foi
dividida em três fases. A segunda fase correspondeu
à criação de indexador que funcionava como unidade de conta e foi denominado:
A) Real

22. Segundo Rostow, o estágio de desenvolvimento em
que a economia demonstra que tem a habilidade
tecnológica e empresarial para produzir qualquer
coisa que decida produzir denomina-se:
A) arrancada
B) marcha para o amadurecimento
C) era do alto consumo de massa
D) sociedade tradicional

B) Cruzeiro Real
C) Unidade Real de Valor
D) Cruzeiro Novo
28. A denominação moeda escritural corresponde a:
A) cartões de crédito e débito
B) depósitos bancários à vista

23. O processo pelo qual os estoques de capital fixo
desgastam-se pelo uso, pela ação do tempo e pela
obsolescência representa o fator que diferencia os
conceitos:
A) formação bruta e líquida do capital fixo
B) formação bruta e depreciação do capital fixo
C) capital e formação líquida do capital fixo
D) capital e depreciação do capital fixo

C) cheques nominais cruzados
D) papel moeda e moeda metálica
29. A função da moeda que, segundo J.M. Keynes, representa a ponte entre o presente e o futuro denomina-se:
A) intermediária de troca
B) medida de valor

24. Segundo Leibenstein, uma das qualificações dos
agentes dotados de capacidade empresarial é descrita como:
A) alta aversão a riscos inerentes ao ambiente de
negócios
B) habilidade para atividades de pesquisa básica e
aplicada
C) facilidade para formatar projetos de novos processos e produtos
D) sensibilidade para descobrir oportunidades de
investimento

C) padrão de pagamentos diferidos
D) reserva de valor
30. Uma sociedade empresária, após apuração do lucro, resolve pagar dividendos aos acionistas. Esses
dividendos representam remuneração do fator de
produção:
A) trabalho
B) capital
C) empresariedade

25. Relativamente aos conceitos das variáveis econômicas, pode-se afirmar que as variáveis – fluxo expressam:
A) valores registrados em determinado momento do
tempo
B) magnitudes medidas ao longo de determinado
período de tempo
C) interdependência de conjuntos inconsistentes de
variáveis
D) variações cumulativas, no decorrer de séries históricas
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D) tecnologia
31. O conceito de custos de oportunidade relaciona-se,
respectivamente, a recursos e necessidades da sociedade:
A) escassos/ilimitadas
B) escassos /limitadas
C) abundantes/ilimitados
D) abundantes/limitadas
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37. Uma economia, num determinado período de tempo, registrou as seguintes informações, em unidades monetárias:

32. As medidas adotadas, no sentido de que uma economia tenha uma pauta de produção capaz de atender às exigências mínimas e às aspirações da sociedade pela expansão de seus padrões de bemestar material, relacionam-se com o conceito de:

ESPECIFICAÇÃO
Produto Nacional Bruto a preços de mercado
Impostos Indiretos
Depreciação
Subsídios

A) eficiência produtiva
B) justiça social
C) eqüitatividade social
D) eficácia alocativa

VALORES
$ milhões
19.500
700
600
200

Pode-se afirmar que o valor da Renda Nacional é:
A) 18.000 milhões

33. O pequeno número de concorrentes, grande rivalidade entre os concorrentes, difícil ingresso de novos concorrentes, elevado controle sobre o preço e
alta visibilidade das estratégias empresariais são
características, entre outras, da estrutura de mercado chamada:

B) 19.400 milhões
C) 19.800 milhões
D) 18.400 milhões
38. Num certo período, o Produto Nacional Bruto de uma
economia aumentou de $ 280,0 milhões para $ 378,0
milhões. Sabendo-se que a variação de preços, no
mesmo período, foi de 8 %, pode-se afirmar que o
crescimento real do Produto Nacional Bruto foi:

A) concorrência perfeita
B) concorrência monopolística
C) oligopólio

A) 35,00 %

D) monopólio

B) 40,39 %
C) 25,00 %

34. As conseqüências de medidas de política monetária
expansiva sobre Produto, Demanda Agregada e taxa
de juros de uma economia são, respectivamente:

D) 45,80 %
39. A diferença entre os conceitos de Produto Nacional
Bruto e o Produto Interno Bruto envolve o conceito de:

A) queda/elevação/queda

A) Investimento Líquido

B) elevação/elevação/queda

B) Renda Líquida do Exterior

C) elevação/queda/elevação

C) Depreciação

D) elevação/elevação/elevação

D) Saldo no Balanço Comercial
40. No contexto do Sistema Financeiro Nacional, o órgão que tem como uma de suas atribuições regular
o funcionamento e a fiscalização dos bancos comercias é denominado:

35. O custo do produtor que se situa abaixo do custo
variável médio até o ponto em que este alcança seu
nível mínimo e, a partir daí, revela uma tendência à
expansão particularmente acentuada denomina-se:

A) Banco Central do Brasil

A) custo fixo médio

B) Comissão de Valores Mobiliários

B) custo total

C) Caixa Econômica Federal

C) custo marginal

D) Conselho Monetário Nacional

D) custo variável total

41. O agregado monetário denominado meios de pagamento é expresso por:

36. Uma empresa, que opera na estrutura de mercado
em concorrência perfeita, maximiza o lucro quando
a Receita Marginal é igual a:

A) papel - moeda em poder do público e depósitos
à vista no sistema bancário
B) papel – moeda emitido e reservas voluntárias e
compulsórias no Banco Central

A) preço de mercado
B) custo total

C) papel moeda em poder das Autoridades e depósitos em caderneta de poupança

C) custo fixo

D) papel moeda em circulação e depósitos a prazo
no sistema bancário

D) custo médio total
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42. Um dos fatores determinantes do produto potencial
de um sistema econômico pode ser definido como:

47. Uma das conseqüências que o processo de
globalização tem produzido sobre as economias
pode ser descrito como:

A) desempenho econômico do resto do mundo

A) redução dos riscos de choques desestabilizantes, pela mobilidade dos recursos nos segmentos especulativos

B) comportamentos e expectativas dos agentes
econômicos
C) padrões tecnológicos dominantes

B) maior interdependência entre instituições financeiras, implicando redução dos riscos para o
sistema como um todo

D) clima favorável de negócios da economia
43. A Curva de Phillips constata a existência de uma
relação entre taxas de inflação e desemprego com
as características:

C) queda no número, no grau de complexidade e
na importância estratégica das restrições às
políticas públicas nacionais

A) inversa e linear
B) inversa e não linear

D) tendência à crescente homogeneidade das estruturas setoriais de procura agregada

C) direta e linear
D) direta e não linear

48. A quantidade demandada de um bem diminui em
20% em conseqüência de um aumento de 10% na
renda do consumidor. Essa situação caracteriza
o bem classificado como:

44. Uma empresa decide adquirir um determinado bem
de capital, por prometer ser um investimento lucrativo, quando ocorre:
A) Eficiência Marginal do Investimento > taxa de
juros do mercado

A) superior

B) Eficiência Marginal do Capital > Produtividade
Marginal do Capital

C) inferior

B) normal
D) substituto

C) Eficiência Marginal do Capital > taxa de juros do
mercado

49. As informações relativas a preço e quantidade dos
bens A e B registradas numa economia, num certo
período de tempo e a seguir especificadas, constatam que a elasticidade-cruzada da demanda dos
bens equivale a:

D) Eficiência Marginal do Investimento > Produtividade Marginal do Capital
45. A Teoria Clássica do equilíbrio macroeconômico,
entre seus pressupostos, afirma que:

BEM
P
Q
P1
Q1

A) a poupança e o investimento são funções direta
e inversa da taxa de juros, respectivamente
B) uma economia de mercado em situação de equilíbrio pode estar realizando as condições definidas do pleno emprego

B
90
250
120
270

A) 0,50

C) a causa central do desemprego em uma economia de mercado é uma insuficiência da procura
agregada

B) 0,75
C) 0,40

D) a procura por moeda não se limita às necessidades transacionais dos agentes econômicos,
sendo a moeda um ativo desejado como reserva
de valor

D) 0,30
50. Uma economia, num certo período de tempo, opera
com as seguintes funções:

46. Uma economia, num determinado período de tempo, é caracterizada por baixos níveis de emprego e
alta ociosidade da economia em relação à capacidade plena de produção. Para resolver ou minimizar
o problema, as autoridades econômicas podem,
entre outras medidas, reduzir:

Função Consumo
Função Investimento

C = 30 + 0,6 Y
I = 10 + 0,1 Y

Pode-se concluir que a propensão marginal a gastar é:
A) 70 %

A) os gastos do governo em bens de consumo
B) as alíquotas do Imposto de Renda

B) 40 %

C) a oferta monetária

C) 50 %

D) as transferências

D) 90 %
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70
240
50
300
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51. As externalidades negativas na produção ou consumo tendem a provocar a ineficiência dos mercados.
O governo pode sanar o problema eliminando essas
externalidades através de:

57. De acordo com os dados, relativos a uma determinada economia, num certo período de tempo, conclui-se que o valor das Despesas Governamentais
corresponde, em unidades monetárias, a:

A) subsídios
Renda de Equilíbrio
Função Consumo
Transferências Governamentais
Função Imposto
Investimento

B) códigos morais
C) sanções socias
D) impostos

Y = $ 24.800
C = 30 + 0,6 Y
R = $ 250
T = 20 + 0,1 Y
I = 7.000

52. O meio ambiente é um bem com características:
A) não-rival e não-excluível

A) 4.380

B) rival e não-excluível

B) 4.240

C) rival e excluível

C) 4.516

D) não-rival e excluível

D) 4.540
58. O meio internacional de pagamento, conceituado
como moeda criada pelo Fundo Monetário Internacional com o objetivo de fornecer liqüidez ao sistema financeiro internacional, denomina-se:

53. A circunstância que determina a decisão de uma
empresa de paralisar suas atividades pode ser definida como:
A) preço de mercado > custo variável médio
B) receita total > custo fixo médio

A) Posição de Reservas no FMI

C) receita total < custo variável

B) Ouro Monetário

D) preço de mercado = custo fixo

C) Haveres no Exterior
D) Direitos Especiais de Saque

54. Uma das propriedades das curvas de indiferença
pode ser descrita como:

59. Numa economia, em certo período de tempo, o Investimento varia de $ 180 para $ 240 e a Propensão
Marginal a Consumir é 2/3. Pode-se destacar que a
variação da renda é igual a:

A) concavidade em relação ao eixo
B) inclinação para cima
C) interseção no ponto mínimo

A) 90

D) convexidade em relação ao eixo

B) 120

55. O ponto em que a curva de indiferença de dois bens
é tangente à restrição orçamentária expressa a seguinte situação:

C) 180
D) 150

A) ponto de escolha ótima do consumidor entre dois
bens

60. De acordo com o modelo Mundell-Fleming, numa
pequena economia aberta que opera sob o regime
de taxa de câmbio flutuante, o governo institui uma
cota de importação ou uma tarifa. O efeito da referida restrição comercial sobre a taxa de câmbio, renda e investimento, respectivamente, é:

B) taxa de marginal de substituição maior que o
preço relativo dos bens
C) a quantidade demandada dos dois bens não
atende às necessidades
D) consumidor gasta além da renda que tem disponível

A) aumenta/não altera/não altera
B) não altera/aumenta/não altera
C) diminui/diminui/diminui

56. Uma economia, em determinado período, registrou
crescimento dos meios de pagamento e nível geral
de preços de 24,2% e 8 %, respectivamente. De
acordo com a Teoria Quantitativa da Moeda, podese afirmar que o produto real aumentou em:

D) aumenta/aumenta/aumenta

A) 13 %
B) 19 %
C) 15 %
D) 21 %

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ESTUDOS E PESQUISAS

EM

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

6

COMPANHIA MUNICIPAL

DE

CONCURSO PÚBLICO
LIMPEZA URBANA - COMLURB

